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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
РЕШЕНИЕ
за избиране на министър-председател на
Република България
Народното събрание на основание чл. 84,
т. 6 и чл. 108 от Конституцията на Република България и във връзка с Указ № 244 на
президента на Република България от 6 ноември 2014 г.
РЕШИ:
Избира Бойко Методиев Борисов за министър-председател на Република България.
Решението е прието от 43-то Народно събрание на 7 ноември 2014 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
Подпечатано с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Христо Иванов
7760

Министерство на културата,
Министерство на околната среда и водите,
Министерство на земеделието и храните,
М инистерство на транспорта, информационните технол огии и съобщенията,
Министерство на икономиката,
Министерство на енергетиката,
Министерство на туризма,
Министерство на младежта и спорта.
3. Преобразуват се:
М инистерството на регионалното развитие
в Министерство на регионалното развитие
и благоустройството;
М инистерството на икономиката и енергетиката се разделя на Министерство на икономиката и Министерство на енергетиката.
4. Създава се Министерство на туризма.
5 . Закрива се Министерството на инвестиционното проектиране.
6. Възлага на Министерския съвет в едномесечен срок да уреди всички правоотношения
във връзка с преобразуването, създаването и
закриването на министерства, включително
преразпредел ението на функциите им.
Решението е прието от 43-то Народно събрание на 7 ноември 2014 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева

РЕШЕНИЕ
за приемане на структура на Министерския
съвет на Република България
Народното събрание на основание чл. 84,
т. 7 и чл. 108 от Конституцията на Република
България
РЕШИ:
1. Министерск и ят съвет на Република
България се състои от: министър-председател,
четирима заместник министър-председатели
и министри. Министрите ръководят отделни
министерства.
2. Министерствата са:
Министерство на финансите,
Министерство на вътрешните работи,
М инистерство на регионалното развитие
и благоустройството,
М и н ис т ерс т во на т ру да и соц иа л ната
политика,
Министерство на отбраната,
Министерство на външните работи,
Министерство на правосъдието,
Министерство на образованието и науката,
Министерство на здравеопазването,

Подпечатано с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Христо Иванов
7761

РЕШЕНИЕ

за избиране на Министерски съвет на Република България
Народното събрание на основание чл. 84,
т. 6 и чл. 108 от Конституцията на Република
България
РЕШИ:
1. Избира:
Румяна Генчева Бъчварова за заместник
министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация;
Меглена Щилиянова Кунева за заместник
министър-председател по координация на
европейските политики и институционалните
въпроси;
Томислав Пейков Дончев за заместник министър-председател по европейските фондове
и икономическата политика;
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Ивайло Георгиев Калфин за заместник
министър-председател по демографската и
социалната политика и министър на труда и
социалната политика;

ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА

Владислав Иванов Горанов за министър
на финансите;

УКАЗ № 239

Веселин Бориславов Вучков за министър
на вътрешните работи;
Лиляна Павлова Николова за министър на
регионалното развитие и благоустройството;
Николай Нанков Ненчев за министър на
отбраната;
Даниел Павлов Митов за министър на
външните работи;
Христо Любомиров Иванов за министър
на правосъдието;
Проф. Тодор Александров Танев за министър на образованието и науката;
Петър Стефанов Москов за министър на
здравеопазването;
Вежди Летиф Рашидов за министър на
културата;
Ивелина Веселинова Василева за министър
на околната среда и водите;
Десислава Жекова Танева за министър на
земеделието и храните;
Ивайло Ангелов Московски за министър
на транспорта, информационните технологии
и съобщенията;
Божидар Цецов Лукарски за министър на
икономиката;
Теменужка Петрова Петкова за министър
на енергетиката;
Николина Панайотова Ангелкова за министър на туризма;
Красен Кирилов Кралев за министър на
младежта и спорта.
2. Правомощията на служебното правителство, назначено с Указ № 200 на президента
на Република България от 5 август 2014 г.,
са прекратени.
Решението е прието от 43-то Народно събрание на 7 ноември 2014 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
Подпечатано с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Христо Иванов
7762

На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Освобождавам Боби Николов Бобев от
длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република
Косово.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 30 октомври 2014 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Георги Близнашки
Подпечатан с държавния печат.
7668

УКАЗ № 240
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Назначавам Недялчо Димитров Данчев
за извънреден и пълномощен посланик на
Република България в Република Косово.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 30 октомври 2014 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Георги Близнашки
Подпечатан с държавния печат.
7669

УКАЗ № 244
На основание чл. 99, ал. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Предлагам на Четиридесет и третото Народно събрание да избере Бойко Методиев
Борисов за министър-председател на Република България.
Издаден в София на 6 ноември 2014 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
7732
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КОНС Т И Т У Ц ИОН Е Н С ЪД
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 4
от 4 ноември 2014 г.

по конституционно дело № 9 от 2014 г.
Конституционният съд в състав: Димитър
Токушев – председател, и членове: Благовест Пунев, Пламен К иров, Красен Стойчев,
Цанка Цанкова, Стефка Стоева, Румен Ненков, Кети Маркова, Георги Ангелов, Борис
Велчев, Анастас Анастасов, Гроздан Илиев,
при у частието на сек ретар-протоколиста
Милка Бонева разгледа в закрито заседание на 4 ноември 2014 г. конституционно
дело № 9 от 2014 г., докладвано от съдията
Георги Ангелов.
Делото е образувано на 16 май 2014 г. по искане на 71 народни представители от 42-рото
Народно събрание за установяване на противоконституционност на Решение на Народното събрание от 8 май 2014 г. за създаване
на Временна анкетна комисия за изясняване
на всички факти и обстоятелства, свързани с
дейността на фирмите лицензианти на ДКЕВР
за разпределение и снабдяване с електроенергия, а също и дружества концесионери
за добив на п ри родни богатст ва, довела
до ощетяване на българските граж дани и
българската държава, както и нерегламентираните им контакти с представители на
държавата и свързани с политически партии
лица (ДВ, бр. 40 от 13 май 2014 г.).
Производството е по чл. 149, ал. 1, т. 2,
предл. 2 от Конституцията.
С р а з п ус к а н е т о н а 42 - р о т о Н а р од н о
събрание на 4 август 2014 г. е прекратено
действието и на всички негови комисии,
включително на създадената с оспореното
решение.
Съгласно чл. 151, ал. 2, изр. 3 от Конституцията актът, обявен за противоконституционен, не се прилага от деня на влизането
на решението на Конституционния съд в
си ла. Пора ди послед ва ло т о о т па да не на
правните последици и липсата им към настоящия момент искането по образуваното
конституционно дело следва да се отклони
като недопустимо.
Воден от това и на основание чл. 19 от
Закона за Конституционен съд Конституционният съд
ОПРЕДЕЛИ:
Отклонява искането на 71 народни представители от 42-рото Народно събрание за
установяване на противоконституционност
на Решение на Народното събрание от 8 май
2014 г. за създаване на Временна анкетна
комиси я за изясн яване на всичк и факти
и обстоятелства, свързани с дейността на
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фирмите лицензианти на ДКЕВР за разпределение и снабдяване с електроенергия, а
също и дружества концесионери за добив
на природни богатства, довела до ощетяване на българските граждани и българската
държава, както и нерегламентираните им
контакти с представители на държавата и
свързани с политически партии лица (ДВ,
бр. 40 от 13 май 2014 г.).
Прекратява производството по делото.
Съдиите Благовест Пунев, Цанка Цанкова, Румен Ненков, Кети Маркова и Анастас
А настасов са подписали определението с
особено мнение.
Председател:
Димитър Токушев
ОСОБЕНО МНЕНИЕ
по конституционно дело № 9 от 2014 г.
на конституционните съдии Благовест Пунев, Цанка Цанкова, Румен Ненков, Кети
Маркова и Анастас Анастасов
Подписваме Определението от 4 ноември
2014 г. по к.д. № 9 от 2014 г. с особено мнение,
тъй като не споделяме нито крайния извод
за отклоняване на искането на 71 народни
представители от 42-рото Народно събрание
като недопустимо, нито съображенията, изводими от мотивите на приетия акт.
Безспорно е, че Конституционният съд е
бил надлежно сезиран от легитимен субект
на инициатива по чл. 150, ал. 1 от Конституцията с искане да упражни правомощието
си по чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията,
като се произнесе по конституционосъобразността на Решението на Народното събрание
от 8.05.2014 г. за създаване на Временна
анкетна комисия за изясняване на всички
факти и обстоятелства, свързани с дейността
на фирмите лицензианти на ДКЕВР за разпределение и снабдяване с електроенергия,
а също и дружества концесионери за добив
на природни богатства, довела до ощетяване на българските граждани и българската
държава, както и нерегламентираните им
контакти с представители на държавата и
свързани с политически партии лица (ДВ,
бр. 40 от 13 май 2014 г.).
Считаме, че както към датите на образу ване на делото и на постановяване на
определението за доп ускане на искането
за разглеж дане по същество, така и към
настоящия момент не съществуват правни
пречки Съдът да разгледа искането и да се
произнесе по същество.
Първият порок на постановеното определение съзираме в реалната липса на мотиви
в подкрепа на възприетия от мнозинството
съдии извод за отк лоняване на искането
като недоп устимо. Н яма изложени ясни,
обосновани и убедителни съображения, вър-
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ху която основа да бъде развита правната
полемика, а при това положение е очевидно
невъзможно формулирането на конкретни
позиции на съгласие, респ. несъгласие, по
отделните въпроси, съвк у пно предпоставили възприетата от мнозинството съдии
т еза. С лед к ат о с Оп ределен ие т о си по
допустимостта на искането от 22.05.2014 г.
Конституционният съд е счел, че искането
е допустимо и следва да бъде разгледано по
същество, настоящият акт за неговото отклоняване като недопустимо задължително
следва да съдържа мотиви за застъпването
на напълно противоположната позиция на
същия съд към настоящия момент. Според
нас в случая се прави недопустимо и немотивирано смесване на понятията за отпадане на публичния интерес и за отпадане на
правните последици от бъдещото изпълнение
на оспореното решение, а следователно без
отговор от мнозинството остава и въпросът
да ли и доколко отпа дането на правните
последици води (винаги или в отделни случаи) и до отпадане на публичния интерес,
третиран като процесуална предпоставка за
разглеждане на искането и произнасяне по
съществото на конституционния спор.
Считаме, че само по себе си разпускането
на 42-рото Народно събрание и следващото от
това обстоятелство фактическо прекратяване
на действието на всички негови комисии
не може да бъде прието като единствено
и достатъчно основание за отклоняване на
искането. Аргумент в обсъжданата насока не
може да представлява и нормата на чл. 151,
ал. 2, изр. 3 от Конституцията, защото в
случая от съществено значение е оценката
продължава ли да е налице публичен интерес
от произнасянето на Конституционния съд
по съществото на спора, включително и след
разпускането на 42-рото Народно събрание.
Следва да се припомни, че с Решение № 1
от 2013 г. по к.д. № 5 от 2012 г. Конституционният съд е приел, „че под задължителност на решенията му не е достатъчно да
се разбира само неприлагане на обявените
за противоконституционни закони и други актове на парламента. Принципът на
правовата държава изиск ва съобразяване
с решенията на Конституционния съд като
част от действащото право и точното им
изпълнение“. Друг е въпросът, че поначало
Конституцията не поставя времеви ограничения по отношение дейността на създадените
от Народното събрание комисии, които могат
да се занимават както с въпроси, свързани с
дейността и на всяко действащо правителство
или парламент, така и с тази на предходните.
Ето защо в контекста на казаното дотук и с
оглед съществуващата предходна практика
на Конституционния съд по допустимостта
и основателността на исканията за устано-
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вяване на противоконституционност на решения на Народното събрание за създаване
на парламентарни комисии, застъпена и в
цитираното решение, не приемаме тезата за
отпадане на публичния интерес, основана
единствено на обстоятелството, че формираната по силата на оспореното решение
комисия фактически е прекратила дейността
си в резултат на предсрочното разпускане
на 42-рото Народно събрание.
Идентична е позицията ни, изразена по к.д.
№ 7 от 2012 г., която и към настоящия момент не намираме основание да ревизираме.
В представеното от нас особено мнение по
Определение № 3 от 28 март 2013 г. по същото
дело подробно сме изложили съображенията и аргументите си, които е безпредметно
да възпроизвеждаме в цялост. Достатъчно
е в схематичен вид да акцентираме върху
т ри момен та, кои то счи таме за особено
съществени: 1) Абстрактният характер на
конституционния контрол дефинитивно изключва възможността публичният интерес
от проверка на подлежащ на конституционен
контрол акт на Народното събрание, който
не е отменен, да бъде обвързван с времевата
конюнктура дали и доколко би могъл или
ще бъде изпълнен, т.е. публичният интерес
или съществува, или липсва, а хипотеза на
неговото отпадане в хода на конституционния процес би възникнала само в случая,
когато парламентът сам е отменил собственото си оспорено пред Конституционния
съд решение. 2) Публи чни я т ин терес от
п роизнасяне по същест во се обосновава
и от задъл ж ителност та на решението на
Конст и т у ц ионни я съд по същест во т о на
спора относно конституционната рамка на
парламентарните комисии с присъщите им
материалноправни и процесуални характеристики не само за Народното събрание,
приело проверявания акт в срока на своето
действие, но и за всяка следваща легислатура. 3) Задължението на Конституционния
съд чрез формиране и усъвършенстване на
своята практика да способства за развитието
и утвърждаването на правовата държава не
би могло да бъде осъществено по пътя на
отклоняването на изходящи от легитимни
субекти на инициатива и приети от Съда за
допустими искания и то със съображения,
основани на ирелевантни и изцяло конюнктурни обстоятелства. Убедено считаме, че
приетото определение в този му вид не би
могло да се приеме като принос в тази насока.
Конституционни съдии:
Благовест Пунев
Цанка Цанкова
Румен Ненков
Кети Маркова
Анастас Анастасов
7684
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ДЪРЖАВЕН

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 350
ОТ 3 НОЕМВРИ 2014 Г.

з а одо бря в а не н а доп ъ л н и т е л н и т р а нсфери за 2014 г. за финансово осигуряване на
дейности по национални програми за развитие на средното образование за 2014 г.,
одобрени с Решение № 221 на Министерския
съвет от 2014 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни трансфери в размер 3 150 107 лв. за финансово
осигуряване на дейности, изпълнявани от
общинските училища по национална програма „С грижа за всеки ученик“, разпределени
съгласно приложението.
(2) Допълнителните трансфери по ал. 1
да се осигурят за сметка на намаление на
утвърдените разходи по „Политика в областта на всеобхватно, достъпно и качествено
образование и обучение в предучилищното възпитание и подготовка и училищното
образование. Учене през целия живот“, бюджетна програма „Улесняване на достъпа до
образование. Приобщаващо образование“, по
бюджета на Министерството на образованието
и науката за 2014 г.
(3) Допълнителните трансфери се предоставят по бюджетите на общините от централния бюджет под формата на обща субсидия
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за делегираните от държавата дейности за
сметка на намаление на бюджетното взаимоотношение на централния бюджет с бюджета
на Министерството на образованието и науката за 2014 г.
Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се намалят показателите по чл. 16, ал. 3 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2014 г.
Чл. 3. Министърът на образованието и
науката да извърши съответните промени
по бюджета на Министерството на образованието и науката и да уведоми министъра
на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния
бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния
бюджет за 2014 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси и чл. 89, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на образованието и
науката и на кметовете на общини.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Георги Близнашки
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
Приложение
към чл. 1, ал. 1

Община

1

Средства по Средства Средства по Модул 3
Модул 1
по Модул 2
„Осигуряване на
„Осигуря„Осигудопълнително обуване обуряване
чение на ученици
чение на
на допълот началния етап
талантливи
нително
на основното обраученици за
обучение
зование за повишаучастие в
за деца от
ване на нивото на
ученически- подготви- постиженията им по
те олимпителните
общообразователна
ади“
групи“
подготовка“
2

3

4

Средства по Модул 4
„Осигуряване на
допълнително обучение на ученици
от прогимназиалния
Общо
етап на основното
средства
образование за повишаване на нивото
на постиженията им
по общообразователна подготовка“
5

6

ОБЛАСТ
БЛАГОЕВГРАД
Банско

0

Белица

0

Благоевград

53 952

Гоце Делчев

5200

1540

1540

57 032

6930

12 130

Гърмен

0

Kресна

0

Петрич

0

БРОЙ 93
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4

5

Pазлог
Cандански

3900

6
3080

3080

7700

11 600

Cатовча

0

Cимитли
Cтрумяни
Xаджидимово

770

770

770

1540

2310

1300

1300

Якоруда

0
64 352

ОБЛАСТ БУРГАС

21 560

70 856
6500

7700
3850

1540
10 780

6930

96 266

3850

1540

5390

8470

1540

20 360

Mалко Tърново
Hесебър

0
650

Поморие

650
770

770

1540

Приморско
Pуен

0
650

Cозопол

4620

Средец

2310

Cунгурларе

3850

Царево
78 656
ОБЛАСТ ВАРНА

24 640

2310

1540

4500

1540

5390

11 550

4620

6930

3850

770

8470

1540

2310

3850

33 110

24 640

161 046

0

0

Aврен

0

Aксаково

3080

Белослав
Бяла
Bарна

1540
143 647

Bетрино

5390
1540

Девня

Провадия

1300

Cуворово

1287
146 234

Bелико Tърново

6160

770

770

5390

6930

4620

153 657

770

2310

5390

14 630

770

1540

3850

6160

1540

3080

10 010

9240

770

6930

Долни чифлик
Дългопол

3080

9240

Bълчи дол

ОБЛАСТ ВЕЛИКО
ТЪРНОВО

88 222
0

1540

Kамено
Kарнобат

770

0

Aйтос
Бургас

1540

4620
19 250

7700

16 700
1287

18 480

33 110

34 650

0

232 474
0

59 800

3080

3850

6160

72 890

3900

4620

2310

3850

14 680

Eлена

3850

1980

1320

7150

Златарица

1540

2310

1540

5390

2310

2310

Горна Oряховица

Лясковец
Павликени
Полски Tръмбеш

650

1540

6160

9020

17 370

1950

770

1540

3080

7340
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Cвищов

2

3
2600

Cтражица
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4

5

6

3850

1540

9988

17 978

3080

6160

11 550

20 790

Cухиндол

0
68 900

ОБЛАСТ ВИДИН

22 330

25 850

48 818

0

Белоградчик

0
770

8470

Бойница
Брегово
Bидин

11 050

770
12 320

1420
1540

1540

Kула

3080

1540

0

Hово село

0

Pужинци

770

770

1540

14 630

3080

13 860

43 270

4620

3080

5390

13 090

6930

11 550

3850

24 280

Чупрене

0
11 700
0

Борован

Kозлодуй

1950

0

40 300

5390

6160

17 710

69 560

1300

9240

2310

8470

21 320

1540

1540

650

3080

3730

Kриводол
Mездра

4620
1540

Mакреш

Bраца

24 910
0

Димово

Бяла Cлатина

9240
0

650

Грамада

ОБЛАСТ ВРАЦА

165 898

Mизия

770

3850

4620

Oряхово

770

3080

Pоман

770

3080

8470

12 320

33 110

29 260

47 740

154 310

6710

4400

26 710

1540

3080

7612

5896

20 848

660

3058

5018

14 982

14 894

55 656

3850

Xайредин

0
44 200

ОБЛАСТ ГАБРОВО
Габрово

0

Дряново

1540

Cевлиево

1950

Tрявна

1300
18 850

ОБЛАСТ ДОБРИЧ

0

15 600
5390
6930

0

0

Балчик

0

Генерал Тошево
Добрич

770

7392

38 350

3080

6930

9240

3080

5390

8470

1300

3080

770

6160

11 310

Добричка
Kаварна

8162

Kрушари

57 600

0

Tервел

770

770

Шабла

0
39 650

7700

18 172

20 790

86 312
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5

0

0

650

770

Джебел

5390

Kирково

2310

Kрумовград
Kърджали

6500
21 450

2310

Mомчилград
Черноочене

770

2190

5390

7700

5390

3080

6160

15 740

18 480

24 640

66 880

2310

2310

4620

39 270

103 290

770
28 600

ОБЛАСТ
КЮСТЕНДИЛ

6

2310

33 110

770

0

0

Бобов дол

0

Бобошево
Дупница

0
11 700

770

6160

7700

26 330

10 400

2310

3850

5390

21 950

Kочериново
Kюстендил

0

Hевестино

0

Pила

1540

1540

Cапарева баня

1540

1540

14 630

51 360

Tрекляно

0
22 100

ОБЛАСТ ЛОВЕЧ

4620

10 010

0

0

Aприлци

0

Летница
Ловеч

3080

Луковит
Tетевен
Tроян

1540

4620

770

17 670

15 400

14 630

38 500

1540

6930

9120

3850

11 360

16 900
8470
650
5200

2310

Угърчин

4620

770

2310

7700

Ябланица

6930

10 780

14 630

32 340

22 330

31 570

44 660

121 310

22 750
ОБЛАСТ
МОНТАНА

0

Берковица

0
8470

Бойчиновци

3080

Брусарци

2310

Bършец

2310

Георги Дамяново

770

Лом

770

Mедковец

770
3080

770

770

3080

3850

9240

3080

770

4620

6930

1540

23 420

770

770
14 950

13 860

770

Bълчедръм

Mонтана

2310

770

770

Чипровци

0

Якимово

0
14 950

13 090

19 250

10 010

57 300

С Т Р.

10

ДЪРЖАВЕН
1

ОБЛАСТ
ПАЗАРДЖИК

2

3

4

5

6
0

2310

2310

650

Брацигово
Bелинград
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1300

650
3850

3520

6930

14 300

4620

3080

6160

15 160

Лесичово
Пазарджик
Панагюрище

0
12 352

22 330

13 860

13 068

61 610

3850

4620

9120

1540

10 010

6160

17 710

770

2310

770

3850

6776

1540

2310

10 626

650

Пещера
Pакитово
Cептември
Cтрелча

0
14 952

ОБЛАСТ ПЕРНИК

42 196

38 170

40 018

0

135 336
0

Брезник

1320

660

1980

Земен

0

Kовачевци

0

Перник

9750

Pадомир

650

1540

8888

20 178

8316

8966

17 864

31 124

2310

2310

Tрън

0
10 400

ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

0

2860

0

0

Белене
Гулянци
Долна Mитрополия

4620

Долни Дъбник

4950

4620

9570

770

3080

8470

4620

3080

7700

770

3850

Искър

3080

Левски

3080

1870
770

1540

2310

65 309

10 780

2310

6160

84 559

650

10 780

1540

10 010

22 980

4620

1320

1540

7480

65 959

36 960

18 150

33 110

154 179

Hикопол
Плевен

4950

Пордим
Червен бряг

0

Kнежа
ОБЛАСТ
ПЛОВДИВ

0

0

Aсеновград

770

Брезово

770

8470

1300

5390

13 090
770

Kалояново
Kарлово

3850

10 010

770

770

3850

20 550

Кричим

0

Лъки

0

„Mарица“

650

770

1540

Перущица
Пловдив
Първомай

2960
0

68 250
1300

10 010

15 400

22 330

115 990
1300
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4
1540

5
6930

6
2310

„Pодопи“
Cадово

10 780
0

650

Стамболийски

770

4620

1540

3850

7580
3850

Cъединение

0

Xисаря

0

Куклен

0

Сопот

0
72 150

ОБЛАСТ РАЗГРАД
Завет

23 100

36 190

177 640

770

2310

3730

5390

8470

3850

7580

0

0

650

Исперих
Kубрат

46 200

3080
650

3080

12 350

12 320

Лозница
Pазград

6160

Cамуил
Цар Калоян
13 650
ОБЛАСТ РУСЕ

15 400

770

770

10 780

41 610

770

770

770

1540

2310

10 780

25 410

65 240

0

0

Борово

0

Бяла

0

Bетово

1540

Две могили

3850

1540

3850

Иваново
Pусе

0
44 200

10 010

2178

7700

Cливо поле

0
44 200

10 010

7568

650

Kайнарджа
19 500

Cитово
Tутракан
ОБЛАСТ СЛИВЕН

71 018
0

Главиница

Cилистра

9240

0

Aлфатар
Дулово

64 088
0

Ценово
ОБЛАСТ
СИЛИСТРА

3080

770

770

1540

1540

2310

1540

4620

9120

5390

2882

4136

12 408

5390

27 200

2310

1540

3080

650

1540
1540

4488

3850

10 528

20 800

13 090

8910

21 846

64 646

0

0

Kотел

3850

2310

10 010

16 170

Hова Загора

5390

8470

3850

17 710

15 400

34 650

16 940

91 040

6930

17 710

10 780

35 420

31 570

63 140

41 580

160 340

Cливен

24 050

Tвърдица
24 050
ОБЛАСТ СМОЛЯН

0

0

Баните
Борино

0
3080

3080
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2

3

Девин

650

Доспат

650

Златоград
Mадан
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4

5

6

3850

4500
650

650

650

1300

1474

Hеделино

0

Pудозем
Cмолян

770

770

11 050

2310

3080

5390

21 830

14 300

9240

3080

7634

34 254

308 608

13 860

31 966

52 536

406 970

Чепеларе
СТОЛИЧНА
ОБЩИНА
ОБЛАСТ
СОФИЙСКА

2774

0

0

0

Антон

0

Божурище

0

Ботевград

2310

3850

6160

Годеч

0

Горна Mалина

0

Долна баня

770

5390

6160

Драгоман

0

Eлин Пелин

0

Eтрополе

650

Златица

1950

Ихтиман

650

4620
6160
1540

4620

8110
5390

Kопривщица

12 200
0

Kостенец

1300

Kостинброд

1950

1300
770

Мирково
Пирдоп

5270

2720
0

1950

Правец

5200

Cамоков

3900

Cвоге

1950

1950
5200
3080

6160

13 140

3080

5030

Cливница

0

Чавдар

0

Челопеч

0
19 500

ОБЛАСТ СТАРА
ЗАГОРА

4620

13 860

0

Братя Даскалови

1540

Гълъбово
Mъглиж

33 865

770

2310

1540

1540

770

1540

6160

8470

3850

2310

1320

41 345

3080

2948

6028

4620

4620

Николаево
Oпан
Павел баня
Pаднево

67 240
0

Гурково
Kазанлък

29 260

0
1540

2310

3850

4620

4620
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3

39 780

Чирпан

4

11 550
24 640

Попово

Димитровград

20 658

11 132

71 702

8470

10 780

36 322

155 265

2310

1540

3850

10 780

3850

14 630

650

770

1300

3080

770

5150

10 400

6930

3850

21 180

23 870

10 010

46 230

12 350
ОБЛАСТ
ХАСКОВО

9240

6

0

Oмуртаг

Tърговище

5

0

Aнтоново
Oпака

С Т Р. 1 3

2310
73 645

ОБЛАСТ
ТЪРГОВИЩЕ

ВЕСТНИК

0

1420

0
11 700

0
6930

6864

9152

Ивайловград

34 646
0

Любимец

770

770

Mаджарово

0

Mинерални бани

0

Cвиленград

3080

Cимеоновград

3080

3080
6930

Cтамболово

0

Tополовград

1300

3850

Xарманли

1300

2310

Xасково
ОБЛАСТ ШУМЕН

1540

770

5920

770

5920

27 301

3850

4620

10 780

46 551

41 601

16 940

19 954

28 402

106 897

770

770

0

0

Велики Преслав
Bенец

1540

Bърбица
Kаолиново

770

2310

1540

1540

770

Kаспичан

770

3080

Hикола Kозлево
770

Cмядово

4620

770

3410

4180

770

5390

5390

32 690

14 190

52 270

Xитрино

0
27 300
27 300

ОБЛАСТ ЯМБОЛ

770
3850

770

Hови пазар

Шумен

10 010

6930

3850

0

0

Болярово

1540

1540

Eлхово

1540

1540

Cтралджа

3080

9240

„Tунджа“
Ямбол

6160

18 480

1540

1540

40 950

6160

16 170

14 630

77 910

40 950

9240

25 410

25 410

101 010
0

1 365 357
7628

429 506

590 700

764 544 3 150 107
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 351
ОТ 3 НОЕМВРИ 2014 Г.

за изменение на Постановление № 3 на Министерския съвет от 2014 г. за изпълнението
на държавния бюджет на Република България
за 2014 г. (обн., ДВ, бр. 8 от 2014 г.; изм. и
доп., бр. 18, 25, 30, 31, 34, 36, 37, 44, 45, 47, 50,
52, 53, 55, 57, 60, 61, 63, 66, 67, 72, 80, 81, 82 и
86 от 2014 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 18, ал. 1 се правят следните
изменения:
1. В основния текст числото „124 120,3“ се
заменя със „136 051,1“.
2. В т. 1 числото „96 083,9“ се заменя със
„108 014,7“.
Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Георги Близнашки
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
7629

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 352
ОТ 3 НОЕМВРИ 2014 Г.

за изменение и допълнение на Методологията
за определяне на финансови корекции във
връзка с нарушения, установени при възлагането и изпълнението на обществени поръчки
и на договори по проекти, съфинансирани от
Структурните фондове, Кохезионния фонд на
Европейския съюз, Европейския земеделски
фонд за развитие на селските райони, Европейския фонд за рибарство и фондовете
от Общата програма „Солидарност и управление на миграционните потоци“, приета
с Постановление № 134 на Министерския
съвет от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 53 от 2010 г.;
изм. и доп., бр. 3 от 2011 г., бр. 65 от 2013 г.
и бр. 52 от 2014 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „чл. 2, т. 2“ се заменят
с „чл. 2, ал. 1, т. 2“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Целта на финансовите корекции е да
се гарантира или възстанови ситуацията, при
която всички разходи, сертифицирани пред
Европейската комисия, са в съответствие с
приложимото национално и европейско законодателство.“
§ 2. В чл. 1а думите „чл. 2, т. 2“ се заменят
с „чл. 2, ал. 1, т. 2“.
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§ 3. В чл. 2 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Методологията се прилага и за нарушения на европейското законодателство
съобразно Насоките за определяне на финансови корекции, които да бъдат извършвани
от Европейската комисия, спрямо разходите,
финансирани от Европейския съюз съгласно
принципа на споделено управление, за несъответствие с правилата за обществени поръчки,
одобрени с Решение С(2013)9527 от 19.12.2013 г.
на Европейската комисия.“
§ 4. Член 3 се отменя.
§ 5. В чл. 5 думата „извършват“ се заменя
с „налагат“ и думите „чл. 2, т. 2“ се заменят
с „чл. 2, ал. 1, т. 2“.
§ 6. В чл. 6 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „Основните категории
нарушения“ се поставя запетая и се добавя
„за които се налагат финансови корекции“.
2. В ал. 2 думите „чл. 2, т. 1 или 2“ се
заменят с „чл. 2, ал. 1, т. 1 или 2“.
3. Създава се ал. 3:
„(3) В анализа по ал. 2 се разглеждат и
нарушения по чл. 2, ал. 2, които не са нарушение на приложимия нормативен акт по
чл. 2, ал. 1, т. 1 или 2, по реда на който е
възложена обществената поръчка или договор,
и се изследват причините и обстоятелствата,
довели до допускането на нарушението, и
отговорната за това институция.“
§ 7. В чл. 8, ал. 1 думите „чл. 2, т. 1 или 2“
се заменят с „чл. 2, ал. 1, т. 1 или 2“.
§ 8. В чл. 9, ал. 3 думите „чл. 2, т. 1 или 2“
се заменят с „чл. 2, ал. 1, т. 1 или 2“.
§ 9. В чл. 10 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 думите „чл. 2, т. 2“ се заменят
с „чл. 2, ал. 1, т. 2“.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) При констатирани два или повече случая на нарушения, извършени от бенефициент
при възлагането на една обществена поръчка
или на един договор по реда на чл. 2, ал. 1,
т. 2 и/или при тяхното изпълнение, процентът
на финансовите корекции не се натрупва. В
този случай размерът на корекцията се определя, като се прилага процентният показател, предвиден за най-сериозното установено
нарушение.“
3. В ал. 4 думата „извърши“ се заменя с
„наложи“ и думите „чл. 2, т. 2“ се заменят с
„чл. 2, ал. 1, т. 2“.
4. Създават се ал. 5 – 7:
„(5) Органите по чл. 11, ал. 1 могат да
налагат финансова корекция в размер до 10
на сто по категориите нарушения, посочени
в приложението по чл. 6, ал. 1, за които е
предвидена възможност за намаляване на
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съответния процентен показател в зависимост
от тежестта на нарушението, и в случай, че
нарушението няма ефект върху основните
свободи или трансграничен ефект, когато:
1. поради спецификите на конкретната
обществена поръчка на стойност, по-малка
от посочената в чл. 45в, ал. 2 от Закона за
обществените поръчки, не би имало интерес
от страна на потенциални кандидати или
потенциални участници от държави – членки
на Европейския съюз, различни от Република
България, включително и при възлагане на
договори по реда на приложимия нормативен
акт по чл. 2, ал. 1, т. 2 на стойност, по-малка
от посочените в чл. 45в, ал. 2, т. 2 ЗОП,
или
2. размерът на отпуснатата безвъзмездна
финансова помощ е равен или по-нисък от 50
на сто от общата сума на одобрения проект.
(6) Наложените финансови корекции не се
възстановяват от бенефициента, когато:
1. възложителят е спазил разпоредбите на
приложимия нормативен акт по чл. 2, ал. 1,
т. 1 или 2, по реда на който е възложена конкретната обществена поръчка или договор;
2. в случаите, когато за констатираното
нарушение има влязло в сила решение на
Комисията за защита на конкуренцията (КЗК)
или на Върховния административен съд (ВАС)
по отношение на конкретен акт и действие
или бездействие на възложителя в хода на
провеждане на процедурата за обществена
поръчка, с което възложителят се е съобразил;
3. в случаите, когато се констатират нарушения в обявлението или документацията
за възлагане на обществена поръчка, които
са били предмет на произнасяне на КЗК или
на ВАС, съгласно което не е установено нарушение;
4. бенефициентът се е съобразил с конкретно указание или препоръка на Управляващия
орган или Агенцията за обществени поръчки
(АОП), което впоследствие е довело до налагане на финансова корекция.
(7) При налагането на финансови корекции
се съблюдава погасителната давност по смисъла на Регламент 2988/95 за всички разходи,
които предстои да се коригират финансово,
независимо в рамките на кой програмен период
са извършени, до отменянето на Регламента.“
§ 10. В чл. 11 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 в основния текст думата „извършването“ се заменя с „налагане“.
2. В ал. 2:
а) в основния текст думите „на разпоредбите
на нормативните актове по чл. 2, т. 1 и 2“ се
заменят с „по тази методология“;
б) в т. 1 след думите „утвърждават писмени
правила за“ се добавя „налагане и“;
в) в т. 2 след думите „свързани с“ се добавя
„налагането и“;
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г) създават се т. 3 и 4:
„3. органите по ал. 1, т. 1 – 4 извършват
годишен анализ на случаите, водещи до налагане на финансови корекции, и го публикуват
на електронните си страници;
4. органите по ал. 1, т. 1 – 4 са длъжни при
установяване на нов тип нарушение, за което
следва да се наложи финансова корекция, в срок
10 работни дни да уведомят Централното
координационно звено и Методическия съвет
по финансови корекции.“
§ 11. В чл. 13 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в основния текст след думите „предвиждат реда за“ се добавя „налагане и“;
б) в т. 1 думата „извършена“ се заменя с
„наложена“;
в) в т. 2 думата „извършването“ се заменя
с „налагането“;
г) в т. 4 думата „извършва“ се заменя с
„налага“;
д) създава се т. 11:
„11. в случаите по чл. 10, ал. 6 в окончателното си становище органът по ал. 1, т. 1
определя размер на финансовата корекция и
анализира причините, довели до налагането
є, като отчита становището на бенефициента и събраните информация, документи и
доказателства.“
2. Създават се нови ал. 2 и 3:
„(2) Когато органът по ал. 1, т. 1 установи
нарушение преди сключването на договор за
обществена поръчка или договор с изпълнител,
той може да препоръча на бенефициента да не
сключи договор и да проведе нова процедура,
в случай че има правна възможност за това.
(3) Когато органът по ал. 1, т. 1 наложи
финансова корекция, единствено по чл. 10,
ал. 6, той не намалява стойността на безвъзмездна финансова помощ, предоставена
на бенефициента, с размера на наложената
корекция, а извършва финансовата корекция,
като намалява стойността на допустимите
разходи по засегнатия договор, включени
в доклад по сертификация и декларация за
допустимите разходи.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 4.
4. Досегашната ал. 3 става ал. 5 и в нея
думите „ал. 2“ се заменят с „ал. 4“.
5. Досегашната ал. 4 става ал. 6.
6. Досегашната ал. 5 става ал. 7 и се изменя така:
„(7) Когато при проверка от сертифициращ
или одитен орган се установи, че извършената
финансова корекция е в завишен размер или не
е следвало да бъде наложена, органът по ал. 1,
т. 1 предприема действия в срок 5 работни дни
за преразглеждане на финансовата корекция.
В случай че в резултат от това финансовата
корекция бъде отменена или нейният размер
бъде намален, органът по ал. 1, т. 1 предприема
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действия за възстановяване на съответните
разходи на бенефициента.“
7. Създават се ал. 8 и 9:
„(8) Когато при проверка от сертифициращ
или одитен орган се установи, че определеният
размер на финансовата корекция е занижен,
органът по ал. 1, т. 1 в срок 5 работни дни
предприема действия за преразглеждане на
наложената финансова корекция по реда на
този член. В случай че в резултат от това размерът на финансовата корекция бъде увеличен,
органът по ал. 1, т. 1 предприема действия за
възстановяване от страна на бенефициента на
неправомерно изплатените суми.
(9) Алинея 8 не се прилага в случаите, когато органът по ал. 1, т. 1 е определил размера
на финансовата корекция в съответствие с
действащата към момента на извършване на
проверките методология за налагане на финансови корекции.“
§ 12. Създава се чл. 13а:
„Чл. 13а. (1) Ежемесечно органите по чл. 11,
ал. 1, т. 1 – 4 изготвят анализи на случаите по
чл. 10, ал. 6. Анализите се представят на сертифициращите органи, на одитния орган и на
Централното координационно звено. Анализите
включват описание на видовете нарушения,
размера на определените финансови корекции,
обяснение за причините, довели до налагането
на корекциите, и отговорните институции,
предприетите мерки за предотвратяване на
подобни нарушения в бъдеще и предложения за
хоризонтални мерки в зависимост от характера
на грешките.
(2) Анализите по ал. 1 се представят на
Съвета за координация при управлението на
средствата от Европейския съюз за обсъждане
и вземане на решение.“
§ 13. Създава се чл. 15:
„Чл. 15. (1) Централното координационно
звено ежегодно – през януари, юни и октомври, изготвя доклад за наложените финансови
корекции от органите по чл. 11, ал. 1, т. 1 – 4.
(2) Докладът по ал. 1 се изготвя въз основа
на одитни доклади, Информационната система
за управление и наблюдение (ИСУН), анализите по чл. 11, ал. 2, т. 3 и 4, както и чл. 13а,
ал. 1 и друга налична информация и съдържа:
1. анализ на нарушенията и причините,
довели до тях;
2. разминавания, които произтичат от различна практика на националните и европейските контролни и одитни органи;
3. анализ на финансовия ефект и анализ на
рисковете, произтичащи от нарушенията при
провеждане на обществени поръчки или при
определяне на изпълнители, свързаните с тях
нередности и финансови корекции;
4. анализ на нарушенията и прилаганите
финансови корекции в други държави членки
и на натрупания опит, включително и анализ
за спазване на принципа за равно третиране на
държавите членки от Европейската комисия;
5. предложения за мерки за предотвратяване
на нарушенията в бъдеще и управление на риска;
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6. предложения за координирана национална
позиция по казуси по т. 2, които имат негативен финансов ефект върху държавния бюджет.
(3) Докладът се представя за обсъждане и
вземане на решение на Съвета за координация
при управлението на средствата от Европейския съюз.
(4) Централното координационно звено
запознава с резултатите от доклада националните контролни и одитни органи и органите по
чл. 11, т. 1 – 4. Информацията по ал. 2, т. 1 се
публикува на Единния информационен портал.“
§ 14. Създава се чл. 16:
„Чл. 16. (1) В срок 1 месец от получаване на
предварителен одитен доклад от Европейската
комисия и/или Европейската сметна палата
Централното координационно звено изготвя
доклад за естеството на констатациите и препоръките и оценка на очаквания ефект върху
системата за управление и контрол на средствата
от Европейския съюз, както и предложение за
предприемане на координирани мерки.
(2) Докладът по ал. 1 се обсъжда с органите
по чл. 11, сертифициращите органи и Агенцията за обществени поръчки и се представя на
Съвета за координация при управлението на
средствата от Европейския съюз.“
§ 15. Създава се чл. 17:
„Чл. 17. (1) В случай на предложение за промяна на насоките по чл. 2, ал. 2 Централното
координационно звено изготвя доклад относно
естеството на промяната и потенциалния є
ефект върху националните финансови интереси и координира подготовката на национална
позиция по предложените промени.
(2) Националните одитни и контролни органи
уведомяват Централното координационно звено
при промяна в подхода си за определяне на финансови корекции. В този случай Централното
координационно звено изготвя доклад относно
естеството на промените и очаквания ефект на
прилагането им върху всички програми, като
предлага указания към Управляващите органи
за прилагането на национално ниво на измененията и мерки за защита на националните
финансови интереси.
(3) Докладите по ал. 1 и 2 се обсъждат с
органите по чл. 11, сертифициращите органи
и Агенцията за обществени поръчки и се
представят на Съвета за координация при
управлението на средствата от Европейския
съюз за обсъждане и решение.“
§ 16. Създава се чл. 18:
„Чл. 18. Анализите по чл. 15 – 17 се публикуват на Единния информационен портал
в срок един работен ден от утвърждаване на
протокола от съответното заседание на Съвета
за координация при управлението на средствата
от Европейския съюз.“
§ 17. Създава се допълнителна разпоредба
с параграф единствен:
„Допълнителна разпоредба
Параграф единствен. По смисъла на методологията:
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1. „Налагане на финансова корекция“ е
процедурата за определяне на приложимия
размер на финансова корекция съгласно приложението по чл. 6, ал. 1 във връзка с установено нарушение при възлагане на обществени
поръчки, избор на изпълнител, сключване или
изпълнение на договори;
2. „Извършване на финансова корекция“ е
намаляването на размера на безвъзмездната финансова помощ за съответния проект с размера
на определената финансова корекция. Когато
това се извършва за сметка на бенефициента,
корекцията се прилага към проекта, засегнат
от нарушението, чрез финансово и счетоводно
коригиране на бюджета му.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 18. Постановлението се прилага при налагане на финансови корекции във връзка с
нарушения, открити след 24 юни 2014 г.
§ 19. В срок 12 месеца от влизането в сила
на постановлението Централното координационно звено разработва и внедрява в ИСУН
2020 аналитична функционалност, позволяваща
пълна електронна регистрация на финансовите
корекции.
§ 20. (1) Органите по чл. 11, ал. 1 от Методологията за определяне на финансови корекции
във връзка с нарушения, установени при възлагането и изпълнението на обществени поръчки
и на договори по проекти, съфинансирани от
Структурните фондове, Кохезионния фонд на
Европейския съюз, Европейския земеделски
фонд за развитие на селските райони, Европейския фонд за рибарство и фондовете от Общата
програма „Солидарност и управление на миграционните потоци“, приета с Постановление
№ 134 на Министерския съвет от 2010 г., които
не използват ИСУН, поддържат регистър на
наложените финансови корекции по образец,
утвърден от заместник министър-председателя.
(2) В срок 6 месеца от влизането в сила
н а по с т а нов лен ие т о з а м е с т н и к м и н ис тър-председателят по управление на средствата от Европейск и я съюз у твърж дава
насоки за хармонизация на правилата по
чл. 11, ал. 2, т. 1 от методологията по ал. 1.
§ 21. Член 10, ал. 5 – 7 и чл. 13, ал. 9 от
Методологията за определяне на финансови
корекции във връзка с нарушения, установени при възлагането и изпълнението на обществени поръчки и на договори по проекти,
съфинансирани от Структурните фондове,
Кохезионния фонд на Европейския съюз,
Европейския земеделски фонд за развитие
на селските райони, Европейския фонд за
рибарство и фондовете от Общата програма
„Солидарност и управление на миграционните
потоци“, приета с Постановление № 134 на
Министерския съвет от 2010 г., се прилагат
от 1 януари 2014 г.
Министър-председател:
Георги Близнашки
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
7630
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МИНИСТЕРСТВА
И ДРУ ГИ ВЕДОМСТВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
Правилник за отменяне на Правилника за
устройството и дейността на Академията
на Министерството на вътрешните работи
(ДВ, бр. 40 от 2011 г.)
§ 1. Правилникът за устройството и дейността на Академията на Министерството на
вътрешните работи (ДВ, бр. 40 от 2011 г.) се
отменя.
Заключителна разпоредба
§ 2. Правилникът влиза в сила от деня на
обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър:
Йордан Бакалов
7685

ИНСТРУКЦИЯ № 8121з-794
от 29 октомври 2014 г.

за организацията и реда за осъществяване
на конвойната дейност в Министерството на
вътрешните работи
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тази инструкция се уреждат организацията и редът за осъществяване на конвойната дейност в Министерството на вътрешните
работи (МВР).
Чл. 2. Конвоирането е принудително отвеждане на едно или повече лица по определен
маршрут от конвоен наряд.
Чл. 3. (1) В зависимост от начина за осъществяване конвоирането се извършва:
1. етапно – чрез предаване на конвоираните
лица между конвойни наряди по маршрута за
конвоиране; при него на конвойния наряд могат
допълнително да се предават лица за конвоиране, когато маршрутът им за конвоиране
съвпада с първоначално планирания;
2. директно – когато лицата се конвоират
между териториалните звена от един и същ
наряд независимо от смяната на превозното
средство; директно се конвоират лица, за които има данни, че са извършили умишлено
престъпление, представляващо особено тежък
случай; ръководител или участник в организирана престъпна група; при достатъчно данни, че
конвоирането ще бъде осуетено; бременни жени;
майки с деца; групи, по-големи от 15 души;
когато срокът за конвоиране не позволява
конвоирането да се извърши етапно или чрез
етапно конвоиране значително ще се увеличи
пътят на конвоя.
(2) На конвойните наряди могат да се
възлагат и задачи за двупосочно конвоиране,
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когато пътуването в двете посоки е с обща
продължителност до 8 часа.
(3) В случаите на ал. 1, т. 1 и ал. 2 при
необходимост нарядът се допълва със сили от
структурите на МВР, които са заявили конвоирането.
(4) Заявките за осъществяване на конвоиране, двупосочен конвой, оказване съдействие
на конвоен наряд и допълнително предаване
на лица за конвоиране трябва да се правят до
16 ч. на предния ден освен в случаите, които не
търпят отлагане. Заявките се вписват в „Книга
за заявки за конвоиране на лица и оказване на
съдействие на конвоен наряд“ (приложение № 1).
Чл. 4. (1) При конвоиране разчетът на силите
и средствата, както и мерките за изолация и
охрана се определят от степента на обществената опасност на деянието и личността на
конвоирания за всеки конкретен случай.
(2) При конвоиране на лице, за което има
данни, че е извършило умишлено престъпление
от общ характер, поставянето на белезници е
задължително.
(3) При конвоиране на лице, за което има
данни, че е извършило умишлено престъпление
от общ характер, представляващо особено тежък
случай, както и в случаите, когато са налице
достатъчно данни, че конвоирането може да
бъде осуетено, на конвоирания се поставят
белезници и на краката.
(4) Поставяне и сваляне на белезници на
конвоирано лице се извършва след изрично
разпореждане на старшия на конвойния наряд.
Чл. 5. (1) Конвоирането се извършва:
1. пеш;
2. със специализирани конвойни или други
служебни автомобили;
3. с автобуси, обслужващи междуселищни
маршрути;
4. с железопътен транспорт;
5. с въздушен транспорт;
6. с воден транспорт.
(2) Изборът на превозно средство се извършва за всеки конкретен случай в зависимост от информацията за конвоираното лице,
оперативната и метеорологичната обстановка
по маршрута за конвоиране и наличните сили
и средства.
Чл. 6. Забранява се назначаването в конвоен
наряд на служители:
1. без полицейски правомощия;
2. които имат роднински връзки или други
близки отношения с конвоираните лица;
3. които поради други обстоятелства може да
се считат за предубедени или заинтересовани
пряко или косвено от изхода на наказателното
производство.
Чл. 7. Забранява се конвоирането:
1. с обществен транспорт в градските зони;
2. на групи над 20 души освен в изключителни случаи и след издаване на писмена заповед
от директора на областната дирекция на МВР
(ОДМВР), регионална дирекция „Гранична
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полиция“ (РДГП) и началника на Зоналното
жандармерийско управление (ЗЖУ) или от
оправомощен от тях служител;
3. заедно на лица, когато това е указано в
документите по чл. 28, ал. 2;
4. бременни жени, майки с деца, психично
и заразно болни заедно с други лица.
Чл. 8. С конвойния наряд не могат да се
изпращат преписки, доказателства или доказателствени средства или други служебни
материали освен документите, необходими за
осъществяване на конвойната дейност.
Г л а в а

в т о р а

ЛИЦА, ПОДЛЕЖАЩИ НА КОНВОИРАНЕ,
СИЛИ И СРЕДСТВА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА КОНВОЙНАТА ДЕЙНОСТ
Раздел I
Лица, подлежащи на конвоиране
Чл. 9. (1) Полицейските органи конвоират
лица:
1. по отношение на които е постановен акт
за принудително довеждане от разследващ
полицай по реда на НПК;
2. задържани по чл. 72, ал. 1, т. 1 – 4, т. 6 и
7 от Закона за Министерството на вътрешните
работи (ЗМВР);
3. с наложено от съда наказание „задържане в териториална структура на МВР“ при
условията и по реда на Закона за опазване на
обществения ред при провеждане на спортни
мероприятия и „задържане до 15 денонощия
в структурно звено на Министерството на вътрешните работи“ по реда на Указ № 904 от
28.12.1963 г. за борба с дребното хулиганство
(обн., ДВ, бр. 102 от 1963 г.; изм., бр. 36 от
1979 г., бр. 38 от 1998 г.; доп., бр. 96 от 2004 г.;
изм., бр. 27 от 2009 г., бр. 38 и 93 от 2011 г. и
бр. 53 от 2014 г.).
(2) Извън случаите по ал. 1 полицейските
органи могат да конвоират лица, когато това
изрично е предвидено в закон.
Раздел II
Сили и средства за осъществяване на конвойната дейност
Чл. 10. (1) Конвойната дейност се осъществява от служители с полицейски правомощия
от конвойните звена при ОДМВР и от определени за тази дейност със заповед служители
от Главна дирекция „Криминална полиция“
(ГДКП), Главна дирекция „Охранителна полиция“ (ГДОП) и Главна дирекция „Гранична
полиция“ (ГДГП).
(2) За служителите по ал. 1 от ГДКП, ГДОП
и ГДГП се издава заповед от директора на
съответната дирекция или оправомощен от
него служител за всеки отделен случай на
конвоиране на лице.
(3) Конвойна дейност може да се осъществява
и от служители на районните управления (РУ),
зонални жандармерийски управления (ЗЖУ),
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гранични полицейски управления (ГП У),
РДГП, както и от служители с полицейски
правомощия от самостоятелни сектори/групи
в ОДМВР, определени с писмена заповед на
съответния ръководител.
(4) По реда на тази инструкция конвойна
дейност може да се осъществява и от полицейски органи от структурите на МВР извън
посочените в ал. 1, които са определени с
писмена заповед на съответния ръководител.
(5) При служебна необходимост в конвойните
звена могат да се командироват служители за
определен период от време, като в тези случаи се
издава писмена заповед, с която им се възлагат
функции по конвоиране. При осъществяване
на конвойната дейност на командированите
служители не е необходимо да се издават заповеди по ал. 3.
Чл. 11. (1) При създаването на конвойни
звена се спазва нормативът за съотношенията
на състава (приложение № 2).
(2) Специализирани автомобили за конвоиране се оборудват с необходимите помощни, технически и свързочни средства
(приложение № 3).
Г л а в а

т р е т а

ОРГАНИЗАЦИЯ НА КОНВОЙНАТА
ДЕЙНОСТ
Раздел I
Задължения на длъжностните лица по организацията на конвойната дейност
Чл. 12. (1) Директорите на главни дирекции и
ОДМВР организират и контролират конвойната
дейност в подчинените им дирекции.
(2) Директорите на главни дирекции и
ОДМВР организират взаимодействието и координацията с други органи и организации за
осъществяване на конвойната дейност.
Чл. 13. Началниците на отдели и самостоятелни сектори при главните дирекции:
1. обобщават опита в конвойната дейност
чрез разработването на обзори и методически
указания;
2. предприемат мерки за осъществяване на
взаимодействие и координация между охранителните и оперативните структурни звена,
имащи отношение към конвойната дейност;
3. при необходимост предлагат на директорите на главните дирекции организационни
мероприятия за повишаване ефективността
на конвойната дейност, усъвършенстване на
нейната организация и управление;
4. осъществяват контрол по организацията
на конвойната дейност в съответните звена.
Чл. 14. Директорите на ОДМВР и РДГП или
оправомощени от тях служители отговарят за
организацията на конвойната дейност, правилната разстановка, използването на конвойните
наряди и организират:
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1. правилното разпределение на силите и
средствата, като осигуряват ефективното им
използване за осъществяване на конвойната
дейност;
2. взаимодействието и координацията между конвойните звена с оперативните дежурни
центрове (ОДЦ) или оперативните дежурни части (ОДЧ), оперативните, охранителните
и другите служби, органите на съдебната власт
и държавните органи, имащи отношение към
конвойната дейност;
3. осъществяването на системен контрол за
правилната разстановка на силите и средствата
и ефективното им използване, както и правилното водене на служебната документация;
4. подобряването на материално-техническото обезпечаване на конвойната дейност;
5. взаимодействието и координацията с
териториалните звена „Охрана“ при Министерството на правосъдието (ТЗО – МП).
Чл. 15. Началниците на отдели в ОДМВР
и сектор „Охрана на държавната граница“ при
РДГП:
1. анализират и оценяват периодично не помалко от веднъж на шестмесечие конвойната
дейност в конвойните звена, РУ и ГПУ;
2. разработват обзори и методически указания по въпросите на организацията, тактиката
и изпълнението на конвойната дейност и предлагат мерки за нейното подобряване;
3. запознават личния състав с измененията
на оперативната обстановка и предприемат своевременно мерки за правилната разстановка и
ефективното използване на силите и средствата;
4. набелязват и предприемат мерки за организиране на взаимодействието и координацията
на конвойните наряди;
5. организират взаимодействието и координацията със звената на другите ОДМВР,
осъществяващи конвойна дейност;
6. предлагат на ръководителите по чл. 14
необходимите мерки за подобряване на взаимодействието и координацията с ТЗО – МП,
както и непосредствено участват в решаването
на конкретни въпроси, свързани с конвоиране
на лица от органите на МВР и МП;
7. осъществяват контрол по организацията
и изпълнението на конвойната дейност, както
и правилното водене на служебната документация.
Чл. 16. Началниците на РУ, ЗЖУ и ГПУ
отговарят за организацията и изпълнението
на конвойната дейност в ръководените от тях
структури, като:
1. отчитат и анализират конвойната дейност
и набелязват мерки за повишаване на нейната
ефективност;
2. определят реда за осъществяване на конвойната дейност от подчинените им служители
след оценка на оперативната обстановка, наличните сили и средства, което се отразява в
плана по чл. 20;
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3. организират взаимодействието и координацията с ОДЧ, другите конвойни наряди и
полицейските сили, работещи по опазването
на обществения ред, охраната на държавната
граница, органите на съдебната власт, другите
органи и организации, имащи отношение към
конвойната дейност;
4. организират провеждането на инструктаж
на конвойните наряди;
5. осъществяват контрол по организацията
и изпълнението на конвойната дейност, както
и правилното водене на служебната документация.
Чл. 17. Началниците на групи или полицейските инспектори в конвойните звена
и служителите, определени със заповед от
началниците на РУ, ЗЖУ, РДГП и ГПУ, непосредствено отговарят за изпълнението на
конвойната дейност, като:
1. познават обстановката на територията
и по маршрутите, по които се осъществява
конвойната дейност;
2. не по-малко от веднъж на шестмесечие
оценяват ефективността от работата на подчинения им състав, като предприемат или
предлагат конкретни мерки за отстраняване
на констатираните слабости;
3. планират и организират изпълнението
на решенията за ежедневната разстановка на
нарядите и разчета на силите и средствата по
направленията за конвоиране в съответствие
с поставените им задачи и указания;
4. осигуряват управлението на конвойните
наряди при изпълнение на служебните им задължения и организират взаимодействието и
координацията им;
5. взаимодействат със служителите на другите звена на МВР, изпълняващи конвойна
дейност при етапно или директно конвоиране
на лица, и предприемат необходимите мерки
за изпълнение на задачите;
6. взаимодействат непосредствено с други
държавни органи, възложители или имащи
отношение към конкретния конвой;
7. предприемат своевременни мерки при
възникнали проблеми, свързани с взаимодействието и координацията с конвойните звена
на други областни дирекции или държавни
органи извън МВР за тяхното решаване, като
информират за това своите началници;
8. обучават, инструктират и контролират
подчинените си служители;
9. водят служебната документация и следят
за нейното правилно попълване и съхранение;
10. изготвят предложение относно оборудването на състава с необходимите помощни и
технически средства.
Чл. 18. Командирите на отделения в конвойните звена при ОДМВР, РУ, ЗЖУ, РДГП и
ГПУ отговарят за организацията и ефективното
изпълнение на конвойната дейност от подчинените им служители, като:
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1. познават личните и професионалните
качества на подчинените си служители и ежедневно ги обучават за изпълнение на служебните
им задължения при спазване на дисциплината
и на актовете, регламентиращи дейността им;
2. подготвят и инструктират конвойните
наряди за изпълнение на служебните им задължения и изискват от тях да познават особеностите на постовете в конвойните звена и
маршрутите за конвоиране;
3. ръководят конвойните наряди съобразно
направените разчети и организират тяхното
взаимодействие;
4. докладват за необходимостта от изменение
в разстановката на силите и средствата и за
реда за изпълнение на дейността в зависимост
от обстановката;
5. извършват ежедневен контрол на служителите и намясто отстраняват констатираните
нередности, като за това докладват по служебен ред;
6. водят отчет за работата на подчинените
си служители и извършват оценка за ефективността от работата на нарядите след завършване
на всяка смяна;
7. водят служебната документация и следят
за нейното правилно попълване и съхранение;
8. преглеждат въоръжението, боеприпасите
и снаряжението на служителите, като вземат
необходимите мерки за правилното им съхранение и носене.
Чл. 19. (1) Директорите на ОДМВР, РДГП,
дирекция „Жандармерия“ – ГДОП, или оправомощени от тях служители издават писмена
заповед, в която посочват:
1. местонахождението на ТЗО – МП, съдилища, прокуратури, затвори, следствени служби,
лечебни заведения и други в региона;
2. силите и средствата, с които ще се осъществява конвойната дейност, както и срока
за издаване на заповедите по чл. 10, ал. 3;
3. разстановката на силите и средствата,
задачите на конвойните звена и на служителите от териториалните звена, определени за
осъществяване на конвойна дейност;
4. дейностите, които могат да бъдат възлагани на служители от конвойното звено
извън дейността по конвоиране, както и реда
за осъществяването им;
5. маршрутите за конвоиране и постовете;
6. реда за връзка, взаимодействие и координация между конвойните наряди, ОДЧ и
силите, работещи по опазване на обществения
ред по маршрутите за конвоиране;
7. реда за взаимодействие и координация
със съответното ТЗО – МП;
8. реда за провеждане на инструктаж и контрол съобразно особеностите на обслужваната
територия.
(2) Заповедта по ал. 1 се издава за срок от
една година, като при промяна в оперативната
обстановка тя се актуализира своевременно.
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Чл. 20. (1) Въз основа на заповедта по чл. 19
началниците на конвойни звена в ОДМВР,
началниците на РУ, ЗЖУ и ГПУ разработват
план за организацията и изпълнението на
конвойната дейност в обслужваната територия,
предвиждайки и мерки за действие при извънредни ситуации. Плановете се утвърждават
съответно от директорите на ОДМВР, дирекция
„Жандармерия“ – ГДОП и РДГП.
(2) Неразделна част от плана са указанията за
работа на служителите по маршрутите за конвоиране или постовете. Указанията съдържат:
1. описание на постовете или маршрутите
за движение на конвоя от началния до крайния пункт;
2. особеностите на постовете и маршрутите и на какво следва да се обръща особено
внимание при изпълнението на конвойната
дейност, направленията, по които се конвоира
с влак или автобус, местата за престой (гари,
автогари), както и други особености, които
конвоят трябва да има предвид;
3. реда за осъществяване на връзка, взаимодействие и координация със звена по маршрута на конвоирането или постовете, както и
ТЗО – МП;
4. реда за действие на конвойните наряди при:
а) нападение върху конвоя;
б) достатъчно данни, че конвоирането може
да бъде осуетено;
в) бягство на конвоиран;
г) влошаване на здравословното състояние
или настъпила смърт на конвоирано лице;
д) възникване на други извънредни ситуации.
(3) Указанията се разработват за всеки отделен маршрут или пост.
(4) За конвоиране се определят най-малко
два маршрута, като единият от тях е основен.
(5) За определените маршрути се комплектува книжка, в която се прилагат: копие от указанията за работа на служителите по маршрута
за конвоиране, карта или схема на маршрута
на конвоиране, общите и особените задължения на нарядите и друга информация, касаеща
осъществяването на конвойната дейност.
(6) Указания се разработват и за дежурните
и завеждащите помещения за изолация, които
трябва да включват общите и особените задължения на служителите.
Раздел II
Структура на конвойните звена и териториална
компетентност
Чл. 21. Конвойните звена в ОДМВР (приложение № 4) са етапни звена и пунктове за
събиране за конвоиране на лица от другите
ОДМВР, РУ, РДГП и ЗЖУ.
Чл. 22. Конвойните звена по чл. 21 създават организация за денонощно приемане на
конвоирани лица.
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Чл. 23. (1) Етапните конвойни звена в
ОДМВР осъществяват конвойна дейност на
територията на цялата страна.
(2) Полицейските служители по чл. 10, ал. 3
осъществяват конвойна дейност на съответната
територия на ОДМВР, РДГП или ЗЖУ.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

РЕД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОНВОЙНАТА
ДЕЙНОСТ
Раздел I
Разчет на силите и средствата
Чл. 24. Служителите по чл. 10, които ще
участват в конвойния наряд, се определят
за всеки конкретен случай от началниците
по чл. 16 и 17 или командира на отделение
по чл. 18, а при конвой във/от чужбина – от
директора на ГДОП или от оправомощен от
него служител, в зависимост от:
1. броя на лицата, които ще се конвоират,
степента на обществена опасност на извършените деяния, информация за осъжданията
на лицата, извършени други противоправни
деяния, както и от особеностите на личността
на конвоираните;
2. поведението, което конвоираните са показали по време на задържането им или при
предишно конвоиране;
3. възрастта, физиката и пола на конвоираните лица;
4. разстоянието и особеностите на маршрута,
по който ще се конвоират лицата;
5. превозното средство, което ще бъде използвано;
6. наличието на извънредна ситуация или
на достатъчно данни, че конвоирането ще бъде
осуетено;
7. въоръжението, техническите и помощните средства, с които ще бъдат оборудвани
конвойните наряди.
Чл. 25. (1) При конвоиране на група лица
числеността на служителите от конвойния
наряд трябва да бъде по-голяма или равна на
половината от броя на конвоираните лица.
(2) При конвоиране на едно лице, за което
има данни, че е извършител на умишлено
престъпление от общ характер, се осигуряват
най-малко двама конвойни.
(3) На всеки конвоен наряд се определя
старши.
(4) Когато конвойните в наряда са повече
от петима, за старши се определя служител
на длъжност командир на отделение или на
по-висока длъжност, а при 10 и повече конвойни – на длъжност полицейски инспектор или
на по-висока длъжност.
Чл. 26. За уреждане на административни,
езикови, медицински и други специфични въпроси служебно при конвоиране от конвойния
наряд извън разчета на силите за конвоиране
могат да се включват и други държавни служители без полицейски правомощия.
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Раздел II
Изпълнение на конвойната дейност
Чл. 27. (1) Полицейските органи извършват
конвоиране на категориите лица, посочени в
чл. 9, когато това им е възложено въз основа
на акт на компетентен орган.
(2) Документи, даващи основание за конвоиране, са:
1. акт на разследващ полицай за „принудително довеждане“ по реда на НПК;
2. писмен документ от компетентен орган,
изискващ преместването на лицето;
3. телеграма за обявяване на лице за общодържавно издирване;
4. акт на друг държавен орган, оправомощен
със закон.
Чл. 28. (1) Организацията за конвоиране на
лица започва от получаването на документите
по чл. 27, ал. 2 в звеното на МВР, откъдето
започва конвоирането.
(2) Ръководителят на звеното по ал. 1 или
оправомощен от него служител издава писмена
заповед за конвоиране на лицето (приложение
№ 5). Към заповедта се прилага съответният
документ по чл. 27, ал. 2, както и съпроводителни документи, ако има такива.
(3) Заповедта по предходната алинея има
действие до крайния пункт за конвоиране.
(4) Екземпляр от заповедта се предоставя на
звеното, което осигурява финансовите средства
за осъществяване на конвоя, когато се използва
обществен транспорт.
(5) Всички документи, съпровождащи конвоираното лице, се описват в заповедта за
конвоиране и се прилагат към нея. При етапно
конвоиране на повече от две лица се изготвя
съпроводително писмо (приложение № 6).
(6) Ръководителят на звеното определя и
организира:
1. реда за връзка, взаимодействие и координация с другите звена на МВР по маршрута
на конвоирането;
2. реда и мястото за предаването/приемането на конвоираните лица при етапно или
директно конвоиране;
3. оказването на съдействие със сили и
средства на другите звена на конвойния наряд
при директно конвоиране, свързани с краткосрочен престой в техни служебни помещения,
при смяна на транспортното средство;
4. други въпроси от организационен и тактически характер.
(7) Когато конвоирането се извършва с железопътен транспорт, своевременно писмено се
уведомява ЗЖУ, откъдето започва извършването
на конвойната дейност (приложение № 7).
(8) Когато се конвоира лице или лица от
женски пол, в конвойния наряд се включва и
служител от същия пол.
Чл. 29. (1) Изпълнението на конвойната
дейност започва след връчване на заповед за
конвоиране и провеждане на инструктаж на
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конвойния наряд и подпис от старшия на конвойния наряд в книгата за конвойна дейност
(приложение № 8).
(2) Служителите от конвойния наряд трябва
да са запознати със:
1. поставените задачи;
2. оперативната обстановка и особеностите
на територията, през която ще се извърши
конвоирането;
3. вида на транспорта и реда за неговото
ползване;
4. основанието за конвоиране на лицата,
характера на извършените от тях деяния и
поведението им;
5. личните вещи, предмети и документи на
конвоираните лица, както и съпровождащите
ги служебни документи;
6. реда за поддържане на връзка с дежурната част на конвойното звено и звената на МВР,
обслужващи територията, през която минава
маршрутът за конвоиране;
7. реда за взаимодействие и координация с
нарядите, работещи по опазването на обществения ред и ОДЧ;
8. реда и мястото за предаването/приемането
при етапно или директно конвоиране;
9. конкретните случаи, в които конвоят
следва да получи съдействие, и местата за
краткосрочен престой;
10. реда за действие при възникнали извънредни ситуации и постъпили достатъчно данни,
че конвоирането ще бъде осуетено;
11. реда за извършване на проверка на дейността на конвоя, както и длъжностните лица,
които имат право да я извършват.
Чл. 30. (1) Смяна на нарядите, предаване и
приемане на конвоираните лица се извършва
в съответствие със създадената конкретна организация и указанията за маршрута.
(2) Служителите от приемащия конвоен
наряд се представят на предаващия и удостоверяват качеството си на служители със
служебна карта.
(3) Служителите от предаващия наряд запознават приемащите с поведението на конвоираните лица, възникналите извънредни ситуации,
допълнителни обстоятелства или достатъчно
данни, че конвоирането ще бъде осуетено, както
и друга информация от значение за сигурността
на конвоя. Получената допълнителна информация по време на конвоирането, която е от
значение за сигурността на конвоя, се отразява
писмено на гърба на заповедта по чл. 28, ал. 2
в кратък вид от старшия или друг служител
от конвойния наряд.
(4) Смяна на белезниците при предаване/
приемане на конвоираните лица се извършва,
като първо на конвоираното лице се поставя
втори чифт белезници, след което се снемат
първоначално поставените.
(5) При предаване/приемане на конвоираните лица се предават/приемат документите
по чл. 27, ал. 2 и чл. 28, ал. 2 и се подписва
разписка (приложение № 9).
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Чл. 31. (1) При отвеждане на конвоираните
лица до крайния пункт за конвоиране, когато
конвоят се извършва на обслужваната от конвойното звено територия, старшият на конвойния наряд ги предава на длъжностното лице,
посочено от възложителя на конвоя, заедно
със съпроводителните документи.
(2) При етапно или директно конвоиране
между териториалните звена отвеждането на
конвоираните лица до крайния пункт за конвоиране се извършва след приемането им от
конвоен наряд на приемащата териториална
служба, на чиято територия се намира държавният орган, посочен от възложителя.
(3) За предаването и приемането се попълва
и подписва разписка по чл. 30, ал. 5.
(4) След завръщането на конвойния наряд
старшият на наряда:
1. лично ръководи привеждането на дългото
служебно оръжие в режим на съхранение;
2. докладва по установения ред за изпълнението на задачата на прекия си началник,
като при възникнали извънредни ситуации или
допълнителни обстоятелства изготвя писмена
докладна записка;
3. представя разписката за предадените конвоирани лица.

4. задачите на служителите, включително
и при двупосочно конвоиране и допълнително
предаване на лица за конвоиране;
5. действията при възникване на извънредни
ситуации, допълнителните обстоятелства, както
и данни, че конвоирането ще бъде осуетено;
6. конкретните тактически действия и професионалните знания на служителите;
7. подсигуряването на конвоираните с храна;
8. наличието и съдържанието на личния багаж на конвоираните;
9. реда за връзка, взаимодействието и координацията със звената на МВР по маршрута
на конвоирането;
10. правата и задълженията на служителите;
11. други въпроси от организационен и тактически характер.
(3) Провеждането на инструктажа се документира с полагане на подписите на инструктиращия и инструктираните в ежедневната
ведомост.
(4) След инструктажа под личното ръководство на инструктиращия или старшия на
наряда служителите, които са определени да
изпълняват конвойната дейност с дълго оръжие,
го привеждат в готовност на определените за
това места.

Раздел III
Инструктаж на конвойните наряди

Раздел IV
Задължения на конвойния наряд

Чл. 32. (1) Ръководителите по чл. 15 и 16
създават организация за провеждане на инструктаж на конвойните наряди, за което се изготвя
седмичен/месечен график (приложение № 10).
(2) Преди започване на работа по изпълнение на конкретна конвойна задача служителите, назначени в наряда, задължително се
инструктират.
(3) Когато служителите по чл. 10, ал. 3 се
отклоняват от преките им служебни задължения
по опазване на обществения ред за изпълнение
на конкретна конвойна задача, това се отразява
в ежедневната ведомост (приложение № 11).
Чл. 33. (1) Преди започване на инструктажа
инструктиращият се информира за здравословното състояние на служителите, проверява оръжието, снаряжението и външния им вид, както
и необходимите за конвоирането документи.
(2) На инструктажа служителите са запознават със:
1. оперативната обстановка;
2. броя на лицата и основанието за тяхното конвоиране, характера на извършените от
тях деяния и негативните им прояви (бягство,
агресивност и др.);
3. особеностите на маршрута или поста,
транспорта, начина на конвоиране, разчета на
силите и средствата, реда и мястото за предаването/приемането при етапно или директно
конвоиране;

Чл. 34. След приключване на инструктажа
старшият на конвойния наряд е длъжен да:
1. провери в наличност ли са необходимите
документи за конвоиране на лицата, отговарят
ли на изискванията по чл. 35 и на другите условия за конвоиране, предвидени в инструкцията;
2. получи книжката за маршрута и необходимите документи за пътуването и предаването на конвоираните лица и да се подпише в
конвойната книга;
3. изясни маршрута за конвоиране и неговите
особености, разписанието на превозните средства, както и личните и роднинските връзки
на конвоираните с хора от населените места
по маршрута;
4. уточни кои звена на МВР са разположени
по маршрута за придвижване, разстановката на
силите, работещи по опазване на обществения
ред, и реда за взаимодействие и координация
с тях;
5. уведоми ОДЧ по маршрута за позивната,
която ще ползва по време на конвоирането с
оглед осигуряване на взаимодействието и координацията със звената, през чиято територия
ще преминава конвоят;
6. информира служителите от конвойния
наряд за лицата, които ще бъдат конвоирани,
характера на извършените от тях деяния или
други правонарушения, както и други прояви
и действия, имащи отношение към конвоя;
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7. уведоми началника си или дежурния, ако
за някой от конвойните са налице условията
по чл. 6, т. 2 и 3;
8. направи разпределение на конвойните,
като определи задълженията на всеки от тях
при започване на конвоирането, при тяхното
придвижване, качване или слизане от превозното средство, както и при възникнали
извънредни ситуации;
9. запознае конвоираните лица с правата и
задълженията им през време на конвоирането
и с правомощията на полицейските органи
спрямо тях;
10. организира осигуряване на билети за
пътуване на конвоя;
11. създаде организация и да изпълнява
задачи по двупосочно конвоиране съгласно
чл. 3, ал. 2.
Чл. 35. (1) Конвоираните лица не трябва
да носят в себе си вещи, с които могат да застрашат своя живот или живота на други лица
или да осуетят конвоя. При наличие на такива
вещи те се вписват в заповедта за конвоиране,
отделят се в пакет или в такова място в багажа им, което да не позволява тяхното лесно
изваждане или използване.
(2) При конвоиране личният багаж на конвоираните лица не трябва да е повече от 15 кг
и трябва да е пригоден за носене самостоятелно
на гръб, през рамо или с една ръка. Когато
личният багаж надхвърля ограниченията на
15 кг или е невъзможно носенето му от конвоираното лице, същият се транспортира отделно
по служебен ред.
(3) Мобилните телефони на конвоираните
трябва да се разединят, като захранващият им
блок се постави в багажа на конвоираното лице.
(4) Преди започването на конвоирането конвоираните лица се запознават с изискванията
по ал. 1, с правата и задълженията си по време
на конвоирането, както и с правомощията на
полицейските органи спрямо тях.
(5) Конвоираните лица се осигуряват с храна
за времето на конвоиране, ако то продължава
повече от 6 часа. Осигуряването на храна се
извършва от звеното, от което започва конвоирането, по ред, определен от министъра на
вътрешните работи.
Чл. 36. Служителите от конвойния наряд
са длъжни да:
1. предприемат мерки за осигуряване на
личната си безопасност и тази на конвоираните
лица, като извършват проверка на конвоираните
и вещите им и отстраняват всички предмети,
които биха послужили за нападение, бягство,
осуетяване на конвоя или биха довели до възникване на извънредна ситуация;
2. охраняват конвоираните лица с цел недопускане на бягство, самоубийство, нападение,
влизане във връзка с други лица или за създаване на условия за възникване на извънредна
ситуация;
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3. опазват зачисленото им служебно оръжие
и помощни средства;
4. изискват от конвоираните лица да спазват разпоредения ред за движение и правила
за поведение;
5. предупреждават и отстраняват гражданите,
които се доближават до конвоираните лица,
опитват се да разговарят с тях, да им предават
бележки, вещи, предмети и други, като при
възможност установяват самоличността на тези
лица, както и свидетели на тези действия, за
което докладват писмено по установения ред;
6. извършват по време на конвоиране допълнителна проверка на конвоираните лица или
на някои от тях, когато са налице основателни
предположения, че в тях или в багажа им са
попаднали вещи, забранени за носене;
7. извършват периодична проверка на белезниците на конвоираните лица на всеки 1 час,
при качване и слизане от превозно средство,
както и при всички случаи, когато има съмнение, че лицето е въздействало върху тях.
Г л а в а

п е т а

КОНТРОЛ И ОТЧЕТНОСТ НА КОНВОЙНАТА
ДЕЙНОСТ
Раздел I
Контрол по организацията и изпълнението на
конвойната дейност
Чл. 37. Контролът по организацията на
конвойната дейност се осъществява за установяване на:
1. ефективността на създадената организация
за изпълнение на конвойната дейност;
2. спазването на правилата за изпълнение
на конвойната дейност;
3. качеството на провежданите инструктажи;
4. правилното оформяне, водене и съхранение на служебната документация;
5. ползването и съхранението на зачисленото
служебно оръжие и помощни средства.
Чл. 38. (1) Периодичността на проверките
на конвойните наряди от длъжностните лица
се определя по реда за изпълнение на патрулно-постовата дейност в МВР.
(2) Забранено е да се извършват проверки
на конвойните наряди чрез инсцениране на
ситуации и/или опити да се отнеме служебното
оръжие и извършване на други провокативни
действия по отношение на конвоиращите служители и конвоираните лица.
Чл. 39. (1) Проверяващият отбелязва резултатите от проверката по организацията и изпълнението на конвойната дейност в книгата за
констатации от проверките (приложение № 12).
(2) За установени пропуски и нарушения
проверяващият докладва писмено по служебен
ред с оглед предприемане на незабавни мерки
за тяхното отстраняване.
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Раздел II
Отчетност на конвойната дейност
Чл. 40. За отчетност на конвойната дейност
се водят и съхраняват:
1. книга за конвойната дейност (приложение № 8);
2. разписки за предадени конвоирани лица
от други звена на МВР или държавни органи,
указани от възложителя на конвоя (приложение № 9);
3. списък на служителите, на които се възлага извършването на конвойна дейност по
чл. 10, ал. 3 и 4;
4. заповед за конвоиране по чл. 28, ал. 2
(приложение № 5);
5. седмичен/месечен график (приложение
№ 10);
6. ежедневна ведомост (приложение № 11);
7. заповеди по чл. 19 и документи по чл. 20
за организиране на конвойната дейност на
звеното;
8. книга за констатации от проверките
(приложение № 12);
9. книга за заявките за конвоиране на лица
и оказване на съдействие на конвойния наряд
(приложение № 1) – само за обособените в
ОДМВР конвойни звена.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тази инструкция:
1. „Конвоен наряд“ е един или повече служители на МВР с полицейски правомощия,
на които е разпоредено по служебен ред изпълнението на задачи по конвоиране на лица.
2. „Маршрут“ е пътят, по който се извършва
конвоирането.
3. „Пост“ е място или участък от територията
с определени граници, на която назначеният
в наряд служител изпълнява възложените му
задачи.
4. „Конвоирани лица“ са тези лица, които
са конвоирани по реда и при условията на тази
инструкция, вписани са в книгата за конвойна
дейност и по отношение на които е издадена
заповед за конвоиране.
5. „Близки отношения с конвоираните лица“
са такива отношения, които биха поставили
под основателно съмнение безпристрастното
изпълнение на служебните задължения на
служители от конвойния наряд.
6. „Допълнителни обстоятелства“ са такива
настъпили условия, събития и факти по време
на планиране и реализиране на конвоирането,
които не налагат вземане на допълнителни
мерки от организационен характер, но следва
да се имат предвид от конвоиращия, както и
от другите конвойни наряди, които ще приемат
конвоираното лице/конвоираните лица при етапно или директно конвоиране. Допълнителни
обстоятелства могат да бъдат: закъснение в
графика на движение на ползвания транспорт;
симптоми за влошаване здравословното състо-
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яние на конвоирания; промяна в поведението
на някой от конвоираните; други случаи, при
които не се налага прекъсване или усилване
на конвоя.
7. „Достатъчно данни, че конвоирането може
да бъде осуетено“ са налице при постъпила
писмена информация по служебен ред, че конвоираният подготвя (е подготвил) самостоятелно
или чрез трети лица бягството си или възпрепятстване на неговото конвоиране, както и други
случаи, при които се застрашават животът и
здравето на конвоирания и конвоиращите от
други лица. Достатъчно данни ще са налице и
в случаите, когато конвойният наряд е получил
такава информация по време на конвоиране
от някой от конвоираните лица, по служебен
път, чрез средствата за връзка или от други
служители на МВР, както и от трети лица. При
достатъчно данни се организират и реализират
конкретни мероприятия за осигуряване охрана
и изолация с цел запазване живота и здравето
на конвоираните и конвоиращите, като в тези
случаи се извършва оценка за целесъобразността от започването на планирано конвоиране,
увеличаване броя на конвоиращите, промяна на
маршрута или прекратяване на извършващо се
конвоиране, когато информацията е получена
след неговото започване.
8. „Други извънредни ситуации“ са налице
при настъпване на условия, събития и факти
в определен район, зона, място или област,
свързани с усложняване на оперативната обстановка, при което е необходимо набелязване
и реализиране на допълнителни мероприятия
от организационен и изпълнителски характер
за изпълнение на поставената задача.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Тази инструкция се издава на основание
чл. 76, ал. 4 от Закона за Министерството на
вътрешните работи.
§ 3. Тази инструкция отменя Инструкция рег.
№ Iз-1143 от 4 май 2011 г. за организацията и
реда за осъществяване на конвойната дейност
в Министерството на вътрешните работи (обн.,
ДВ, бр. 38 от 2011 г.; изм., бр. 75 от 2011 г.;
изм. и доп., бр. 95 от 2012 г.).
§ 4. В тримесечен срок след влизане в сила
на инструкцията главният секретар на МВР
утвърждава общи методически указания за
прилагането є.
§ 5. Изпълнението на инструкцията се
възлага на ръководителите на ГДКП, ГДОП,
ГДГП и ОДМВР.
§ 6. Контролът по изпълнението на инструкцията се възлага на главния секретар на МВР.
Министър:
Йордан Бакалов
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Приложение № 1
към чл. 3, ал. 4
К Н И Г А
за заявки за конвоиране на лица и оказване на съдействие на конвоен наряд
№ по Име, фаИме, презиред, милия и ме, фамилия,
дата длъжност ЕГН на кони час на слувоираното
жителя, лице или вид
предал
съдействие на
заявката конвоен наряд

Катего- Доку- Звено
Кога
Закъде, на Допълнителна инрия на менти на МВР, и къде кого и кога формация за конконвопо
откъде- ще бъде
следва да
воираното лице
ираното чл. 27, то е по- прието бъде предаили конвойния
лице по ал. 2 дадена
(преда- дено (краен
наряд, на който
смисъла
заявката
дено)
адресат)
ще бъде оказано
на чл. 9
съдействие

Приложение № 2
към чл. 11, ал. 1
Н О Р М А Т И В
за съотношението на състава от конвойните звена
1. До 6 полицаи – „командир на отделение“.
2. До 12 полицаи – двама „командири на отделения“.
3. От 12 до 20 полицаи – „полицейски инспектор“.
4. От 21 и нагоре полицаи – двама полицейски инспектори.
5. В конвойните звена, където има изградени и функционират помещения за краткотраен престой,
се определят:
а) завеждащ помещения за изолация – „командир на отделение“;
б) постови за охрана – до „старши полицай“.
6. В конвойните звена със състав над 25 полицаи се обособява дежурна част.
7. За конвойните звена, които са разположени в самостоятелни сгради, се осигурява „чистач“.

Приложение № 3
към чл. 11, ал. 2
О Б О Р У Д В А Н Е
на специализиран конвоен автомобил
1. Обособено място за конвоираните лица, осигурено с едностранно заключващо устройство на вратите
и неподвижно закрепени места за сядане. Помещението да е осигурено с възможност за наблюдение
на конвоираните лица.
2. Обособено място за конвойните полицаи, оборудвано с неподвижни места за сядане и възможност
за външно наблюдение.
3. Обособено място за личен багаж на конвоираните лица, отделно от помещението на автомобила,
в което те се настаняват.
4. Мобилна многоканална/цифрова радиостанция.
5. Високоговорящо устройство, сигнална полицейска лампа и сирена.
6. Електрически фенер.
7. Електрошокови устройства.
8. Комплект белезници, усмирителен пояс и полицейска палка.
Забележка. Конвойният автомобил да е тип „закрит фургон“, по възможност с двойно предаване и специално оборудван за превоз на конвоирани лица (фабрично или приспособен).

Приложение № 4
към чл. 21
С П И С Ъ К

на етапните конвойни звена
1. Столична дирекция на вътрешните работи (за София-град);
2. ОДМВР – Пловдив;
3. ОДМВР – Стара Загора;
4. ОДМВР – Хасково, в Димитровград;
5. ОДМВР – Бургас;
6. ОДМВР – Враца;
7. ОДМВР – Плевен;
8. ОДМВР – Велико Търново, в Горна Оряховица;
9. ОДМВР – Шумен;
10. ОДМВР – Варна;
11. ОДМВР – Русе.
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Приложение № 5
към чл. 28, ал. 2

З А П О В Е Д
за конвоиране на лице
№ ........................../....................... 20 ... г.
Днес, ............ 20.…. г., в гр. ………….., обл. ........................................, подписаният ............................................
..........................................................................................................................................................................................
(име, презиме, фамилия, длъжност)
при ................................................на МВР
на основание чл. 76, ал. ......., т. ....... ЗМВР и ................... във връзка с/със: ....................................................
..........................................................................................................................................................................................
(посочва се съответният документ по чл. 27, ал. 2)
З А П О В Я Д В А М :
Да бъде конвоирано лицето...................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
(име, презиме, фамилия, ЕГН, месторождение и постоянен адрес)
от ................................................................................. до ..............................................................................................
(посочва се звено на МВР, затвор, арест и др.)              (посочва се звено на МВР, затвор, арест и др.)
и се предаде на .............................................................................................................................................................
...................................................................................................., в …................ часа на ...................................................
(посочва се крайният адресат и длъжностното лице)                                                  (дата)
Документи, съпровождащи лицето: ...................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
Допълнителни сведения за лицето: ....................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
Лицето да бъде конвоирано: ................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
(посочва се как лицето може да бъде конвоирано директно или етапно)
.................... 20 ......... г. 
НАЧАЛНИК: ..................................................................
гр. .................................							
(име, фамилия, подпис и печат)
гръб
Допълнителни данни за лицето, получени по време на конвоиране: .........................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
............ 20 ......... г. 
.............................................................................................
						     (име, презиме, фамилия, длъжност, звено на МВР)

......................................
 											   (подпис)

Приложение № 6
към чл. 28, ал. 5

МВР
КОНВОЙНО ЗВЕНО
при ОДМВР ............…...........….
№ по Име, презиме, фамилия № на заповедт а
ред
по чл. 28, ал. 2
1.
2.
3.
4.
5.

До Началника на
………….............................................………………….
в гр. ………….........................................……………
Изпращат се конвоираните лица:
Откъде
идва

Закъде
Време и място за
Институция
отива предаване на лицето възложител
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№ по Име, презиме, фамилия № на заповедт а
ред
по чл. 28, ал. 2
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Откъде
идва
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Закъде
Време и място за
Институция
отива предаване на лицето възложител

6.
7.
8.
9.
10.
.................... 20 ......... г. 
НАЧАЛНИК: ..................................................................
гр. .................................							
(име, фамилия, подпис)

Приложение № 7
към чл. 28, ал. 7

ДО
НАЧАЛНИКА
НА ЗЖУ – …………............................…..
ДИРЕКЦИЯ „ЖАНДАРМЕРИЯ“

В изпълнение на чл. 28, ал. 7 от Инструкция № 8121з-794 от 29 октомври 2014 г. за организацията
и реда за осъществяване на конвойната дейност в Министерството на вътрешните работи и с оглед
създаване на добро взаимодействие и координация между нарядите от ЗЖУ при дирекция „Жандармерия“ – ГДОП, и служителите от конвойните наряди при …………………................ Ви изпращам сведение
							
(звено на МВР)
за подлежащите на конвоиране лица от ……………………….......................................... на …….................. 20 …… г.,
						
(звено на МВР)
както следва:
№ по
ред

Влак

Маршрут

Брой на конвоираните лица

Брой на служителите

.................... 20 ......... г. 
НАЧАЛНИК: ..................................................................
гр. .................................							
(име, фамилия, подпис)

Приложение № 8
към чл. 29, ал. 1
К Н И Г А
за конвойната дейност на ………………………………………. (звено на МВР)
№
по
ред

Дата и
ДокуОт кое На кое Име, презиме, Дата и час № на за- Закъде Име, фаВреме и
час на мент по звено се звено фамилия, ЕГН на изпраповедта се измилия,
място за
приечл. 27, изпраща да се
и други данни
щане
на изпра- праща длъжност предаване
мане на
ал. 2
предаде на конвоиращача по
и подпис на лицето.
лицето
ното лице
чл. 28,
на старшия
ал. 2
на наряда Забележка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

СТАТИСТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
Пренощували в звено на МВР
до разслед(наименование на ващ полицай
звеното)

12

Брой конвоирани лица с човекочасове на конвойни служители
В населено място
до прокуратура или
съда

До друго населено място

до следствен
арест или
ТЗО – МП

други

директно
конвоиране

етапно
конвоиране

обратно
конвоиране

служители,
бр.

отработени
ч/ч

служители,
бр.

отработени
ч/ч

служители,
бр.

отработени
ч/ч

служители,
бр.

отработени
ч/ч

служители,
бр.

отработени
ч/ч

служители,
бр.

отработени
ч/ч

служители,
бр.

отработени
ч/ч

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26
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Приложение № 9
към чл. 30, ал. 5
Р А З П И С К А
Подписаният, ..........................................................................................................................................................,
(име, презиме, фамилия и длъжност)
от ……………….…….............................................……………, на ………........................… 20 …….... г., в .......................... часа,
(звено на МВР)
приех от .........................................................................................................................................................................
(име, презиме, фамилия и длъжност)
от ……………….…….............................................……………, ............................................................ конвоирани лица със:
(звено на МВР)                                            (брой)
заповед за конвоиране на лице № ……........................... от …................. 20 …. г. на ..............................................
..........................................................................................................................................................................................
(посочва се звеното на МВР)
заповед за конвоиране на лице № ……........................... от …................. 20 …. г. на ..............................................
..........................................................................................................................................................................................
(посочва се звеното на МВР)
заповед за конвоиране на лице № ……........................... от …................. 20 …. г. на ..............................................
..........................................................................................................................................................................................
(посочва се звеното на МВР)
гр. ……………………….
…………… 20 ……… г.

Получил конвоираните: ….......................……….……
(подпис)
Предал конвоираните: …………...........................……
(подпис)

Приложение № 10
към чл. 32, ал. 1
(наименование на структура/звено)

Рег. № .................... Екз. № .......
............................................ 20....... г.

Утвърждавам:
Директор/началник на ..............................
..........................................................................
(име, фамилия и подпис)

С Е Д М И Ч Е Н / М Е С Е Ч Е Н
Г Р А Ф И К
за провеждане на инструктаж на конвойните наряди
.....................................................................................................................
(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)
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Приложение № 11
към чл. 32, ал.3
Утвърждавам:
Директор/началник на ..............................
..........................................................................
(име, фамилия и подпис)
Е Ж Е Д Н Е В Н А
В Е Д О М О С Т
за разстановка на силите и средствата за .................... 20..... г. от ....... часа до ........ часа
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 конвойна дейност: .............. бр.
III. Разстановка на силите и средствата за изпълнение на конвойна дейност:
№

Състав на нарядите:
име, презиме, фамилия
и длъжност

Видове
наряди

Маршрути за
движение

Време за
изпълнение
на конвоя

1

2

3

4

5

Изготвил: 
……………..................................................
     (име, фамилия и длъжност)

Подпис на
Забележка
инструктирания
6

7

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

Приложение № 12
към чл. 39, ал. 1
К Н И Г А
за констатациите от проверките на непосредствено изпълнение на конвойна дейност от нарядите

в ......................................................................................................................................
(структура/звено)

№

Дата и време
на извършване

Вид и
състав на
наряда

1

2

3

Маршрут за Име, фамилия, длъжност, Констатации, Подпис на
движение
структура/звено и подпис
препоръки
началника
на проверяващия
за заверка
4

5

6

7

7509

МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО
И НАУКАТА
Правилник за изменение и допълнение на
Правилника за устройството и дейността на
регионалните инспекторати по образованието
(обн., ДВ, бр. 61 от 2003 г.; изм., бр. 45 от 2005 г.,
бр. 74 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 48 от 2009 г.,
бр. 29 от 2010 г.; изм., бр. 48 от 2010 г.; бр. 55
от 2012 г., бр. 110 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 32
от 2014 г.; изм., бр. 55 от 2014 г.)
§ 1. В чл. 8, ал. 1 се правят следните изменения:

1. В т. 27 думите „след съгласуване с финансиращия орган“ се заличават.
2. В т. 28 след думите „детски градини“
запетаята се заличава и се добавя „и на държавните и общинските“.
§ 2. В чл. 19 думите „по чл. 14“ се заменят
с „по чл. 12“.
§ 3. В чл. 22 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) точка 4 се отменя;
б) точка 12 се изменя така:
„12. протоколи за унищожени печати на
закрити държавни детски градини, държавни
и общински училища и обслужващи звена;“.
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2. Създава се ал. 3:
„(3) В регионалния инспекторат по образованието се внедрява и поддържа административна информационна система, интегрирана
със системата на МОН.“
Министър:
Румяна Коларова
7503

ИНСТРУКЦИЯ № 1
от 30 октомври 2014 г.

за провеждане на целодневна организация на
учебния ден
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тази инструкция се определят условията и редът за провеждане на целодневна
организация на учебния ден за учениците от
I до VIII клас в училищата в системата на
народната просвета.
Чл. 2. Целодневната организация на учебния
ден включва провеждането на задължителните
учебни часове по училищния учебен план и
дейности по самоподготовка, занимания по
интереси и организиран отдих и спорт.
Чл. 3. (1) Всяко училище разработва годишна
училищна програма за целодневна организация на учебния ден в съответствие с вида и
спецификата на училището, която се приема
от педагогическия съвет и се утвърждава от
директора на училището в срок до 1 октомври
на всяка календарна година.
(2) Годишната училищна програма включва
организирането, разпределението и съдържанието на дейностите по самоподготовка, занимания по интереси и организиран отдих и спорт.
Г л а в а

в т о р а

УС ЛОВИ Я И РЕ Д З А П Р ОВЕ Ж Д А Н Е
Н А ЦЕЛОДНЕВН А ОРГА НИЗА ЦИ Я Н А
УЧЕБНИЯ ДЕН
Раздел І
Общи положения
Чл. 4. Училищата може да провеждат целодневна организация на учебния ден за учениците
от I до VIII клас при наличие едновременно
на следните условия:
1. финансова и материална обезпеченост
на училището;
2. наличие на санитарно-хигиенни условия;
3. осигурени безопасни условия;
4. заявено желание на родителите.
Чл. 5. Целодневната организация на учебния
ден може да се организира за всеки клас по
следните начини:
1. задължителните учебни часове се провеждат в самостоятелен блок до обяд или следобед,
а дейностите по самоподготовка, занимания
по интереси и организиран отдих и спорт се
провеждат съответно след обяд или до обяд;
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2. задължителните учебни часове се съчетават с дейностите по самоподготовка, занимания по интереси и организиран отдих и
спорт в смесен блок сутрин и следобед само
за учениците от I до IV клас.
Чл. 6. (1) Дейностите по самоподготовка,
занимания по интереси и организиран отдих
и спорт се провеждат в полуинтернатни групи.
(2) В една полуинтернатна група могат да
бъдат включени ученици от различните класове
от съответния етап на основното образование:
от І до ІV клас или съответно от V до VІІІ клас.
Чл. 7. (1) Дейностите в полуинтернатните
групи се провеждат с еднаква продължителност
със задължителните учебни часове за съответния клас в съответствие с чл. 96 от Правилника
за прилагане на Закона за народната просвета
(ДВ, бр. 68 от 1999 г.).
(2) В случаите, когато в полуинтернатните
групи участват ученици от І и ІІ клас, продължителността на часа е 35 минути.
Чл. 8. (1) Дейностите в полуинтернатните
групи се разпределят дневно, както следва:
самоподготовка – 2 часа; организиран отдих и
спорт – 2 часа; занимания по интереси – 2 часа.
(2) За учениците от V до VІІІ клас дейностите в полуинтернатните групи могат да се
разпределят дневно: самоподготовка – 3 часа;
организиран отдих и спорт – 1 час; занимания
по интереси – 2 часа.
Чл. 9. (1) Седмичното разпределение на
дейностите в полуинтернатните групи се утвърждава от директора на училището в срок
до 1 октомври на всяка календарна година.
(2) При изготвяне на разпределението по ал. 1
може да се предвиди време за почивка между
дейностите по самоподготовка, занимания по
интереси и организиран отдих и спорт.
Чл. 10. Директорът на училището организира, контролира и координира дейността на
възпитателите/учителите в полуинтернатните
групи за:
1. планирането на дейностите според индивидуалните и груповите потребности на
учениците;
2. информирането на родителите на учениците и учителите по задължителна подготовка
за образователни постижения и затруднения
на учениците, както и за степента на социализацията им;
3. създаването на позитивна възпитателна
и учебна среда;
4. насърчаването, подпомагането и мотивирането на учениците за самостоятелна работа;
5. подпомагането на учениците за справяне
с трудностите и засилване стремежа им към
постижение и конструктивно съревнование;
6. анализ и проследяване на развитието
и напредъка на учениците и резултатите от
обучението им;
7. изграждането на умения за самооценка
у учениците;
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8. създаване и прилагане на съвременни
педагогически методи и технологии;
9. ежедневното вписване на темите по самоподготовка, занимания по интереси и организиран отдих и спорт в материалната книга за
взетите учебни часове и в дневника на група
при целодневна организация на учебно-възпитателния процес.
Чл. 11. При продължителност на работното
време по чл. 136, ал. 3 от Кодекса на труда,
извън минималната задължителна норма за
преподавателска работа на лицата, заемащи
възпитателски длъжности, същите изпълняват установените им задължения съответно в
чл. 129е, 129ж и 129з от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета.
Раздел ІІ
Дейности по организиран отдих и спорт
Чл. 12. Дейностите по организиран отдих
и спорт на учениците не се провеждат в учебните помещения, в които се водят часовете от
задължителната подготовка.
Чл. 13. Дейностите по организиран отдих
и спорт включват:
1. организиране на обедното хранене на
учениците;
2. организиране и координиране на дейностите по отдиха и спортните игри на учениците;
3. наблюдение и оценка на поведенческите
ситуации по време на организирания отдих и
спорт на учениците;
4. провеждане на беседи и разговори с учениците по възникнали затруднения, споделяне
на проблеми, възникнали конфликти и други
за осъществяване на преход към самоподготовката;
5. спазване на здравно-хигиенните норми и
изисквания от учениците;
6. грижа за опазване здравето и живота на
децата и учениците, включително по време
на пътуването с учениците от училището до
населените места, в които живеят, и обратно.
Раздел ІІІ
Дейности по самоподготовка
Чл. 14. Дейностите по самоподготовка
включват:
1. преглед на преподадения учебен материал
и необходимите понятия;
2. степенуване по трудност на учебните
предмети, включени в самоподготовката;
3. усвояване и затвърждаване на учебното
съдържание с разбиране;
4. самостоятелно преодоляване на когнитивни трудности и предизвикателства;
5. подготовката на домашните работи и
трайното усвояване на учебното съдържание.
Чл. 15. (1) Според потребностите на учениците в дейностите по самоподготовка може
да се осигуряват и консултации с началните
учители и с учителите по съответните учебни
предмети.
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(2) Директорът на училището осигурява
консултациите по ал. 1 по време на самоподготовката по утвърден от него график.
Раздел ІV
Занимания по интереси
Чл. 16. (1) За провеждане на заниманията по
интереси директорът на училището, в началото
на всяка учебна година, организира проучване
на интересите на учениците и осигурява подходяща материална база, включително и извън
наличната в училището.
(2) Заниманията по интереси се организират и провеждат съобразно възможностите на
училището.
(3) Заниманията по интереси могат да не
са пряко свързани с усвояването на учебното
съдържание от часовете по задължителна
подготовка.
Чл. 17. (1) Провеждането на заниманията
по интереси може да бъде организирано в
сборни групи, които се формират от ученици
от различни полуинтернатни групи.
(2) В сборните групи по занимания по интереси могат да се включват и ученици, които
не са обхванати в целодневната организация
на учебния ден.
(3) Учениците, които не са включени в
сборните групи по занимания по интереси,
продължават заниманията в полуинтернатните
групи, в които са записани, или в други полуинтернатни групи в съответствие с училищната
програма.
Г л а в а

т р е т а

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
Чл. 18. Годишното тематично разпределение
на възпитателите/учителите в полуинтернатните групи се изготвя в съответствие с броя
на учебните седмици съгласно графика на
учебното време.
Чл. 19. Годишното тематично разпределение на възпитателите/учителите по дейностите
по самоподготовка и занимания по интереси
съдържа следните реквизити: учебна седмица,
дата, тема, брой часове, дидактически материали, забележка.
Чл. 20. (1) Годишното тематично разпределение се изготвя от учителя/възпитателя и се
утвърждава от директора на училището.
(2) Преструктуриране на темите, включени в годишното тематично разпределение,
се извършва в случай на необходимост, като
корекциите се нанасят в реквизит забележка
и се утвърждават от директора на училището.
Чл. 21. (1) В годишното тематично разпределение в частта „Самоподготовка“ се включват учебните предмети, по които е извършена
самоподготовката, и темата за деня.
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(2) В случаите, когато самоподготовката се
провежда в полуинтернатни групи с ученици от
различни класове, се нанасят учебните предмети и темите за деня за всеки клас.
Чл. 22. В годишното тематично разпределение в частта „Занимания по интереси“ се
включват тематичните направления, по които
се провеждат заниманията по интереси: наука,
история и традиции, изкуства, спорт, образователни и развиващи игри и други.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Инструкцията се издава на основание
чл. 34, ал. 4 от Закона за народната просвета и
чл. 95 от Правилника за прилагане на Закона
за народната просвета.
§ 2. Инструкцията влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Румяна Коларова
7510

МИНИСТЕРСТВО
НА ИНВЕСТИЦИОННОТО
ПРОЕКТИРАНЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на
инвестиционните проекти (обн., ДВ, бр. 51 от
2001 г.; изм., бр. 85 и 96 от 2009 г.)
§ 1. В чл. 1 се създават ал. 3 и 4:
„(3) Задължителните части на инвестиционните проекти, необходими за издаване на
разрешение за строеж в отделните фази на
проектиране за обектите от четвърта и пета
категория съгласно Наредба № 1 от 2003 г.
за номенклатурата на видовете строежи (ДВ,
бр. 72 от 2003 г.), са определени в приложение
към наредбата.
(4) Обхватът и съдържанието на инвестиционните проекти за линейните инфраструктурни
обекти, в т.ч. пътища, железопътни линии,
мостове, виадукти, метрополитени, елементи
на водоснабдителни и/или канализационни
системи, в т.ч. и водоснабдителни и/или
канализационни мрежи в урбанизираните
територии, електроснабдителни и/или електрозахранващи мрежи, топлоснабдителни и/
или разпределителни мрежи, газопреносни
и/или газоразпределителни мрежи и др., се
определят в съответствие с техническите
норми и правилата за проектиране в съответните специализирани закони и подзаконови
нормативни актове.“
§ 2. В чл. 3, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 2:
а) буква „г“ се изменя така:
„ г) енергийна ефективност, чийто обхват
и съдържание са определени съгласно Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност,
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топлосъхранение и икономия на енергия в
сгради (ДВ, бр. 5 от 2005 г.);“
б) създава се буква „д“:
„ д) газоснабдяване.“
2. Точка 5 се изменя така:
„5. част пожарна безопасност, чийто обхват
и съдържание са определени съгласно Наредба
№ Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически
правила и норми за осигуряване на безопасност
при пожар (ДВ, бр. 96 от 2009 г.);“.
3. Точка 6 се изменя така:
„6. план по безопасност и здраве, чийто
обхват и съдържание са определени съгласно Наредба № 2 от 2004 г. за минималните
изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни
и монтажни работи (ДВ, бр. 37 от 2004 г.);“.
4. Създава се точка 8:
„8. част план за управление на строителните
отпадъци с обхват и съдържание съгласно чл. 4
и 5 от Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани
строителни материали, приета с ПМС № 277
от 2012 г. (ДВ, бр. 89 от 2012 г.);“.
5. Досегашните т. 8 и 9 стават т. 9 и 10.
§ 3. В чл. 4 думите „по чл. 144, ал. 1,
т. 3 от Закона за устройство на територията
(ЗУТ)“ се заменят с „и съдържание съгласно
изискванията на тази наредба“.
§ 4. В чл. 5 ал. 1 се изменя така:
„(1) Инвест иционното проек т иране се
извършва в съответствие с предвижданията
на действащия подробен устройствен план
(ПУП), с визата за проектиране по чл. 140
ЗУТ, когато издаването є е задължително, и
с изискванията на заданието за проектиране
или договора за проектиране в случаите,
когато не е изработено задание.“
§ 5. В чл. 8 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „другите“ се добавя
„взаимообвързани“.
2. В ал. 2 след думите „инвеститора (собственика)“ запетаята и думите „а частите по
чл. 139, ал. 4 ЗУТ – и от лицето, упражняващо технически контрол в проектирането“ се
заличават.
§ 6. В чл. 9 се създават т. 14 и 15:
„14. прогнозен график за продължителност
на строителството от откриване на строителна
площадка и определяне на строителна линия
и ниво до предаване на обекта от строителя
на възложителя с акт образец 15;
15. прогнозна стойност на строителното
намерение.“
§ 7. В чл. 11 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, т. 2 след думата „етажност“
запетаята и думите „и площна или обемна
плътност“ се заличават.
2. В ал. 2 т. 1 се изменя така:
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„1. ситуационно решение върху комбинирана скица от кадастралната карта (кадастрален
план) и от действащия подробен устройствен
план или върху извадка от действащия ПУП
в мащаб (М) 1:1000 или М 1:500;“.
§ 8. В чл. 12, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. извадка от действащия ПУП с обхват
поземления имот и съседните му, вкл. през
улица, или визата за проектиране по чл. 140
ЗУТ, когато издаването є е задължително;“.
2. В т. 4 след думите „в т.ч.“ се добавя
„геодезическо заснемане на имота/имотите“
и се поставя запетая.
3. Създават се т. 8 и 9:
„ 8. данни за собствеността на имота, за
учредено право на строеж или за правото да
се строи по силата на специален закон;
9. данни за приложена регулация по смисъла на § 22, т. 1 във връзка с § 8, ал. 5 ЗУТ.“
§ 9. В чл. 13, ал. 4 се създава т. 7:
„7. специфични изисквания за топлосъхранение и икономия на енергия.“
§ 10. В чл. 15 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Идейният проект се изработва в съответствие с предвижданията на действащия
ПУП или с визата за проектиране, когато издаването є е задължително, и в съответствие
със заданието за проектиране (договора за
проектиране).“
2. В ал. 3 се създават т. 4 и 5:
„4. за издаване на разрешение за строеж
съгласно чл. 142, ал. 2 ЗУТ;
5. за възлагане на строеж по Закона за
обществените поръчки съгласно чл. 142, ал. 2
ЗУТ.“
§ 11. В чл. 16 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) основният текст се изменя така:
„(1) Идейният проект може да се изработва
в една или повече проектни части в зависимост
от вида, характера, сложността и спецификата
на съответния обект и неговите подобекти
и съгласно приложението към чл. 1, ал. 3,
както следва:“;
б) създава се т. 5:
„5. за обекти, за които определяща и водеща е част паркоустройство и благоустройство – част паркоустройство и благоустройство, самостоятелна или придружена от част
архитектурна, необходимите инсталационни
части, част геодезическа и др.;“.
2. Създава се ал. 3:
„(3) За сгради с изискване за поддържане
на микроклимат с определени параметри се
изработва и част енергийна ефективност.“
§ 12. В чл. 18 се създават ал. 3 – 5:
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„(3) Когато идейният проект служи за
съгласуване по реда на чл. 141 ЗУТ, то водещата част на проекта, както и част „Геодезия“ се изработват в обем и съдържание,
достатъчни за извършване на предварителна
оценка на съответствието с подробния устройствен план и правилата и нормите за
застрояване за водещата част на инвестиционния проект.
(4) Когато идейният проект служи за издаване на разрешение за строеж, всички части на
проекта се изработват в обем и съдържание,
достатъчни за изясняване на проектното решение и извършване на предварителна оценка
на съответствието с подробния устройствен
план и със съществените изисквания към
строежите.
(5) Когато идейният проект служи за възлагане на строителство по реда на ЗОП съгласно
чл. 142, ал. 2 ЗУТ, той съдържа допълнително:
1. количествена сметка;
2. спецификация на основните, предвидени
за влагане строителни продукти (материали,
изделия, комплекти и системи) с технически
изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти.“
§ 13. В чл. 19 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Техническият проект се изработва
въз основа на съгласувания идеен проект,
а в случаите, когато не е изработен идеен
проект – в съответствие с предвижданията
на действащия ПУП или с визата за проектиране, когато издаването є е задължително,
и заданието за проектиране (договора за
проектиране).“
2. В ал. 3:
а) в основния текст думата „осигуряват“
се заменя със „служат за“;
б) в т. 1 в началото се добавя „оценка на“;
в) в т. 2 думите „ползването на технически
проект като документация за“ се заличават.
3. Алинея 6 се отменя.
§ 14. В чл. 20 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1, 2, 3 и 4 думите „част организация
и изпълнение на строителството“ се заличават.
б) създава се т. 5:
„5. за обекти, за които определяща и водеща е част паркоустройство и благоустройство – част паркоустройство и благоустройство, необходимите инсталационни части,
част геодезическа, и др.“.
2. Създава се ал. 3:
„(3) За сгради с изискване за поддържане
на микроклимат с определени параметри се
изработва част енергийна ефективност.“
§ 15. В чл. 21 се правят следните изменения
и допълнения:
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1. В ал. 1 се създава т. 4:
„4. количествена сметка.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Когато техническият проект служи за
възлагане на строителство по реда на ЗОП
съгласно чл. 142, ал. 7 ЗУТ, той съдържа допълнително спецификация на предвидените
за влагане строителни продукти (материали,
изделия, комплекти и системи) с технически
изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и се изменя така:
„(3) Стойностна сметка се прилага към
изчисленията или се обособява в част сметна
документация, когато се изисква със заданието
за проектиране (договора за проектиране).“
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
§ 16. В чл. 22 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Работният проект (работни чертежи и
детайли) се изработва въз основа на съгласувания/одобрения проект в предходна фаза, а
при еднофазно проектиране – в съответствие
с предвижданията на действащия ПУП или с
визата за проектиране, когато издаването є е
задължително, и със заданието за проектиране
(договора за проектиране).“
2. В ал. 2 след думите „(работни чертежи
и детайли)“ се добавя „ако няма одобрен
технически проект“.
§ 17. В чл. 24 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 се създават т. 4 и 5:
„4. подробна количествена сметка;
5. спецификация на предвидените за влагане
строителни продукти (материали, изделия,
комплекти и системи) с технически изисквания
към тях в съответствие с действащи норми
и стандарти.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Стойностна сметка се прилага към
и з ч ис лен и я т а и л и с е о б о с о б я в а в ч ас т
сметна док у ментаци я, когато се изиск ва
със заданието за проектиране (договора за
проектиране).“
3. Алинея 4 се отменя.
§ 18. В чл. 26 ал. 2 се изменя така:
„(2) За обектите с висока степен на охрана,
когато това се изисква с нормативен акт, към
съответните проектни части се изработва
раздел за защита.“
§ 19. В чл. 28, ал. 1, т. 1 след думата „(сградата)“ се добавя „в съответствие с предвижданията на действащия ПУП или визата за
проектиране;“.
§ 20. В чл. 29, ал. 1 т. 1 се изменя така:
„1. ситуационно решение, изработено върху
геодезично заснемане, комбинирана скица
от кадастралната карта (кадастралния план)
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и от действащия подробен устройствен план
или върху извадка от действащия ПУП, в
което се посочват точното местоположение
на обекта, разстоянията до регулационните
линии, между сградите в имота и до съседните сгради, постигнатите показатели на
застрояване, площите за озеленяване, площите, осигуряващи необходимите места за
паркиране на открито, както и подходът към
уличната мрежа;“.
§ 21. В чл. 30 ал. 1 се изменя така:
„(1) Обяснителната записка към архитектурната част включва:
1. основанието за изработване на проекта
(договор или задание за проектиране);
2. кратка характеристика на получените
изходни данни;
3. вида на строителството – ново, разширение, реконструкция или рехабилитация,
етапност;
4. описание на площадката, особеностите
на околната среда, релефа, наличните сгради
и съоръжения;
5. поясняване на ситуационно, функционално-пространственото и архитектурнохудожественото решение на обекта, както
и съответствието на проектните решения и
строителните продукти с изискванията на
чл. 169 ЗУТ;
6. постигнатите с проекта технико-икономически показатели – площи, обеми, брой стаи,
брой места и др., застроителните параметри
и съответствието им с ПУП;
7. направените допустими отклонения от
техническите норми и стандарти при проектирането, както и на писмените разрешения
за тези отклонения от съответните органи,
като се прилагат копия от разрешителните
документи.“
§ 22. Член 31 се изменя така:
„Чл. 31. (1) Когато идейният проект служи
за възлагане на строителство по реда на ЗОП
съгласно чл. 142, ал. 2 ЗУТ, разработката по
част архитектурна съдържа допълнително:
1. количествена сметка за архитектурностроителните работи;
2. спецификация на основните предвидени
за влагане строителни продукти (материали, изделия, комплекти и системи) по част
архитектурна с технически изисквания към
тях в съответствие с действащи норми и
стандарти.
(2) Когато е предвидено със заданието
(договора) за проектиране, към част архитектурна може да се приложи стойностна
сметка на обекта.“
§ 23. В чл. 33 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) точка 1 се изменя така:
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„1. ситуационно решение, изработено върху
геодезично заснемане, комбинирана скица
от кадастралната карта (кадастралния план)
и от действащия подробен устройствен план
или върху извадка от действащия ПУП, в
което се посочват точното местоположение
на обекта, разстоянията до регулационните
линии, между сградите в имота и до съседните сгради, постигнатите показатели на
застрояване, площите за озеленяване, площите, осигуряващи необходимите места за
паркиране на открито, както и подходът към
уличната мрежа;“
б) в т. 2 думата „параметрите“ се заменя
с „размерите и площите“;
в) създава се т. 5:
„5. чертежи с подвижно и неподвижно
архитектурно и технологично оборудване и
обзавеждане.“
§ 24. Член 34 се изменя така:
„Чл. 34. Част архитектурна на техническия
проект се придружава от обяснителна записка,
изработена съгласно изискванията на чл. 30,
и количествена сметка за видовете архитектурно-строителни работи.“
§ 25. Член 35 се изменя така:
„Чл. 35. (1) Когато техническият проект
служи за възлагане на строителство по реда на
ЗОП съгласно чл. 142, ал. 7 ЗУТ, той съдържа
спецификация на предвидените за влагане
строителни продукти (материали, изделия,
комплекти и системи) по част архитектурна с
технически изисквания към тях в съответствие
с действащи норми и стандарти.
(2) Когато се изисква със заданието (договора) за проектиране, към част архитектурна
се прилага стойностна сметка на обекта.“
§ 26. В чл. 36 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „необходимите строителни материали, изделия“ се заменят с
„техническите характеристики на предвидените за влагане строителни продукти по част
архитектурна (материали, изделия, комплекти
и системи)“.
2. В ал. 2:
а) в основния текст думите „чл. 28“ се
заменят с „чл. 33“;
б) в т. 1 думите „материали и изделия“
се заменят с „продукти (материали, изделия,
комплекти и системи)“;
в) в т. 2 след думата „хидроизолациите“ се
поставя запетая и се добавя „звукоизолациите“.
§ 27. В чл. 37, т. 2 след думата „обекта“
се поставя запетая и се добавя „поясняващи
проектните решения по чл. 36, ал. 2“.
§ 28. В чл. 38 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В основния текст думите „чл. 30“ се
заменят с „чл. 34“, след думата „съдържа“ се
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поставя двоеточие, а думите „и описания на“
се заличават.
2. Точка 1 се изменя така:
„1. спецификация на предвидените за влагане строителни продукти (материали, изделия,
комплекти и системи) по част архитектурна с
технически изисквания към тях в съответствие
с действащи норми и стандарти;“.
3. В т. 2 думите „строителни материали и
изделия“ се заменят с „решения“.
4. Точка 3 се отменя.
§ 29. Член 39 се изменя така:
„Чл. 39. Към част архитектура на работния
проект се прилага стойностна сметка на обекта, когато това е предвидено със заданието
(договора) за проектиране.“
§ 30. В чл. 48 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Когато идейният проект служи за
възлагане на строителство по реда на ЗОП
съгласно чл. 142, ал. 2 ЗУТ, разработката по
част конструктивна съдържа допълнително:
1. количествена сметка;
2. спецификация на основните, предвидени
за влагане строителни продукти (материали,
изделия, комплекти и системи) по част конструктивна с технически изисквания към тях в
съответствие с действащи норми и стандарти.“
2. Създава се ал. 3:
„(3) Когато се изисква със заданието (договора) за проектиране, се прилага стойностна
сметка на обекта по част конструктивна.“
§ 31. В чл. 53 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се ал. 2:
„(2) Когато техническият проект служи за
възлагане на строителство по реда на ЗОП
съгласно чл. 142, ал. 7 ЗУ Т, той съдържа
спецификация на предвидените за влагане
строителни продукти (материали, изделия,
комплекти и системи) по част конструктивна с
технически изисквания към тях в съответствие
с действащи норми и стандарти.“
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
§ 32. В чл. 57 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се ал. 2:
„(2) Към работни я проек т се прилага
спецификация на предвидените за влагане
строителни продукти (материали, изделия,
комплекти и системи) по част конструктивна с
технически изисквания към тях в съответствие
с действащи норми и стандарти.“
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
§ 33. В чл. 58, ал. 1, т. 4 думата „нормените“
се заменя с „нормираните“.
§ 34. Член 61 се изменя така:
„Чл. 61. Когато идейният проект служи
за възлагане на строителство по реда на
ЗОП съгласно чл. 142, ал. 2 ЗУ Т, разработ-
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ката по частите за инсталации и мреж и
на техническата инфраструкту ра съдържа
допълнително:
1. изчисления, които обосновават приетите
решения;
2. количествени сметки;
3. спецификации на основните съоръжения,
машини и апарати.“
§ 35. В чл. 64, ал. 1, т. 3, буква „б“ думите
„изисквани с БДС 1786“ и запетаята след тях
се заличават.
§ 36. В чл. 66, ал. 1, т. 3 след думите „отделните мрежи“ запетаята и думите „инсталации
и уредби – когато същите не са отразени в
съответните чертежи“ се заличават.
§ 37. В чл. 80, ал. 1, т. 5 думата „горещо“
се заличава.
§ 38. В чл. 96 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Когато проектът ще служи за избор на
изпълнител по реда на ЗОП, към изчисленията
на част паркоустройство и благоустройство се
прилагат количествени сметки на видовете
залесителни работи и други видове СМР.“
2. Създава се ал. 3:
„(3) Когато се изискват със заданието за
проектиране (договора за проектиране), се
изработват и стойностни сметки на видовете
залесителни работи и други видове СМР.“
§ 39. В чл. 97, ал. 4, т. 3, в основния текст
на чл. 106 и в чл. 115, т. 3 думите „по уедрени
показатели“ се заличават.
§ 40. Глава двадесет и втора „Част проект
за организация и изпълнение на строителството“ се отменя.
§ 41. В чл. 139, ал. 3, т. 3, буква „б“ думите
„видов състав и възраст“ се заменят с „фитосанитарна оценка“.
§ 42. В чл. 140 думите „Националния институт за паметниците на културата (НИПК)“
се заменят с „Министерството на културата
(МК)“.
§ 43. В чл. 144, ал. 1 абревиатурата „НИПК“
се заменя с „МК“.
§ 44. В чл. 145 абревиатурата „НИПК“ се
заменя с „МК“.
§ 45. В чл. 147 ал. 2 се изменя така:
„(2) Идейните проекти за консервация,
реставрация и експониране на художествени
паметници илюстрират съвременната намеса
в съответствие с изведените предписания за
опазването им от МК.“
§ 46. В § 3 от допълнителните разпоредби
се създават т. 4 – 7:
„4. „Количествена сметка“ е установяване
на натуралните обеми на предвидените за
влагане в инвестиционния проект строителни
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продукти (материали, изделия, комплекти и
системи), както и необходимите строителномонтажни работи (СМР) за даден строеж.
Количествената сметка се представя чрез
таблица, в която се изчисляват количествата
на строителните продукти и работи в съответните им мерни единици.
5. „Спецификаци я на предвидените за
влагане строителни продукти“ – материали,
изделия, комплекти и системи с технически
изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти, е списък на продуктите с качествените им характеристики по
отношение на безопасност, здраве, изискванията на строителната физика, на енергийна
ефективност и на комфорта. Определянето
на качествените характеристики може да се
извършва и чрез директно посочване на действащи норми и стандарти, на които продуктите
следва да отговарят. Спецификацията може
да съдържа и технологията и условията на
изпълнение, както и критериите за качество
на полагане и приемане.
6. „Одобряване на инвестиционен проект“
е удостоверяване с поставяне на печат „Одобрявам“ и подпис на съответния компетентен административен орган върху основните
графични разработки, челни листове на обяснителни записки и челни листове на всички
проектни части за конкретния обект. Не се
одобряват изчисленията към отделните инженерни части на проекта, количествени сметки,
стойностни сметки, детайли, спецификации,
подвижно обзавеждане към архитектурните
проекти, ако е разработено в отделни чертежи
и др., като със заверка се удостоверява тяхната принадлежност към съответния одобрен
инвестиционен проект.
7. „Съгласуване на идеен инвестиционен
проект“ е удостоверяване с поставяне на
печат „Съгласувам“ и подпис на съответния
компетентен административен орган върху
графичните разработки, обяснителна записка
и челен лист на водещата специалност.“
§ 47. Параграф 6 от заключителните разпоредби се изменя така:
„§ 6. Указания по прилагане на наредбата
дава министърът на инвестиционното проектиране.“
§ 48. Навсякъде думите „инвеститора“ и
„инвеститорът“ се заменят съответно с „възложителя“ и „възложителят“.
§ 49. Навсякъде думите „паметника на
културата“ и „недвижими/те паметници/те
на културата“ се заменят съответно с „недвижима културна ценност“ и „недвижими
културни ценности“.
§ 50. Създава се приложение към чл. 1,
ал. 3:
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1

2

3

4

5

6

9

10

11

13

14

Пътна

План за управление на отпадъците съгласно чл. 11 ЗУО

Организация и безопасност на движението

План за безопасност и здраве съгл. чл. 9 и чл. 10 от Наредба № 2/2004 г.

Пожарна безопасност за сгради съгл. чл. 4 от Нар. № Iз-1971
за СТПНОБП

Технология

12

Проект

Становище

Паркоустрояване и благоустрояване

Вертикална планировка

Трасировъчен план

Проект

Становище

Проект

Становище

8

Част Геодезия

Енергийна ефективност за
сгради над 50 кв. м

ОВ

Електрическа

7

Проект

Становище

Проект

Становище

Становище

Видове строежи
от категории

Проект

Архитектура

№

ВиК

Конструктивна

„Приложение
към чл. 1, ал. 3

15 16 17 18

Категория IV

Категория четвърта
Частни пътища – ИП
отворени и неотворени за обществено ТП
ползва не, г орск и
и селскостопански
1
пътища и съоръженията към тях – мо- РП
стове, водостоци,
под по рн и с т ен и ,
кръстовища и др.

–

*

–

*

–

*

–

–

–

–

–

√

√

–

–

–

–

–

–

–

√

–

–

*

–

*

–

*

–

–

–

–

√

√

–

–

–

*

*

*

*

√

–

–

*

–

*

–

*

–

–

–

–

√

√

–

–

–

*

*

*

*

√

Ул и ц и о т вт оро - ИП
степенната улична
мрежа V и VI клас и ТП
съоръженията към
тях (мостове, во2 достоци, подпорни
с т ен и, к р ъ с т овища, улични съоръ- РП
жения за осветление, сигнализация,
безопасност и др.)

–

*

–

*

–

*

–

–

–

–

–

√

√

–

–

–

–

–

*

*

√

–

–

*

–

*

–

*

–

–

–

–

√

√

–

–

–

*

*

√

*

√

–

–

*

–

*

–

*

–

–

–

–

√

√

–

–

–

*

*

√

*

√

ИП
Жилищни сгради
3 със средно застро- ТП
яване
РП

√

–

√

√

–

√

–

√

–

√

–

√

√

–

–

–

√

–

–

–

–

√

–

√

–

√

–

√

–

√

–

√

√

√

√

–

–

√

√

*

*

–

√

–

√

–

√

–

√

–

√

–

√

√

√

√

–

–

√

√

*

*

–

ИП

√

–

√

√

–

√

–

√

–

√

–

√

√

–

*

–

√

–

–

–

–

√

–

√

–

√

–

√

–

√

–

√

√

√

√

–

*

√

√

*

*

–

√

–

√

–

√

–

√

–

√

–

√

√

√

√

–

*

√

√

*

*

–

√

–

√

√

–

√

–

√

–

√

–

√

√

–

*

–

√

–

–

–

–

√

–

√

–

√

–

√

–

√

–

√

√

√

√

–

*

√

√

*

√

–

Смесени сг ради
4 със средно застро- ТП
яване
РП
5

Сгради и съоръже- ИП
ния за обществено
обслужване с раз- ТП
г ъната заст роена
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Категория IV

п лощ от 10 0 0 до
5000 кв. м включително или с капацитет от 100 до 200
места включително
за посетители съ- РП
гласно номенклатурата по приложение
№ 2 от Наредба № 1
за номенклатура на
видовете строежи

5

6

ВЕСТНИК

7

√

–

√

–

Лечебни заведения ИП
за извънболнична
помощ – амбула- ТП
тории за първична
медиц инска помощ, амбулатории
6 за специализирана
медицинска помощ,
РП
самостоятелни медико-диагностични
и медико-технически лаборатории и
дентални центрове

√

–

√

√

–

√

√

–

В е т ери нарн и ле - ИП
чебни заведения –
клиники (лечебни- ТП
7
ци); амбулатории
(кабинети); лабо- РП
ратории

√
√

8

√

–

√

–

–

√

√

–

–

√

–

√

√

–

Сгради за паркинг- ИП
гаражи и гаражи, ТП
разположени в самостоятелни урегу8
лирани поземлени
имоти с капацитет РП
от 50 до 100 паркоместа включително

√

9

С Т Р. 3 9

10

√

–

√

–

√

–

–

√

√

–

–

√

√

–

√

–

√

–

–

√

√

–

–

√

√

–

√

–

√

–

√

√

√

–

√

–

√

–

√

–

√

–

√

–

√

–

√

–

√

–

√

Oткрити паркинги, ИП
разположени в са- ТП
мостоятелни урегу8a лирани поземлени
имоти с капацитет
РП
от 50 до 100 паркоместа включително

–

–

–

*

–

√

–

–

–

–

–

–

*

–

√

–

–

–

–

–

*

–

√

–

Общежития, хоте- ИП
ли, мо т ели, п ланински хижи, по- ТП
чивни домове и
ваканционни бунга ла с разг ъната
9 застроена площ от
1000 до 5000 кв. м
РП
включително или
с капацитет от 100
до 200 места включително за посетители

√

–

√

√

–

√

–

√

–

√

–

√

–

√

√

–

√

–

√

–

П р о и з в о д с т в е н и ИП
сг ра д и, и нс т а лации, съоръжения, ТП
прилежаща инфра10 структура и други с
капацитет от 50 до
РП
100 работни места
включително и съоръженията към тях

√

–

√

√

–

√

–

√

–

√

√

–

√

–

√

11

12

√

√

√

–

√

–

√

√

√

–

√

√

–

√

–

√

–

–

√

–

√

14

15 16 17 18

*

√

√

√

–

√

–

√

–

√

–

√

√

–

√

√

√

√

√

√

–

√

√

√

*

–

√

√

–

√

–

√

–

√

√

√

√

–

√

√

√

√

√

√

–

√

√

√

√

√

√

*

√

√

*

–

*

–

*

√

√

*

–

–

–

–

√

√

–

–

–

–

√

√

*

–

–

–

√

√

√

–

√

–

√

–

√

–

√

√

√

–

√

–

√

√

–

√

–

√

–

√

–

√

–

–

√

–

√

–

√

√

√

13

√

√

–

–

–

–

*

*

–

*

–

–

–

–

*

*

–

*

*

–

–

*

–

–

√

√

*

*

–

*

√

√

*

*

–

–

–

*

–

√

–

√

–

–

*

√

√

*

√

*

–

–

*

√

√

*

√

√

–

*

–

√

–

–

–

–

√

√

–

*

√

√

*

√

–

√

√

√

–

*

√

√

*

√

–

–

√

√

–

–

√

√

–

–

–

–

√

√

√

√

–

√

√

√

*

√

–

√

√

√

–

√

√

√

*

√

–

*

*

*
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10

11

12

13

14

15 16 17 18

О з е л е н е н и п л о - ИП
щи за обществено
ползване или със ТП
специфично предназначение с площ
до 1 ха съгласно
номенклатурата по
приложение № 2,
вк л. мреж ите и
съоръжени ята на
тех ническата инфраст ру к т у ра за
т я х но т о о б с л у ж11 ване, както и разположените в тях
РП
(в зависимост от
предназначението
и м) мемори а л н и
о б ек т и, у ве с е л ителни обекти с
постоянно прикрепени к ъм терена
увеселителни съоръжения, открити
обекти за спортни
и к у л т у рн и д ейности

*

–

*

*

–

*

–

–

–

–

–

√

√

√

–

–

*

–

*

–

–

*

–

*

–

*

–

*

–

–

–

–

√

√

√

–

–

*

*

*

*

–

*

–

*

–

*

–

*

–

–

–

–

√

√

√

–

–

*

*

*

*

–

Електронни съоб- ИП
щителни мреж и
и с ъ о р ъ ж е н и я , ТП
изграждани в урбанизирани територии с високо и
средно застроява12 не, включително и
частите от мрежиРП
те, попадащи извън
урбанизираните
територии, но в
границите на съответната община
и/или област

*

–

*

–

–

*

–

–

–

–

–

√

–

–

–

√

–

–

–

–

–

*

–

*

–

–

–

*

–

–

–

–

√

–

–

–

√

*

√

*

*

–

*

–

*

–

–

–

*

–

–

–

–

√

–

–

–

√

*

√

*

*

–

Нед ви ж и м и к у л- ИП
турни ценности с
категория „местно ТП
ЗАБЕЛЕЖК А: Необходимите проектни части се изработват в зависимост от
13 значение“, опредевида на строежа, като за строежи от тази категория се изработва и част „Консервация и реставарация“, по реда на Закона за културното наследство.
лени по реда на ЗаРП
кона за културното
наследство
Реконс т ру к ц и я и ИП
основен ремонт на
строежите по чл. 8, ТП
ал. 1 – 6 включи14
телно от Наредба
№ 1 за номенкла- РП
т у ра на видовете
строежи

√

–

√

*

–

*

–

*

–

*

–

–

–

–

*

–

√

–

–

–

–

√

–

√

–

*

–

*

–

*

–

*

–

–

–

–

*

√

*

–

*

–

√

–

√

–

*

–

*

–

*

–

*

–

–

–

–

*

√

*

–

*

–

В ъ т р е ш н и п р е у - ИП
стройства на сградите от първа до ТП
че т вър та к ат ег о рия включително,
15 с които се променя
предназначението,
РП
б е з да с е з ася г а
конс т ру к ц и я т а и
без да се променят
натоварванията

√

√

–

*

–

*

–

*

–

*

–

–

–

–

*

–

√

–

–

–

–

√

√

–

–

*

–

*

–

*

*

–

–

–

–

*

√

*

–

*

–

√

√

–

–

*

–

*

–

*

*

–

–

–

–

*

√

*

–

*

–

–
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10

11

12

13

14
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Категория пета
ИП
Жилищни сгради с
1
ТП
ниско застрояване
РП

√

–

√

√

–

√

–

*

–

√

–

√

√

–

–

–

–

–

–

–

–

√

–

√

_

√

–

√

–

*

–

√

√

√

*

–

–

*

*

–

*

–

√

–

√

–

√

–

√

–

*

–

√

√

√

*

–

–

*

*

–

*

–

ИП
Смесени сгради с
ТП
ниско застрояване
РП

√

–

√

√

–

√

–

√

–

√

–

√

√

–

*

–

–

–

–

–

–

√

–

√

–

√

–

√

–

√

–

√

√

√

*

–

*

√

*

*

*

–

√

–

√

–

√

–

√

–

√

–

√

√

√

*

–

*

√

*

*

*

–

ИП

√

–

√

√

–

√

–

*

–

–

–

√

√

–

–

–

–

–

–

–

–

ТП

√

–

√

√

–

√

–

*

–

–

–

√

√

–

–

–

*

*

–

*

–

√

–

2

Категория V

3 Вилни сгради

РП

√

–

√

–

√

–

Сгради и съоръже- ИП
ния за обществено
обслужване с раз- ТП
г ъната заст роена
площ до 1000 кв. м
включително или с
4
капацитет до 100
места включител- РП
но за посетители
с ъ г л а с но но м енклатурата по приложение № 2

√

–

√

√

–

√

–

*

–

–

√

√

√

–

√

–

√

√

–

–

*

*

–

*

–

*

–

–

–

–

–

–

√

–

√

–

√

–

√

–

√

–

√

√

√

√

–

*

√

√

*

*

–

√

–

√

–

√

–

√

–

√

–

√

√

√

√

–

*

√

√

*

*

–

С г р а д и з а п а р - ИП
кинг-гаражи и га5 ражи с капацитет ТП
до 50 паркоместа
РП
включително

√

–

√

√

–

√

–

–

*

–

–

√

√

–

–

–

*

–

√

–

–

√

–

√

√

–

–

√

–

*

–

–

√

√

*

–

–

*

√

√

*

–

√

–

√

√

–

–

√

–

*

–

–

√

√

*

–

–

*

√

√

*

–

Открити парк ин- ИП
г и , р а з по ложен и
в с а мо с т оя т е л н и ТП
5а
УПИ, с капацитет
до 50 паркоместа РП
включително

–

–

–

*

–

*

–

–

–

–

–

√

√

–

–

–

–

–

√

–

–

–

–

–

–

*

–

*

–

–

–

–

√

√

*

*

–

*

*

√

*

–

–

–

–

–

*

–

*

–

–

–

–

√

√

*

*

–

*

*

√

*

–

ИП
Площадки за игра,
6 разположени на от- ТП
крито
РП

*

√

–

*

–

*

–

–

–

–

–

√

√

–

*

–

–

–

–

–

–

*

–

√

–

*

–

√

–

*

–

*

–

–

–

–

√

√

√

–

*

–

–

–

–

–

*

–

*

–

–

–

–

√

√

√

–

*

–

–

–

–

–

Магазини за тър- ИП
г ови я с ор ъ ж и я,
боеприпаси и пи- ТП
ротехническ и издели я, открити,
полузакрити и закрити стрелбища и
7
складовете (хранилищата), прилежа- РП
щи към тях, както
и са мос т оя т ел н и
ск ладове и работилници за ремонт
на оръжие

√

–

√

√

–

√

–

√

–

–

–

√

√

–

*

–

√

–

–

–

–

√

–

√

–

√

–

√

–

√

–

√

√

√

*

–

*

√

*

–

*

–

√

–

√

–

√

–

√

–

√

–

√

√

√

*

–

*

√

*

–

*

–

А п т ек и , оп т и к и , ИП
д р о г е р и и и с е л - ТП
8 скостопанск и и
ветеринарномедиРП
цински аптеки

√

–

√

√

–

√

–

√

–

√

–

√

√

–

*

–

–

–

–

–

–

√

–

√

–

√

–

√

–

√

–

√

√

√

*

–

*

*

*

–

*

–

√

–

√

–

√

–

√

–

√

–

√

√

√

*

–

*

*

*

–

*

–

О б щ е ж и т и я , хо - ИП
тели, мотели,
планинск и хи ж и,
почивни домове и
9
ваканционни бун- ТП
га ла с разг ъната
застроена площ до
1000 кв. м включи-

√

–

√

√

–

√

–

√

√

√

–

√

–

–

–

–

–

–

√

–

√

–

√

–

√

–

√

√

√

–

√

√

√

–

*

–

√

√

–

√
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телно или с капацитет до 100 месРП
та включително за
посетители

5

6

ВЕСТНИК

7

√

–

√

–

П р о и з в о д с т в е н и ИП
и складови сгради,
инста лации, съо- ТП
ръжения, прилежаща инфраструктура
10
и други с капацитет до 50 работни РП
места включително и съоръженията
към тях

√

–

√

√

–

√

√

–

Строежи от допъл- ИП
ващото застрояване, извън тези по ТП
11 ше с т а к ат ег ори я
(строежите извън
т е з и п о ч л . 147 РП
ЗУТ)

√

8
√

–

√

–

–

√

√

–

√

–

√

–

√

Електронни съоб- ИП
щ и т ел н и м р еж и,
изграждани в ур- ТП
12
банизирани тери т ори и с н иско РП
застрояване

9
–

√

–

–

√

√

–

*

–

√

–

–

√

–

√

–

10
√

–

√

–

–

√

√

–

*

–

*

–

–

*

–

–

√

–

–

√

Електронни съоб- ИП
щителни съоръжен и я, изг ра ж да н и ТП
13
в у рбанизирани
територии с ниско РП
застрояване

√

11

12

√

√

√

*

–

√

–

*

√

√

–

*

*

–

–

*

–

*

–

*

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

√

–

√

–

√

√

–

За строежи по сми- ИП
с ъ л а н а ч л . 147,
ал. 1, т. 2 и чл. 153 ТП
14
ЗУТ, отнесени към
т а з и к а т е г о р и я РП
строежи

*
*

13

14

15 16 17 18

√

√

√

–

√

√

–

–

√

*

–

√

√

–

√

√

√

√

√

√

–

√

√

√

–

√

√

–

–

–

–

–

–

√

√

–

–

–

*

–

–

√

√

–

–

–

–

–

–

√

–

–

–

–

–

–

–

√

–

–

–

–

–

–

–

√

–

√

–

–

–

–

–

–

–

–

√

–

–

–

√

–

–

–

√

–

–

–

√

–

–

–

–

–

–

√

–

–

–

–

–

*

–

√

–

–

–

–

Пр еус т р ойс т ва и ИП
основни ремонти
на с т роеж и т е о т ТП
15 тази категория, с
които не се засяга
конструкцията на РП
сградата

√

–

√

√

–

√

√

–

√

√

–

√

–

√

√

Пр еус т р ойс т ва и ИП
основни ремонти
на с т роеж и т е о т ТП
тази категория, с
17
кои т о се зася га
конструкцията на РП
сградата (обновяване на сгради)

√

–

√

√

–

√

–

ЛЕГЕНДА:

√

БРОЙ 93

–

*

–

–

–

–

*

*

–

*

*

–

–

–

–

–

√

*

–

*

–

–

√

*

–

*

–

–

√

–

–

–

–

–

–

–

√

–

*

–

*

–

–

–

–

√

–

*

–

*

–

√

*

–

–

√

–

–

–

–

–

–

√

*

–

–

√

√

*

–

*

–

–

–

√

*

–

–

√

√

*

–

*

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

*

–

*

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

*

–

*

–

–

*

–

*

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

√

–

–

*

–

*

–

–

–

–

*

√

*

–

*

–

–

√

–

–

*

–

*

–

–

–

–

*

√

*

–

*

–

√

–

√

–

*

–

√

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

√

√

–

√

–

–

*

–

√

–

–

–

–

–

√

*

–

*

–

√

√

–

√

–

–

*

–

√

–

–

–

–

–

√

*

–

*

–

ИП Инвестиционен проект, изработен във фаза „Идеен проект“
ТП Инвестиционен проект, изработен във фаза „Технически проект“
РП Инвестиционен проект, изработен във фаза „Работен проект“
√

Изискуемо към проектната документация

–

Неизискуемо към проектната документация

*

В зависимост от вида и спецификата на строежа, когато се изисква по специален закон или
подзаконов нормативен акт.

“

БРОЙ 93

ДЪРЖАВЕН

Преходна и заключителна разпоредба
§ 51. (1) Наредбата влиза в сила един месец
след обнародването є в „Държавен вестник“.
(2) Наредбата се прилага за инвестиционни проекти, за които производството по
одобряване и издаване на разрешение за
строеж не е започнало до влизането є в сила.
(3) За започнато производство по одобряване на инвестиционен проект и издаване
на разрешение за строеж се счита датата
на внасяне на инвестиционния проект за
одобряване от компетентния орган. За започнато производство се счита и наличието на
съгласуван идеен инвестиционен проект от
съответния орган, компетентен за неговото
одобряване.
Министър:
Екатерина Захариева
7686

МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
НАРЕДБА № 37
от 23 октомври 2014 г.

за условията и реда за издаване на свидетелства на авиационните оператори и контрола
върху тях
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) С тази наредба се определят условията и редът за издаване на свидетелство за
авиационен оператор (САО), който извършва
търговски въздушен превоз със самолети и
вертолети, както и за наземните инспекции
на въздухоплавателни средства на оператори
под надзор за безопасност от друга държава.
(2) С тази наредба се определят правилата за условията за поддържане, изменение,
ограничаване, спиране и отнемане на свидетелствата на авиационните оператори, както
и за условията, при които операциите се
забраняват или ограничават.
(3) В наредбата се определят организацията и отговорностите на Главна дирекция
„Гра ж данска възд у хоп лавателна а дминистрация“ (ГД ГВА), свързани с издаването,
поддържането, изменението, ограничаването,
спирането и отнемането на свидетелствата на
авиационните оператори и контрола върху тях.
Чл. 2. (1) Авиационните оператори могат
да извършват търговски въздушен превоз при
условие, че са получили издадено от ГД ГВА
свидетелство за авиационен оператор съгласно
Регламент (ЕС) № 965/2012 от 5 октомври
2012 г. за определяне на технически изисквания и административни процедури във
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връзка с въздушните операции в съответствие
с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския
парламент и на Съвета (Регламент (ЕС)
№ 965/2012) (ОВ, L 296 от 2012 г.).
(2) Всички издадени одобрения от ГД ГВА
съгласно Регламент (ЕС) № 965/2012, както
и всички други свързани с него условия се
съдържат в спецификациите към свидетелството за авиационен оператор.
Чл. 3. Тази наредба не се прилага за:
1. въздухоплавателни средства, които се
използват за военни, митнически или полицейски цели;
2. полети за парашутни скокове и полети за
гасене на пожари и за свързаните с тях полети
за пребазиране и обратни полети, при които
превозваните лица са онези, които обикновено
се намират на борда по време на полети за
парашутни скокове или за гасене на пожари;
3. полети, изпълнявани непосредствено
преди, по време или непосредствено след
специализирани дейности или изпълнявани
във връзка с авиационни работи и при които
с изключение на членовете на екипажа на
борда на въздухоплавателното средство не
присъстват повече от 6 души, необходими за
извършване на дейността;
4. въздушни операции, попадащи в обхвата
на член 1, параграф 2, буква „а“ от Регламент
(ЕС) № 216/2008 на Европейския парламент
и на Съвета от 20 февруари 2008 г. относно
общите правила в областта на гражданското
въздухоплаване и създаването на Европейска
агенция за авиационна безопасност и за отмяна на Директива 91/670/ЕИО на Съвета,
Регламент (ЕО) № 1592/2002 и Директива
2004/36/ЕО (Регламент (ЕО) № 216/2008) (ОВ,
L 79 от 2008 г.).
Чл. 4. (1) Чрез прилагане на изискванията
на Регламент (ЕС) № 965/2012 се цели поддържането на най-добрите стандарти за безопасност при експлоатацията на граждански
въздухоплавателни средства, за подобряване
на граж данското възду хоплаване и да се
гарантира съответствие при експлоатацията
на граждански въздухоплавателни средства в
рамките на общността.
(2) За постигането на тези цели ГД ГВА
като компетентен орган по прилагането на
Регламент (ЕО) № 216/2008 и Регламент (ЕС)
№ 965/2012:
1. отговаря за издаване, изменение, ограничаване, спиране и отнемане на свидетелствата
на авиационните оператори, участващи в
операции на въздушния транспорт, за условията, при които операциите се забраняват или
ограничават при определени условия в интерес
на безопасността, както и за текущия надзор
над операторите, осъществяван по реда на
чл. ARO.GEN.300 и в съответствие с чл. ARO.
GEN.305 от Регламент (ЕС) № 965/2012;

С Т Р.

44

ДЪРЖАВЕН

2. осигурява и поддържа квалифициран
персонал, обучен в съответствие с Регламент
(ЕС) № 965/2012;
3. предоставя на съответния персонал всички
нормативни актове, стандарти, правила, технически публикации и вътрешни документи;
4. прилага система за непрекъсната оценка
на алтернативните мерки за съответствие,
използвани от нея или от организациите и
лицата под неин надзор в съответствие с изискванията на чл. ARO.GEN.120 от Регламент
(ЕС) № 965/2012;
5. уведомява Европейската агенция за авиационна безопасност (ЕААБ) в съответствие с
чл. ARO.GEN.125, както и с чл. ARO.GEN.135
от Регламент (ЕС) № 965/2012;
6. поддържа система за планиране на персонала, който притежава необходимите знания и
опит и е преминал първоначално и периодично
обучение с цел поддържане на компетентността;
7. поддържа вътрешен одит и процес за
управление на риска в областта на безопасността, за да се гарантира предприемането на
коригиращи действия, когато е необходимо,
като е определено лице, което отговаря пред
ръководството на ГД ГВА за функцията по
наблюдение на съответствието;
8. за всяка област на дейност, включително
системата за управление, е назначено лице,
което носи отговорността за управлението на
съответните задачи; системата е в съответствие с изискванията на чл. ARO.GEN.210 от
Регламент (ЕС) № 965/2012;
9. изпълнява задълженията си, произтичащи
от проверки на ЕААБ, като є предоставя копие
от процедурите по системата за управление с
цел стандартизиране;
10. поддържа система за водене на отчетност, която осигурява съхранение, достъп и
надеждно проследяване на документираните
правила и процедури на системата за управление, съгласно чл. ARO.GEN.220 от Регламент
(ЕС) № 965/2012.
Чл. 5. (1) Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ разработва и
въвежда Национална програма за безопасност
в гражданското въздухоплаване.
(2) Програмата подлежи на преразглеждане
на всеки 12 месеца.
(3) Структурното звено в администрацията,
което отговаря за летателната експлоатация в
гражданското въздухоплаване, организира и
провежда дейността си в съответствие с програмата по ал. 1.
Чл. 6. Инспекторите, на които е възложено
осъществяването на контрола върху летателната експлоатация, притежават необходимата
компетентност, за да:
1. определят съответствието на притежателите на САО с изискванията на Регламент
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(ЕО) № 216/2008 г., регламентите по неговото
изпълнение, Регламент (ЕС) № 965/2012 и на
наредбата;
2. оценяват доколко са ефективни вътрешните процедури за мониторинг на авиационните
оператори, както и потвърждават или отказват
да потвърдят наличието на достатъчни ресурси
и разработени процедури съгласно предвиденото
в системата за съответствие на притежателя
на САО;
3. потвърждават непрекъснатото съответствие на авиационните оператори с изискванията и ефективността на прилаганите от
оператора система за съответствие и система
за управление на безопасността (SMS), включително и План за действия при аварийни
ситуации (ERP).
Чл. 7. (1) Инспектори могат да бъдат лица с
подходящи квалификация, обучение и опит, за
да могат да дават обективна оценка на персонала и дейността на авиационните оператори,
които инспектират.
(2) В изпълнение на изискването по ал. 1
ГД ГВА въвежда програма за първоначално и
периодично обучение на инспекторите.
(3) Назначаването на нов инспектор става
след успешно завършена програма за първоначално обучение, която включва най-малко:
1. обща характеристика, система и структура на правото в областта на гражданското
въздухоплаване;
2. Конвенцията за международно гражданско
въздухоплаване (Чикагска конвенция), приложенията към нея (анекси) и други документи
на Международната организация за гражданско
въздухоплаване (ИКАО);
3. Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 20 февруари
2008 г. относно общи правила в областта на
гражданското въздухоплаване за създаване
на Европейска агенция за авиационна безопасност, Регламент (ЕС) № 965/2012 на Комисията от 5 октомври 2012 г., приемливи
мерки за съответствие (AMC) и ръководни
материали (GM);
4. национално законодателство в областта
на гражданското въздухоплаване;
5. ефективността на прилаганите от оператора система за съответствие и система за
управление на безопасността (SMS), включително и План за действия при аварийни
ситуации (ERP);
6. принципи на човешкия фактор;
7. наръчници на инспектора;
8. обучение „в работа“;
9. техническо обучение, подходящо за функциите и задачите на инспектора, особено за
областите, подлежащи на одобрение.
(4) Минимално необходимото съдържание
на програмата за периодично обучение на
инспекторите обхваща промените в законодателството в областта на гражданското
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въздухоплаване, засягащи дейността на съответния инспектор.
(5) Главна дирекция „Граж данска въздухоплавателна администрация“ поддържа
лично досие на всеки инспектор, в което се
съхраняват данни за неговото образование,
квалификация и проведените обучения.
Чл. 8. (1) След успешно завършена програма
за първоначално обучение всеки инспектор
получава инспекторска карта, която съдържа
актуална снимка. Правомощията на инспекторите зависят от тяхната квалификация и са
определени в допълнения към длъжностните
характеристики за заеманата длъжност.
(2) Инспекторите имат право на достъп
до всички звена в организациите, наземните съоръжения, въздухоплавателните средства – както на земята, така и във въздуха,
и до всякаква документация. Операторите са
длъжни да осигуряват достъп на инспекторите
по всяко време.
Чл. 9. (1) В своята дейност инспекторите
прилагат одобрен от главния директор на
Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ Наръчник на инспектора (НИ).
(2) Наръчникът на инспектора по ал. 1
съдържа изрични, актуални и изчерпателни
процедури, които се изпълняват от инспекторите при контролната им дейност.
Чл. 10. (1) Главна дирекция „Гражданска
въздухоплавателна администрация“ поддържа
списък, в който се вписват актуални данни
от издадените и валидни свидетелства на
авиационните оператори.
(2) Списъкът по ал. 1 съдържа данни за
авиационния оператор: телефонните номера,
адресите за кореспонденция на ръководния
персонал на авиационния оператор, включително и на неговия ръководител, списък
с типовете и моделите въздухоплавателни
средства, с които се извършва въздухоплавателната дейност, видовете разрешени дейности,
обхвата и предназначението на извършените
инспекции.
(3) Главна дирекция „Граж данска въздухоплавателна администрация“ предоставя
информация за всяко издадено от нея САО
на Европейската агенция за авиационна безопасност (ЕААБ), когато е приложимо.
(4) Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ поддържа архив,
в който се съхраняват всички данни за авиационния оператор пет години след спиране
на дейността му, съгласно чл. ARO.GEN.220
от Регламент (ЕС) № 965/2012.
(5) Условията и редът за водене на списъка
и съхраняване на служебните дела се определят
със заповед на главния директор на ГД ГВА.
Чл. 11. Главна ди рек ци я „Гра ж данска
въздухоплавателна администрация“ изготвя и
поддържа програма за надзор, която обхваща
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дейностите съгласно чл. ARO.GEN.300 и в
периодите, определени в чл. ARO.GEN.305,
както и чл. A RO.R A MP.100 от Регламент
(ЕС) № 965/2012. Програмата се изпълнява
чрез извършване на проверки на операторите
в съответствие с изискванията є и съдържа
най-малко:
1. съответствието с изискванията, приложими за оператори, преди издаването на
свидетелството или одобрението;
2. съответствие с приложимите изисквания
към операторите;
3. изпълнението на подходящи мерки за
безопасност, както е определено в чл. ARO.
GEN.135, букви „в“ и „г“ от Регламент (ЕС)
№ 965/2012.
Чл. 12. (1) Проверките по чл. 11 се извършват в съответствие с документация, която е
предназначена за персонала на авиационните
оператори и съдържа инструкции за изпълнение на неговите функции.
(2) Проверките се организират в инспекции, включително наземни и внезапни, и са
предназначени да осигурят на ГД ГВА доказателства, в случай че се налагат допълнителни
действия, включително мерките, предвидени
в чл. ARO.GEN.350 и чл. ARO.GEN.355 от
Регламент (ЕС) № 965/2012.
(3) Обхватът на надзора е съобразен с резултатите от предишни надзорни дейности и с
приоритетите по отношение на безопасността.
(4) Обхватът на надзора на дейностите в
съответствие с изискванията на част ARO.
R AMP от Регламент (ЕС) № 965/2012 се определя въз основа на приоритетите по отношение на безопасността, както и въз основа
на предишни надзорни дейности.
(5) Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ взаимодейства
с други въздухоплавателни администрации
относно авиационните оператори и при необходимост се договаря за разпределение на
отговорности и задачи във връзка с контрола
върху дейността им.
(6) Когато дейността на лице или организация включва повече от една държава
членка или ЕААБ, ГД ГВА може да се споразумее част от надзора да се осъществява от
компетентните органи на държавите членки,
където се осъществява дейността, или от
ЕААБ. Всяко лице или организация, което е
обект на такова споразумение, се информира
за неговия обхват.
(7) Главна дирекция „Граж данска въздухоплавателна администрация“ събира и
обработва всяка информация, която счита
за полезна за надзора и безопасността, включително от наземни и внезапни инспекции,
съгласно ч л. A RO.GEN.30 0 от Регламен т
(ЕС) № 965/2012, които се организират, съгласно чл. ARO.GEN.350 от Регламент (ЕС)
№ 965/2012.
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ИЗИСК ВА НИ Я КЪМ А ВИ А ЦИОННИТЕ
ОПЕРАТОРИ
Раздел I
Общи изисквания към авиационните
оператори
Чл. 13. (1) Свидетелството за авиационен
оператор, издадено в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 965/2012, удостоверява годността на авиационния оператор да
извършва търговски въздушен превоз.
(2) При констатирани от ГД ГВА несъответствия или невъзможност за спазване
на действащи норми, стандарти и правила
в гражданското въздухоплаване правата по
издаденото САО се ограничават, спират или
отнемат.
Чл. 14. (1) Всеки авиационен оператор:
1. носи отговорност за експлоатацията на
въздухоплавателните средства в съответствие
с изискванията на Регламент (ЕО) № 216/2008,
Регламент (ЕС) № 965/2012, в съответствие с
предоставените му права при условията и ограниченията, посочени в неговото свидетелство
за авиационен оператор и спецификацията към
него, както и с разпоредбите в ръководството
за провеждане на полетите (РПП);
2. гарантира, че неговите въздухоплавателни средства са оборудвани и екипажите са
квалифицирани, както се изисква за зоната
и типа на експлоатация;
3. ус та новя ва и под д ърж а сис т ема за
упражняване на оперативен контрол върху
всеки полет, прилага и поддържа система
за управление съгласно чл. ORO.GEN.200 от
Регламент (ЕС) № 965/2012;
4. гарантира, че персоналът, назначен или
пряко ангажиран в наземната и полетната експлоатация, е надлежно инструктиран, показал
е способност за изпълнение на специфичните
си задължения и е запознат със своите отговорности и взаимовръзката на своите задължения с цялостната експлоатация, както и че
целият персонал знае и спазва законовите и
подзаконовите актове и процедурите на тези
държави, в които се извършват операциите, и
които се отнасят до изпълнението на техните
задължения;
5. установява процеду ри и инструкции
за безопасната експлоатация на всеки тип
въздухоплавателно средство, съдържащи задълженията и отговорностите на наземния
състав и на членовете на екипажа, за всички
видове експлоатация на земята и по време на
полет; тези процедури не могат да изискват
член на екипажа да изпълнява други дейности
по време на критични фази на полета освен
необходимите за безопасната експлоатация
на въздухоплавателното средство;
6. установява система от контролни карти
за всеки тип въздухоплавателно средство, ко-
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ито са използвани от членовете на екипажа
през отделните фази на полета в нормални,
извънредни и аварийни условия, за да се
гарантира спазването на експлоатационните
процедури в ръководството за експлоатация;
7. определя процедури за планиране на
полетите, съобразени с характеристиките на
възду хоплавателното средство, други експлоатационни ограничения и съответните
очаквани условия по предвидения маршрут,
както и на съответните летища или летателни площадки; тези процедури са включени
в ръководството за провеждане на полетите
(РПП); съдържанието на ръководството е
съгласно чл. ORO.MLR.100 от Регламент (ЕС)
№ 965/2012;
8. създава и поддържа програми за обучение
на персонала, включително по опасни товари,
които подлежат на разглеждане и одобрение от
ГД ГВА; програмите за обучение съответстват
на отговорностите на персонала;
9. осигурява наличието на борда на всяко
експлоатирано ВС на необходимата информация за службите за търсене и спасяване
в районите, над които ще се извършва конкретният полет;
10. осигурява всеки полет да започва само
при наличие на достоверна информация, че
всички наземни и/или водни средства, непосредствено необходими за полета, безопасната
експлоатация на въздухоплавателното средство и за защита на пътниците, съответстват
на условията, при които ще се изпълнява
конкретният полет, и те ще се използват
правилно за тези цели;
11. предоставя достъп по всяко време до
всички съоръжения, въздухоплавателни средства, документи, записи, данни, процедури или
всякакви други материали, отнасящи се до
дейността му, подлежаща на сертифициране,
независимо дали е договорен или не, на всяко
лице, упълномощено от някой от следните
органи съгласно чл. OR А.GEN.105 от Регламент (ЕС) № 965/2012 – ГД ГВА и на органа,
действащ съгласно разпоредбите на чл. ARO.
GEN.300, буква „г“, чл. ARO.GEN.300, буква
„д“ или на част ARО.R AMP от Регламент
(ЕС) № 965/2012;
12. да докладва в ГД ГВА и на всяка друга
организация, която държавата на оператора
изисква да бъде информирана, всяко произшествие, сериозен инцидент и събитие, както
е посочено в Регламент (ЕС) № 996/2010 на
Европейския парламент и на Съвета от 20 октомври 2010 г. относно разследването и предотвратяването на произшествия и инциденти
в гражданското въздухоплаване и за отмяна
на Директива 94/56/ЕО (ОВ, L 295 от 2010 г.)
и в Директива 2003/42/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета от 13 юни 2003 г. относно докладване на събития в гражданското
въздухоплаване (ОВ, L 167 от 2003 г.), като:
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а) докладите се изготвят възможно найбързо, но не по-късно от 72 часа, след като
операторът установи състоянието, за което се
отнася докладът;
б) операторът може по своя преценка да
представи последващ доклад за действията,
които възнамерява да предприеме, за да предотврати подобни събития в бъдеще, веднага
след като установи тези действия;
13. да докладва на компетентния орган по
т. 11 и на организацията, отговорна за проектирането на въздухоплавателното средство,
всеки инцидент, неизправност, технически
дефект, надвишаване на техническите ограничения, събитие в съответствие с Регламент
(ЕО) № 1702/2003 на Комисията от 24 септември 2003 г. за определяне на правила за
прилагане на сертифициране за летателна
годност и за опазване на околната среда на
въздухоплавателни средства и свързани с
тях продукти, части и оборудване, както и
за сертифициране на проектантски и производствени организации (ОВ, L 243 от 2003 г.)
или друго необичайно обстоятелство, което
е застрашило или е могло да застраши безопасната експлоатация на въздухоплавателното средство, без да е довело до произшествие
или сериозен инцидент;
14. осъществява договорени дейности съгласно чл. ORO.GEN.205 от Регламент (ЕС)
№ 965/2012, като:
а) договорените дейности включват дейностите от обхвата на одобрението на оператора, които се изпълняват от друга организация,
която е сертифицирана да извършва такива
дейности или ако не е сертифицирана, работи
съгласно одобрението на оператора;
б) авиационният оператор осигурява достъп
на компетентния орган до организацията по
чл. 14, ал. 1, т. 14, буква „а“, за да определи
продължаващото съответствие с приложимите
изисквания;
15. гарантира, че целият персонал е в състояние да разбира езика, на който са написани
онези части от ръководството за експлоатация,
които се отнасят до изпълнението на неговите
задължения и отговорности; съдържанието на
ръководството за експлоатация е представено
във форма, която позволява използване без
затруднения, като се спазват принципите,
свързани с човешкия фактор.
(2) Достъпът до въздухоплавателните средства по ал. 1, т. 11 включва възможността да
се влиза и да се остава във въздухоплавателното средство по време на полетни дейности,
освен ако не е решено друго от командира
на ВС в съответствие с чл. CAT.GEN.MPA.135
от Регламент (ЕС) № 965/2012 в интерес на
безопасността.
(3) Авиационният оператор е длъжен да
определи условията и реда за внасяне на изменения в съдържанието на РПП, както и да
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предвиди състава и съответната отговорност
на онези лица от персонала или постоянно
привлечени лица, които гарантират, че за
конкретните изменения са уведомени тези
служители, които ги прилагат.
(4) А виационни ят оператор у ведом ява
ГД ГВА за всяко изменение или допълнение
на РПП, което влиза в сила след получаването
на одобрение от главния директор на ГД ГВА
или оправомощено от него длъжностно лице.
(5) Авиационният оператор може да прилага промени без предварително одобрение
от ГД ГВА за всеки отделен случай съгласно ч л. ORO.GEN.130 о т Регла мен т (ЕС)
№ 965/2012 при въведена и одобрена от ГД ГВА
процедура, в която се определя обхватът на
промените и се описва начинът на тяхното
въвеждане.
(6) Ръководството на авиационния оператор
по ал. 1 се изготвя в достатъчно екземпляри,
разпределени между съответните категории
персонал по списък за разпространение и обхванати от система, гарантираща актуалното
им състояние и въвеждането на изменения.
Авиационният оператор осигурява на борда
на всяко въздухоплавателно средство в експлоатация изискуемите части от РПП.
(7) Електронна системата за разпространение на ръководствата за провеждане на
полетите се одобрява от ГД ГВА.
(8) Притежателят на САО внася изменения в
РПП при всяко изменение на спецификацията
на неговото свидетелство, при отклонение на
съдържанието му от изискванията или когато
е извършена промяна в разпределението на
задълженията и отговорностите на персонала.
Чл. 15. Авиационният оператор осигурява
по време на полет за всяко въздухоплавателно средство, което е вписано в неговото
свидетелство:
1. документите, ръководствата и информацията, описани в CAT.GEN.MPA.180 от
Регламент (ЕС) № 965/2012;
2. обору д ва не с а вари й но - спаси т ел н и
средства в предназначение и количество, съответстващи на условията на полета и броя
на лицата на борда;
3. зареждане с необходимото количество
от приложимата спецификация за даденото
въздухоплавателно средство гориво, масло,
течности и газове, които съответстват на
условията на конкретния полет.
Чл. 16. (1) В изпълнение на изискванията по чл. 13 от Регламент № 1008/2008 г.
на Европейския парламент и на Съвета от
24 септември 2008 г. относно общите правила
за извършване на въздухоплавателни услуги в
Общността (ОВ, L 293 от 2008 г.) договорите
за лизинг на въздухоплавателни средства,
сключени между български авиационни оператори и българско или чуждестранно лице,
се одобряват предварително от ГД ГВА при
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спазване изискванията на Регламент (ЕС)
№ 965/2012 и при условията и по реда на
Наредба № 83 от 30.05.2014 г. за условията
и реда за предоставянето на въздухоплавателните средства за ползване на лизинг (ДВ,
бр. 49 от 2014 г.).
(2) Когато не са представени доказателства,
че операциите на АО, извършвани с наето
въздухоплавателно средство, се осъществяват
законно или безопасно, главният директор
на ГД ГВА може да предприеме мерки да
оттегли даденото одобрение по представения
договор за лизинг преди изтичане на неговия
максимален срок по чл. ORO.AOC.110, букви
„б“, „в“ и „г“ от Регламент (ЕС) № 965/2012.
Чл. 17. (1) Всеки притежател на САО създава предварителна организация и съставя
авариен план за действие в случай на произшествие с въздухоплавателно средство, с
което оперира.
(2) Аварийният план включва реда за предаване на съобщения, реда за сформиране на
аварийните екипи и техните отговорности на
мястото на събитието, предвидените мерки за
запазване живота и здравето на пътниците и
екипажа, за съхранение на доказателствата за
произшествието, както и програма за тренировка на персонала съгласно изискванията на
Регламент (ЕС) № 996/2010 на Европейския
парламент и на Съвета от 20 октомври 2010 г.
относно разследването и предотвратяването
на произшествия и инциденти в гражданското
въздухоплаване и за отмяна на Директива
94/56/ЕО.
Чл. 18. (1) Всек и притежател на САО
прилага нормите за полетно време, работно
време и време за почивка на екипажа, като
съхранява записите за период, не по-кратък
от 18 месеца, както следва:
1. за самолети – съгласно член 8, параграф 4, и подчаст Р от приложение III към
Регламент (ЕИО) № 3922/1991 на Съвета от
16 декември 1991 г. относно хармонизирането
на техническите изисквания и административните процедури в областта на гражданското
въздухоплаване (ОВ, L 373 от 1991 г.);
2. за вертолети – съгласно националната
уредба.
(2) Главният директор на ГД ГВА или оправомощено от него длъжностно лице може
да допусне изключения от изискванията на
чл. 8, т. 2 и чл. OPS 1.1090, т. 5.1.1 от Регламент (ЕИО) № 3922/1991.
(3) Доказателствата в заявлението на оператора за отклонение от нормите, регламентиращи полетното време, работното време
и времето за почивка на екипажа, трябва да
гарантират еквивалентно ниво на безопасност
в съответствие с разпоредбата на чл. OPS
1.1090, 5.1.2 от Регламент (ЕИО) № 3922/1991.
(4) Всеки притежател на САО ежемесечно
докладва в ГД ГВА фактическото полетно
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време на летателния персонал за предходния месец писмено или по електронен път.
Чл. 19. (1) Авиационният оператор подава
писмено искане за предварително одобрение
от ГД ГВА за всяко увеличаване на работното време на екипажите извън предвиденото в приложение III към Регламент (ЕИО)
№ 3922/1991, като гарантира еквивалентно
ниво на безопасност.
(2) Работно време с прекъсвания може да се
въведе за екипажите на въздухоплавателните
средства само при предварително определен
брой и продължителност на прекъсванията в
съответствие с изискванията на т. 6 от чл. OPS
1.1105 от Регламент (ЕИО) № 3922/1991.
(3) Увеличение на полетното дежурство се
допуска след еднократно прекъсване, което е
не по-малко от 3 часа. В този случай общото
работно време заедно с прекъсването не може
да превишава 16 часа при полети до 4 сектора
и при осигурени условия за почивка по време
на прекъсването в съответствие с изискванията
на разпоредбата на т. 6.1 от чл. OPS 1.1105 от
Регламент (ЕИО) № 3922/1991.
(4) Авиационните оператори съхраняват
всички доклади и искания за удължаване на
полетно дежурство, увеличени полетни часове
и намалени периоди на почивка в съответствие
с изискванията на подчаст Р на приложение III
към Регламент (ЕИО) № 3922/1991.
Чл. 20. Времето за предполетна подготовка
включва и времето за явяване на работа, което
отразява времето за изпълнение на наземните задължения, свързани с безопасността, и
е не по-малко от един час, но не повече от
1,5 часа в съответствие с изискванията на
разпоредбата на чл. OPS 1.1105 от Регламент
(ЕИО) № 3922/1991.
Чл. 21. (1) При полети между пунктове
в часови пояси с разлика от 3 до 6 часа екипажът почива не по-малко от 12 часа, а в
базовото летище след полета – не по-малко
от 36 часа, в съответствие с изискванията на
т. 1.3 от чл. OPS 1.1110 от Регламент (ЕИО)
№ 3922/1991.
(2) При полети между пунктове в часови
пояси с разлика над 6 часа почивките по
ал. 1 са съответно 24 и 48 часа. Такива полети се допуска да бъдат изпълнени не повече
от четири пъти на месец в съответствие с
изискванията на т. 1.3 от чл. OPS 1.1110 от
Регламент (ЕИО) № 3922/1991.
(3) Авиационният оператор е длъжен да
осигури минимално време за почивка, което
е не по-малко от 12 часа преди следващото
полетно дежурство след намалена почивка.
Към минималното време за почивка се добавя
и намаленото време от почивката, определена в чл. OPS 1.1110 – 1.1 съгласно т. 1.4.1 от
чл. OPS 1.1110 и т. 1.4.2 от чл. OPS 1.1110 от
Регламент (ЕИО) № 3922/1991.
(4) За всяко намаляване на минималното време за почивка на екипажите, което
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работодателят възнамерява да предприеме,
се подава писмено искане за предварително
одобрение до главния директор на ГД ГВА
или оправомощено от него длъжностно лице.
(5) В слу чаите по ал. 4 авиационни ят
оператор доказва пред главния директор на
ГД ГВА или оправомощеното от него длъжностно лице, използвайки експлоатационен
опит и вземайки предвид други подходящи
фактори, като настоящи научни факти, че
неговата молба за намалено време за почивка
гарантира еквивалентно ниво на безопасност
в съответствие с т. 1.4.2 от чл. OPS 1.1110 от
Регламент (ЕИО) № 3922/1991.
Чл. 22. (1) Авиационните оператори определят минималното време за почивка в
съответствие с т. 2.1 от чл. OPS 1.1110 от
Регламент (ЕИО) № 3922/1991.
(2) В случаите по ал. 1 втората от местните
нощи може да започне от 20,00 ч., ако периодът
на седмичната почивка е най-малко 40 часа.
(3) В съответствие с т. 1.1 от чл. OPS 1.1115
от Регламент (ЕИО) № 3922/1991 се допуска
увеличаване на общото полетно дежурство,
когато е осигурена почивка по време на полет
и е увеличен основният полетен екипаж, като
увеличеното полетно дежурство не може да
превишава 16 часа при кумулативното наличие
на следните условия:
1. операторът е доказал пред главния директор на ГД ГВА или оправомощено от него
длъжностно лице, използвайки експлоатационен опит и други подходящи фактори, като
настоящи научни факти, че неговото искане
гарантира еквивалентно ниво на безопасност;
2. полетното дежурство за всеки отделен
член на екипажа не превишава 12 часа;
3. времето за почивка по време на полет на
член от екипажа е еднократно и не по-малко
от 4 часа при осигурени условия за почивка;
4. минималното време за почивка, което е
осигурено преди следващо полетно дежурство,
което започва от основната база, е по-голямото
по времетраене измежду удвоеното предходно
работно време или 24 часа;
5. минималното време за почивка, което
е осигурено преди започване на следващо
полетно дежурство, при полети от летища,
различни от основната база, е по-голямото
по времетраене измежду удвоеното предходно
дежурно време или 20 часа.
(4) В случаите по т. 1.2 от чл. OPS 1.1115
от Регламент (ЕИО) № 3922/1991 се допуска
дежурство, надвишаващо границите, определени в чл. OPS 1.1105 от Регламент (ЕИО)
№ 3922/1991, когато е осигурено увеличаване
на основния кабинен екипаж в размер на
половината от неговите членове.
(5) При прилагането на ал. 4 времето за
почивка на член от кабинния екипаж трябва
да е не по-малко от 2 часа при осигурени
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условия за почивка и при спазване на другите
изисквания по чл. OPS 1.1115-1.1 от Регламент
(ЕИО) № 3922/1991.
(6) Съгласно чл. OPS 1.1125, т. 1.3 от Регламент (ЕИО) № 3922/1991 в случаите, когато
веднага след периода на резерв на летището
започне изпълнение на полетни задължения,
максималното полетно дежурство не може
да превишава 16 часа, като в тях е включено
и времето, прекарано в резерв, при спазване
на ограниченията, посочени в чл. OPS 1.1105,
т. 2.3 – 2.7 от Регламент (ЕИО) № 3922/1991.
Минималното време за почивка, което се
осигурява преди следващо полетно дежурство, е по-голямото по времетраене измежду
предходното максимално полетно дежурство
или 12 часа.
(7) В случаите по чл. OPS 1.1125, т. 1.4 от
Регламент (ЕИО) № 3922/1991 минималното
време за почивка след резерв на летището,
когато резервът не води до изпълнение на
полетни задължения и което следва да се
осигури преди следващо полетно дежурство,
започващо от основната база, е по-голямото
по времетраене измежду времето в резерв
или 12 часа.
(8) За времето на резерв на летището
съгласно чл. OPS 1.1125, т. 2 от подчаст Р
на приложение III към Регламент (ЕИО)
№ 3922/1991 се прилагат и следните правила:
1. индивидуалното разписание на полетите на всеки член на екипажа се предоставя
не по-късно от 48 часа преди започване на
работното време, включително и времето за
резерв, като се определят началото и краят на
времето на резерв; при необходимост авиационният оператор/притежателят на САО може
да възложи на член на екипажа изпълнение
на извънреден полет и с по-кратко предизвестие, но само с неговото съгласие и при
спазване на всички изисквания за почивка
преди изпълнението на полета; назначаване
на извънреден полет може да стане за даден
член на екипажа не повече от един път за
всеки 7 последователни дни;
2. освен резерв на летището операторът
може да определи резерв в хотел или в дома;
3. максималното време в резерв не може да
превишава 12 часа в денонощие при осигурени
условия за почивка на легло, в домашни или
хотелски условия;
4. работното време на екипаж, който е
бил в резерв, не може да превишава 20 часа,
като в тях е включено и времето, прекарано
в резерв;
5. времето за резерв се включва в общото време за дежурство в съответствие с
т. 1.1 от чл. OPS 1.1100 от Регламент (ЕИО)
№ 3922/1991.
Чл. 23. Oператорите, които извършват
търговски въздушен превоз, изпълняват задълженията по приложение IV „Операции
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на т ърговск и я възд у шен т ранспорт“ към
Регламент (ЕО) № 965/2012, като вписват
приложимите за тях правила в РПП.
Г л а в а

т р е т а

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА АВИАЦИОНЕН
ОПЕРАТОР
Раздел I
Съдържание на свидетелството за авиационен оператор
Чл. 24. Свидетелството за авиационен оператор, извършващ търговски въздушен превоз,
се издава на български и на английски език
и е безсрочно. Свидетелството за авиационен
оператор съдържа също наименованието на
търговеца по съдебна регистрация и търговска
марка (ако има такава), седалище и адрес на
управление и дата на издаване.
Чл. 25. (1) Свидетелствата за авиационен
оператор се издават с поредни номера, започващи с означението „BG“.
(2) Номерът на САО, което е отнето или
спряно и не е подновено, не може да бъде
използван отново.
Чл. 26 . Свидетелство за авиационен оператор е валидно, при условие че:
1. операторът е в съответствие с изисквания
на Регламент (ЕО) № 216/2008 и правилата за
неговото прилагане, отчитайки разпоредбите,
свързани с третирането на констатациите,
както е посочено в чл. ORO.GEN.150 от Регламент (ЕО) № 965/2012;
2. на компетентния орган е предоставен достъп до оператора, както е посочено в чл. ORО.
GEN.140 от Регламент (ЕО) № 965/2012, за да
определи продължаващото съответствие със
съответните изисквания на Регламент (ЕО)
№ 216/2008 и правилата за неговото прилагане;
3. свидетелството не е отказано или отнето.
Чл. 27. (1) В свидетелството за авиационен
оператор не се вписва право за превоз на
пътници, ако в процеса на експлоатационна
инспекция заявителят не представи доказателства за създадената от него организация и
осигурената подготовка на съответния персонал за аварийни ситуации чрез демонстрация
на частична аварийна евакуация (прекратено
излитане и приводняване) за всеки експлоатиран от него тип ВС с повече от 44 места
за пътници.
(2) Демонстрацията е успешна, когато е
извършена за време не повече от 15 секунди
(частична евакуация).
Раздел II
Първоначално издаване на свидетелство за
авиационен оператор
Чл. 28. Кандидат за издаване на свидетелство за авиационен оператор може да
бъде търговец, регистриран по Търговския
закон или по законодателството на държа-
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ва – членка на Европейския съюз, или на
друга държава – страна по Споразумението
за европейското икономическо пространство.
Чл. 29. Преди подаване на заявление за
първоначално издаване на свидетелство за
авиационен оператор по реда на тази наредба лицето заявява намеренията си за това в
ГД ГВА.
Чл. 30. (1) При постъпване на уведомление по чл. 29 главният директор на ГД ГВА
определя дата за провеждане на консултациите в срок не по-късно от две седмици от
постъпване на уведомлението от кандидата за
подаване на заявление за издаване на САО.
(2) При провеждане на консултациите с
кандидата ГД ГВА гарантира конфиденциалността на обсъжданата търговска информация.
(3) Кандидатът обсъжда с експертите и
инспекторите, определени от главния директор
на ГД ГВА, въпросите, свързани с обхвата и
характеристиките на възнамеряваната дейност
според проекта на заявлението и относимостта
на документите, приложени към него.
(4) Кандидатът се консултира по въпросите
за съответствието на проекта на заявление и
документите към него с условията на наредбата, с изискванията на Регламент № 216/2008 г.
и Регламент (ЕС) № 965/2012. Когато кандидатът възнамерява да осъществява търговски
въздушен превоз на пътници и товари, той
обсъжда с ГД ГВА бъдещите отговорности
на въздушния превозвач, произтичащи от
спазването на изискванията на Регламент
№ 1008/2008 г. и Регламент № 785/2004 г.
(5) Преди провеждане на консултациите
кандидатът предоставя на ГД ГВА адрес за
кореспонденция на територията на Република
България.
Чл. 31. (1) За проведените предварителни
консултации в ГД ГВА се изготвят протоколи,
копие от които се предоставят на кандидата
в срок от три работни дни от датата на провеждане на консултациите.
(2) След приключване на консултациите по
ал. 1 кандидатът декларира пред ГД ГВА, че
е запознат с изискванията за въздухоплавателната дейност, която планира да извършва,
и изискванията към заявлението и доказателствата към него.
Чл. 32. (1) Кандидатът подава заявление в
ГД ГВА не по-късно от 90 дни преди планираната дата за започване на въздухоплавателна
дейност и след приключване на консултациите
по чл. 30.
(2) Към заявлението кандидатът прилага:
1. удостоверение за актуално състояние,
освен ако няма посочен единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския
регистър;
2. документ от съда по регистрация, че
срещу него не е открита процедура за обявяване в несъстоятелност;
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3. информация за въздухоплавателните
средства, съоръженията, наземното и бордното специално оборудване, с които разполага;
4. списък с имената и адресите и данните
за контакт на български и английски език на
ръководните лица, придружен с доказателства,
че притежават необходимата квалификация
и професионален опит;
5. списък с имената, адресите, номерата на
свидетелствата за правоспособност и данни
за квалификацията на всички лица, свързани
с експлоатацията на ВС на оператора;
6. ръководство за провеждане на полетите,
като то може да бъде представено и по-късно,
но не по-малко от 60 дни преди планираната дата за започване на въздухоплавателна
дейност;
7. документи за издаване на одобрение
на организация за поддържане на постоянна
летателна годност по част М на Регламент
№ 2042/2003 на Комисията от 20 ноември
2003 г. относно поддържане на летателната
годност на въздухоплавателните средства и
авиационните продукти, части и устройства,
и за одобряване на организациите и персонала, изпълняващ тези задачи (обн., ОВ, L
315 от 2003 г.), или ръководство за контрол
на техническото обслужване на ВС, които
отговарят на критериите на Анекс II към
Регламент № 1592/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2002 г. относно
общите правила в областта на гражданското
въздухоплаване и създаването на Европейска
агенция за авиационна безопасност (обн., ОВ,
L 240 от 2002 г.);
8. документи за издаване на одобрение
на организация за техническо обслужване
на въздухоплавателни средства и техническо
обслужване на компоненти, предназначени да
бъдат монтирани в тези въздухоплавателни
средства по част 145 на Регламент № 2042/2003
относно поддържане на летателната годност на
въздухоплавателните средства и авиационните
продукти, части и устройства, и за одобряване
на организациите и персонала, изпълняващ
тези задачи, или Описание на организацията
за техническо обслужване съгласно на ВС, които отговарят на критериите на Анекс II към
Регламент 216/2008 на Европейския парламент
и на Съвета от 20 февруари 2008 г. относно
общите правила в областта на гражданското
въздухоплаване и създаването на Европейска
агенция за авиационна безопасност и за отмяна на Директива 91/670/ЕИО на Съвета,
Регламент (ЕО) № 1592/2002 и Директива
2004/36/ЕО (обн., ОВ, L 79 от 2008 г.) или
внася за разглеждане и одобрение договор
за техническо обслужване с друга одобрена
организация за ТО;
9. Ръководство за управление на организацията;
10. Ръководство на системата за съответствие;
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11. Ръководство по безопасност;
12. програма за сигурност;
13. информация за оценка на мащаба на
дейността на заявителя за първоначално издаване на САО съгласно приложението;
14. документ за платена такса.
(3) Процедурата за издаване на САО се
провежда заедно с процедурите за одобрение
на организация за поддържане на постоянна
летателна годност по част М и за издаване
на одобрение на организация за техническо
обслужване на въздухоплавателни средства
и техническо обслужване на компоненти,
предназначени да бъдат монтирани в тези
въздухоплавателни средства по част 145 на
Регламент № 2042/2003 относно поддържане на
летателната годност на въздухоплавателните
средства и авиационните продукти, части и
устройства, и за одобряване на организациите
и персонала, изпълняващ тези задачи.
(4) Кандидатът представя застрахователен
договор за покриване на всички задължителни
по силата на закон рискове не по-късно от
30 дни след датата на подаване на заявлението.
(5) В случай че изискуемите по ал. 2 документи и данни са непълни или съдържанието им не съответства на изискванията на
Регламент (ЕС) № 965/2012 и на тази наредба,
заявлението се връща на кандидата и той се
уведомява писмено за констатираните несъответствия.
Чл. 33. (1) Главният директор на ГД ГВА
определя със заповед водещ (отговорен) инспектор, който ръководи и координира процеса за сертифициране на оператора в срок от
седем работни дни от подаване на заявление
за издаване на САО.
(2) Отговорният инспектор по ал. 1 извършва предварителна оценка на заявлението на
оператора и след приключване на предварителния етап изготвя доклад до главния директор
на ГД ГВА за резултатите от предварителната
оценка и налагащите се изменения в срок от
седем работни дни от датата на издаване на
заповедта по ал. 1.
(3) В случай че изискуемите по чл. 32, ал. 2
документи и данни са пълни и съдържанието
им съответства на изискванията на Регламент
(ЕС) № 965/2012 и на тази наредба, главният
директор на ГД ГВА със заповед назначава
комисия за провеждане на експлоатационна
инспекция за проверка на годността на кандидата да извършва заявената въздухоплавателна дейност.
(4) В случай че документите по чл. 32,
ал. 2 са непълни или съдържанието им не
съответства на Регламент (ЕС) 965/2012 и
на тази наредба, заявлението се връща на
кандидата и той се уведомява писмено за
констатираните несъответствия.
(5) Когато кандидатът се съгласи писмено
с предложените изменения, главният директор
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на ГД ГВА със заповед назначава комисия за
провеждане на експлоатационна инспекция
за проверка на годността на кандидата да
извършва заявената въздухоплавателна дейност в срок от седем работни дни от датата
на получаването на писменото съгласие.
(6) Когато кандидатът не е съгласен с
предложените изменения, процеду рата се
прекратява със заповед на главния директор
на ГД ГВА.
Чл. 34. В хода на експлоатационната инспекция комисията по чл. 33, ал. 3 и 5 оценява:
1. дали са извършени всички инспекции;
2. квалификациите на посочените от кандидата за авиационен оператор длъжностни лица
въз основа на техния професионален опит;
3. способността на кандидата да осигури
безопасна експлоатация на ВС в съответствие с Регламент (ЕС) № 965/2012, както и
изискващото се техническо обслужване на
въздухоплавателните средства;
4. обучението на персонала и неговите
квалификации, както и дали кандидатът е
определил правилно областите на отговорност
на лицата с ключови ръководни функции;
5. изчерпателността и ефективността на
предложената от кандидата система за съответствие, като особено внимание е отделено
на разполагаемите ресурси, както и на програмите за предотвратяване на авиационни
произшествия, безопасност на полетите и
оценка на риска;
6. всички приложени документи, включително пълното ръководство за провеждане на
полетите, което се оценява и при доказано
съответствие в хода на инспекцията се утвърждава от главния директор на ГД ГВА или
от оправомощено от него длъжностно лице.
Чл. 35. Когато процесът на оценка приключи и всички инспекции са извършени,
отговорният инспектор по чл. 33, ал. 1 изготвя
окончателен доклад до главния директор на
ГД ГВА, към който прилага резултатите от
всички направени инспекции, оценки и становища на членовете на комисията. Докладът
съдържа едно от следните предложения:
1. да бъде издадено САО;
2. да се откаже на кандидата издаването
на САО, когато в хода на експлоатационната
инспекция се установи, че кандидатът за САО
не може да спазва установените стандарти,
не удовлетворява изискванията по Регламент
(ЕС) № 965/2012 и по тази наредба или фактическото му състояние застрашава безопасната
експлоатация на ВС.
Чл. 36. (1) В зависимост от заключенията
в доклада на отговорния инспектор по чл. 33,
ал. 1 главният директор на ГД ГВА издава
САО или отказва издаването на му.
(2) Свидетелството за авиационен оператор
се издава за неопределен срок. Правата и
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обхватът на одобрените дейности се вписват
в спецификацията към свидетелството.
(3) Актовете по спиране или прекратяване
на процедурата и отказът да бъде издадено
САО се обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Раздел III
Оценяване на трайната компетентност на
притежателите на САО
Чл. 37. Главна ди рек ци я „Гра ж данска
въздухоплавателна администрация“ оценява
притежателите на САО и контролира трайната
им компетентност да извършват търговски
въздушен превоз в съответствие с Регламент
(ЕС) № 965/2012.
Чл. 38. (1) Главният директор на ГД ГВА
със заповед определя инспектор, който осъществява и е отговорен за контрола по тази
наредба върху дейността на даден авиационен
оператор.
(2) Отговорният инспектор по чл. 33, ал. 1
заедно с ръководителя за съответствие на
авиационния оператор задължително разглеждат установените по време на инспекцията
недостатъци.
Чл. 39. Авиационният оператор представя
доказателства пред ГД ГВА, че:
1. ръководителят, който е назначен от притежателя на САО съгласно изискванията на
Регламент (ЕС) № 965/2012, има пряк достъп
до отговорния ръководител; отговорният ръководител е лицето, отговорно пред ГД ГВА
и пред тези, които са го назначили;
2. отговорният ръководител разполага с
достатъчно средства и човешки ресурси за
отстраняването на всички несъответствия,
открити при прилагането на системата за
съответствие.
Чл. 40. (1) Главна дирекция „Гражданска
въздухоплавателна администрация“ въвежда
организация, с която инспекциите и надзорът
да се извършват с обхват и с честота, които
съответстват на дейността на проверявания
авиационен оператор. Персоналът, изпълняващ сертифицирането и/или надзора, има
право най-малко да:
1. проверява документите, данните, процедурите и всякакви други материали, отнасящи
се до изпълнението на задачата по сертифициране и/или надзор;
2. прави копия или извлечения от документи, данни, процедури и други материали;
3. изисква устни обяснения на място;
4. влиза в помещения, площадки или средства за транспорт;
5. извършва проверки, разследвания, оценки, инспекции, включително наземни и инспекции в полет, както и внезапни проверки;
6. предприема или предлага мерки за изпълнение.
(2) Инспекциите за оценяване на трайната
компетентност на притежателите на САО се
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извършват съгласно предвиденото в Наръчника на инспектора, като те може да обхващат
цялата дейност на авиационния оператор или
само отделни нейни елементи.
Чл. 41. (1) Оценяването на трайната компетентност на притежателите на САО се постига
чрез извършване на планови и извънредни
инспекции.
(2) Главният директор на ГД ГВА или упълномощено от него лице утвърждава график,
който съдържа всички планови инспекции
за надзор върху дейността на авиационния
оператор. За извършването на инспекцията
притежателят на САО се уведомява писмено
най-малко три дни предварително.
(3) Плановите инспекции се планират за
24 месеца. Цикълът на планиране на надзора
се определя в резултат от анализ на констатациите, определящи нивото на безопасност
на организацията:
1. констатации от ниво 1 – при установено
значително несъответствие с приложимите
изисквания на Регламент (ЕО) № 216/2008 и
правилата за неговото прилагане по отношение на процедурите и ръководствата на организацията или на условията на одобрението
или свидетелството, което води до намалена
безопасност или сериозно застрашава безопасността на полетите;
2. констатации от ниво 2 – при установено
несъответствие с приложимите изисквания
на Регламент (ЕО) № 216/2008 и правилата
за неговото прилагане по отношение на процедурите и ръководствата на организацията
или на условията на одобрението или свидетелството, което би довело до намаляване на
безопасността или би застрашило безопасността на полетите.
(4) Периодът между две последователни
планови инспекции може да бъде удължен
най-много до 36 месеца, ако ГД ГВА е установила, че през предходните 24 месеца:
1. организацията е доказала ефективност
при разпознаването на заплахи за авиационната безопасност и управлението на свързаните
рискове;
2. организацията демонстрира постоянно
съгласно чл. ORO.GEN.130 от Регламент (ЕС)
965/2012, че упражнява пълен контрол върху
всички промени;
3. не са направени констатации от ниво 1;
4. всички коригиращи действия са изпълнени в рамките на приетия или удължен от
ГД ГВА срок, определен в чл. ARO.GEN.350,
буква „г“, точка 2 от Регламент (ЕС) 965/2012.
(5) Периодът между две последователни
планови инспекции може допълнително да
бъде удължен до 48 месеца, ако наред освен
с констатациите по ал. 4 ГД ГВА е одобрила
система за непрекъснато докладване от притежателя на САО за показателите за безопасност
и спазване на изискванията на наредбата и
Регламент (ЕС) 965/2012.
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Чл. 42. (1) Извънредни инспекции се извършват в следните случаи:
1. по всяко време по решение на главния
директор на ГД ГВА;
2. при настъпили авиационни произшествия
или сериозни инциденти с ВС на АО;
3. при констатирани системни (повече
от три пъти) отклонения от нормативните
изисквания, които не представляват административни нарушения и са констатирани с
инспекторско предписание;
4. в 15-дневен срок след констатирано от
инспектор от ГД ГВА нарушение.
(2) Притежателят на САО не се уведомява
предварително за провеждането на извънредна
инспекция.
(3) Инспекциите се осъществяват по начините и със средствата, съдържащи се в
Наръчника на инспектора. Наръчникът съдържа класификация на несъответствията
(информационно, незначително, сериозно и
критично), както и действията, които инспекторите трябва да предприемат при установяването им.
Чл. 43. (1) Плановите и извънредните инспекции се извършват въз основа на заповед
на главния директор на ГД ГВА, в която се
определят:
1. съставът на комисията, на която се възлага извършване на проверката; в комисията
могат да се включват инспектори, отговарящи
за летателната експлоатация, летателната
годност, авиационната сигурност и икономическото регулиране;
2. обхватът на проверката, за която отговаря всеки инспектор, включително всички
документи и процедури, свързани с допускането на полети на проверявания авиационен
оператор.
(2) Когато в хода на инспекцията инспекторът установи, че притежателят на САО е
допуснал нарушение на изискванията на Регламент (ЕС) № 965/2012 и то е довело или
би могло да доведе до риск за безопасността
на извършваната дейност, той незабавно информира главния директор на ГД ГВА, като
предлага мерки във връзка с нарушението.
(3) За резултатите от проверките инспекторите съставят констативен протокол, към
който прилагат събраните доказателства. Копие от протокола се съхранява в служебното
дело на притежателя на САО.
Чл. 44. Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ документира
всяка проведена инспекция, включително нейните дата, място, предмет и особено детайли
за отрицателните констатации. Документацията се изготвя в писмен вид на хартиен
и електронен носител, във формат, който е
достъпен, лесно използваем и надежден, и се
съхранява по реда на чл. 10.
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Чл. 45. (1) Всеки притежател на САО носи
пълна отговорност за безопасността на извършваните от него въздухоплавателни дейности.
(2) За обезпечаване на отговорността по
ал. 1 притежателят на САО въвежда система
за съответствие, включваща назначени ръководител съответствие и отговорен ръководител.
(3) При проверка на трайната компетентност на авиационния оператор, извършвана
чрез инспекции, ГД ГВА оценява съответствието на оператора с всички изисквания
на Регламент (ЕС) № 965/2012, включително
ефективността на неговата система за съответствие.
(4) Когато в рамките на упражнявания
контрол по ал. 3 се установи, че системата
за съответствие не изпълнява целите си,
ГД ГВА дава предписания за отстраняване
на несъответствията и уведомява незабавно
авиационния оператор за това – по електронен
път, факс или по поща.
(5) След получаване на уведомлението за
констатациите по ал. 4 операторът:
1. установява първопричината за несъответствието;
2. съставя план за коригиращи действия;
3. доказва извършването на коригиращи
действия по удовлетворителен за ГД ГВА
начин в рамките на срока, договорен с нея,
както е посочено в чл. ARО.GEN.350, буква
„г“ от Регламент (ЕС) № 965/2012.
(6) Когато авиац ионни я т операт ор не
отстрани несъответствията в договорените
срокове, главният директор на ГД ГВА издава
заповед, с която ограничава, спира или отнема свидетелството за авиационен оператор и
прекратява правата по него.
(7) Заповедта на главни я директор на
ГД ГВА по ал. 6 може да бъде обжалвана
по реда на Административнопроцесуалния
кодекс.
Чл. 46. Когато притежателят на САО не е
в състояние трайно да осъществява безопасно
дейността си и след като установи от прилаганите от него системи за съответствие и за
качество продължаващата невъзможност да
действа безопасно като авиационен оператор,
той е задължен незабаво да заяви пред ГД ГВА
прекратяването на своята дейност като авиационен оператор и да върне САО в ГД ГВА.
Чл. 47. Главният директор на ГД ГВА налага принудителни административни мерки,
административни наказания и отнема свидетелството за авиационен оператор, спира,
ограничава или прекратява произтичащите
от него права.
Раздел IV
Изменения на САО по заявление на авиационния оператор
Чл. 48. Всеки авиационен оператор може
да кандидатства пред ГД ГВА за изменение
на някой от елементите на свидетелството
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за авиационен оператор съгласно чл. ORO.
MLR.100 от Регламент (ЕС) № 965/2012.
Чл. 49. (1) Авиационният оператор подава
писмено заявление, в което посочва искането
за изменение на свидетелството за авиационен
оператор не по-късно от 30 работни дни преди
датата на началото на въздухоплавателната
дейност, за която се иска изменението.
(2) Към заявлението авиационният оператор прилага частите от ръководството за
провеждане на полети, които подлежат на
изменение, документите, които се отнасят към
конкретното искане за изменения в САО, и
документ за платена такса.
Чл. 50. (1) Главна дирекция „Гражданска
въздухоплавателна администрация“ разглежда
заявлението, извършва всички инспекции,
които са необходими, за да се увери, че
операторът е предвидил последствията от
заявлението (в т. ч. преглед на ресурсите на
оператора), оценява представените части от
ръководството за провеждане на полети и
уведомява оператора за своето решение до
30 работни дни след получаването на всички
документи, които са необходими за внасянето
на изменения в САО.
(2) Заявлението за изменение на САО по
искане на авиационнния оператор се разглежда
по реда за първоначално издаване на САО.
Чл. 51. Когато ГД ГВА установи, че заявление, съдържащо искане за изменение
на дадено одобрение или за предоставяне
на допълнително одобрение, по същността
си представлява искане за изменение на съществуващото САО, уведомява авиационния
оператор, че следва да подаде заявление за
изменение на свидетелството за авиационен
оператор.
Чл. 52. (1) Отговорният инспектор по чл. 33,
ал. 1 след оценка на заявлението за изменения
на САО изготвя доклад до главния директор
на ГД ГВА, съдържащ становище за вида и
обхвата на необходимите инспекции, и предлага състава на комисията за извършването им.
(2) При разглеждане на заявлението за
изменение задължително се проверява и оценява трайната задоволителност на системата
за съответствие.
Чл. 53. (1) Инспекторът по чл. 52, ал. 1
обобщава в доклад до главния директор на
ГД ГВА резултатите и данните от извършените
инспекции. Преценката се извършва съгласно
процедурите в Наръчника на инспектора. Към
доклада се прилагат приложимите специални
одобрения или условия за тяхното изпълнение.
(2) Въз основа на доклада от отговорния инспектор, който съдържа достатъчно
убедителни данни, че АО продължава да е
компетентен за осъществяване на безопасна
експлоатация, главният директор на ГД ГВА
одобрява исканите изменения в САО.
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(3) Главна дирекция „Граж данска въздухоплавателна администрация“ установява
процедури за участие във взаимен обмен
на информация с други въздухоплавателни
администрации за направени констатации и
последващи действия, предприети в резултат на надзора върху лица и организации,
упражняващи дейност на територията на
държава членка, които са сертифицирани от
компетентен орган на друга държава членка
или държава – страна по Споразумението за
европейското икономическо пространство, или
от ЕААБ, в съответствие с чл. ARO.GEN.200
буква „в“ от Регламент № 965/2012 г.
Чл. 54. (1) Когато в хода на проведените
инспекции отговорният инспектор установи,
че авиационният оператор не е в състояние
да изпълнява въздухоплавателна дейност в
съответствие с исканото изменение, главният
директор на ГД ГВА писмено уведомява заявителя, че отказва да измени свидетелството
за авиационен оператор, като посочва основанията за отказа.
(2) Отказът по ал. 1 подлежи на обжалване
по реда на Административнопроцесуалния
кодекс.
Чл. 55. (1) Когато авиационният оператор
заявява внасянето на изменение в списъка на
ръководителите, както и при добавяне или
заличаване на въздухоплавателно средство
от тип, с който вече оперира, същите не се
разглеждат от ГД ГВА като заявления за изменение на САО.
(2) Когато се налага вписване на ново
име за някое от лицата, вписани в спецификацията към САО, авиационният оператор
представя в ГД ГВА писмени доказателства
за квалификациите на предложеното лице.
Преди да се вземе окончателно становище
относно неговата приемливост, ГД ГВА може
да проведе събеседване с избраното лице или
да поиска допълнителни данни, свързани с
професионалната квалификация и опит, които
доказват, че лицето е подходящо.
Раздел V
Спиране, ограничение или отнемане на правата по издадено свидетелство за авиационен
оператор
Чл. 56. (1) В случаите, в които въз основа
на проведените инспекции отговорният инспектор установи недостатъчна ефективност
на системата за съответствие на оператора
и неговата способност да извършва безопасни въздухоплавателни дейности, главният
директор на ГД ГВА спира, ограничава или
отнема правата по издаденото свидетелство
за авиационен оператор.
(2) Преди предприемането на действията
по ал. 1 отговорният инспектор по чл. 33,
ал. 1 писмено уведомява притежателя на
САО за въздухоплавателните дейности или
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техните части, които са незадоволителни за
ГД ГВА. В този случай инспекторът връчва
на притежателя на САО инспекторско предписание, с което изисква предприемането на
коригиращи действия в рамките на разумно
определен срок, който не може да надвишава
3 месеца.
Чл. 57. (1) Главният директор със заповед
спира действието на САО или на определени
елементи от него, когато:
1. в срока по инспекторското предписание
операторът не е извършил необходимите
коригиращи действия за отстраняване на
констат и рани те несъот ветст ви я, кои то в
съвкупността си застрашават безопасната
експлоатация на ВС;
2. след извършени инспекции отговорният
инспектор е установил, че съществуващото
несъответствие на дейността на притежателя
на САО с изискванията на Регламент (ЕС)
№ 965/2012 застрашава безопасността;
3. отговорният инспектор е изготвил доклада по ал.1, т. 2 до главния директор, с който е
предложил действието на САО да бъде спряно
за определен срок;
4. притежателят на САО е подал заявление
за спиране на правата по САО.
(2) Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ писмено уведомява притежателя на САО в случаите по ал. 1,
т. 1 и 2, че цялостната му въздухоплавателна
дейност или части от нея, които са спрени,
не могат да бъдат извършвани, и посочва
мерките, които той трябва да предприеме, за
да бъдат възстановени правата по САО.
(3) Заповедта по ал. 1 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния
кодекс.
Ч л. 58. Когат о п ри тежател я т на САО
не успее или не е в състояние да отстрани
констатираните несъответствия в срока по
чл. 56, ал. 2, е длъжен писмено да уведоми
ГД ГВА за причините за това с изключение
на констатациите от ниво 1.
Чл. 59. (1) Правата по САО се спират за
срока, определен в заповедта по чл. 57, ал. 1.
(2) В случай че операторът не предприеме
коригиращите действия през определения
срок, главният директор на ГД ГВА със заповед отнема свидетелството за авиационен
оператор и прекратява правата по него.
(3) Заповедта по ал. 1 и по ал. 2 подлежи
на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Чл. 60. (1) Възобновяването на спряна
въздухоплавателна дейност или части от нея
се извършва след представяне от авиационния
оператор пред ГД ГВА на доказателства за
неговата компетентност да извършва безопасно
въздухоплавателна дейност.
(2) Възобновяването на спряната въздухоплавателна дейност или части от нея се до-
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пуска само след извършване на необходимите
инспекции със заповед на главния директор
на ГД ГВА. ГД ГВА уведомява авиационния
оператор за възстановяване на правата му
по САО.
Чл. 61. (1) Главният директор на ГД ГВА със
заповед ограничава правата по САО, когато:
1. в срока, посочен в инспекторското предписание, операторът не е извършил необходимите коригиращи действия;
2. въз основа на извършените инспекции
отговорният инспектор е изготвил мотивиран
доклад, с който е предложил правата по САО
да бъдат ограничени.
(2) Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ писмено уведомява авиационния оператор, че правата по САО
са ограничени, като му указва действията,
които той е длъжен да предприеме, както и
срока за извършването им, за да бъдат преустановени наложените ограничения.
(3) Авиационният оператор може да обжалва заповедта по ал. 1 по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Чл. 62. В случаите, когато безопасността на
гражданското въздухоплаване е непосредствено застрашена от действие или бездействие
на авиационен оператор, по предложение на
отговорния инспектор по чл. 33, ал. 1 правата
по САО могат да бъдат незабавно спрени или
ограничени.
Чл. 63. (1) Главният директор на ГД ГВА
със заповед отнема САО въз основа на мотивиран доклад от отговорния инспектор по
чл. 33, ал. 1 при наличието най-малко на една
от следните предпоставки:
1. въз основа на извършени инспекции
е установено, че авиационният оператор е
загубил техническа и оперативна способност
да изпълнява полети в съответствие с издаденото му САО;
2. когато на авиационния оператор бъде
отнето удостоверението за одобрение на организация за поддържане на постоянна летателна
годност по част М на Регламент № 2042/2003
относно поддържане на постоянна летателна
годност на въздухоплавателните средства и
авиационните продукти, части и устройства и
за одобряване на организациите и персонала,
изпълняващ тези задачи;
3. в случай, когато на авиационния оператор:
а) е отнето удостоверението за одобрение
на организация за техническо обслужване
на въздухоплавателни средства и техническо
обслужване на компоненти, предназначени да
бъдат монтирани в тези въздухоплавателни
средства по част 145 на Регламент № 2042/2003
относно поддържане на летателната годност
на въздухоплавателните средства и авиационните продукти, части и устройства, и за
одобряване на организациите и персонала,
изпълняващ тези задачи, или
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б) е отнет лицензът по Наредба № 145 от
2004 г. за условията и реда за издаване на
лицензи на организации за техническо обслужване и ремонт на авиационна техника
(ДВ, бр. 87 от 2004 г.) – за ВС, които отговарят на критериите на Анекс II към Регламент
№ 1592 относно общите правила в областта
на гражданското въздухоплаване и създаването на Европейска агенция за авиационна
безопасност, или
в) няма договор за техническо обслужване
и ремонт на авиационна техника;
4. не разполага с въздухоплавателно средство;
5. е обявен в несъстоятелност с влязло в
сила съдебно решение или е започнала процедура по ликвидацията му;
6. при установени констатации от ниво 1 по
смисъла на буква „б“, т. 1, 2, 3 и 4 от чл. ARO.
GEN.350 от Регламент (ЕС) № 965/2012.
(2) Заповедта за прекратяване на правата
и отнемане на САО се съобщава на авиационния оператор в 3-дневен срок от датата
на издаването є, като операторът е длъжен
незабавно да върне САО и да преустанови
извършването на въздухоплавателна дейност.
(3) Авиационният оператор незабавно връща САО и в случаите по чл. 56 и 62.
(4) В списъка на авиационните оператори
се вписва актът за отнемане на САО.
(5) След отнемане на САО авиационният
оператор може да кандидатства по реда за
първоначално издаване на САО.
(6) Авиационният оператор може да обжалва заповедта по ал. 1 по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Раздел VІ
Наземни инспекции на въздухоплавателни
средства на оператори, намиращи се под регулаторен надзор на друга държава
Чл. 64. Въздухоплавателни средства, намиращи се под регулаторен режим на друга
държава, могат да бъдат инспектирани на
перона при кацане на гражданските летища
за обществено ползване на територията на
Република България.
Чл. 65. (1) Инспекциите на перона на гражданските летища за обществено ползване се
извършват от инспектори, които притежават
необходимата квалификация.
(2) За придобиване на квалификация за
извършване на проверка на перона инспекторите трябва да притежават квалификация в
областта на летателната годност, летателната
експлоатация и правоспособността на авиационния персонал.
(3) Квалификация по ал. 2 се придобива
при условие че лицето:
1. притежава теоретични и практически
познания по експлоатация на ВС, правоспособност на авиационния персонал, летателна
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годност и/или превоз по въздуха на опасни
товари в съответствие с проверяваната от
него област;
2. успешно да е преминало обучение по
програма, одобрена от ГД ГВА, проведена в
лицензиран учебен център.
(4) Обучението по ал. 3, т. 2 включва:
1. теоретично обучение, проведено от организация за обучение;
2. практическо обучение, проведено от
организация за обучение по програмата по
ал. 2 или от старши инспектор, определен
от държава – членка на Европейския съюз,
и работещ независимо от организациите за
обучение по програмата по ал. 2;
3. обучение в процеса на работа, проведено
от старши инспектор, определен от държава – членка на Европейския съюз.
(5) Инспекторите, притежаващи необходимата квалификация по програмата по ал. 2,
се определят със заповед на главния директор на ГД ГВА или упълномощено от него
длъжностно лице.
(6) Инспекторите по програмата по ал. 3
поддържат квалификацията си чрез:
1. периодично теоретично обучение – на
всеки 36 месеца;
2. извършване на 12 или повече инспекции
за период 12 месеца след последното проведено
теоретично обучение, освен ако инспекторът
не притежава квалификация в областите „летателна експлоатация“ или „летателна годност
на ВС“ и редовно участва в проверки на ВС
на авиационни оператори.
Чл. 66. (1) Обучението по програмата по
чл. 65, ал. 3 се извършва от ГД ГВА или от
друга одобрена от нея организация.
(2) Организацията по ал. 1 може да бъде:
1. част от въздухоплавателната администрация на държава членка;
2. независима организация.
(3) Курсовете на обучение се провеждат в
съответствие със съдържанието на програмите
за обучение, публикувани от ЕА АБ.
(4) Когато обучението по програма по
чл. 65, ал. 3 се извършва от организация по
ал. 2, ГД ГВА изготвя система за оценка на
организацията. Системата се изготвя така,
че да е опростена и съобразена с критериите
за прозрачност и пропорционалност и с публикуваните от ЕААБ относими ръководства.
(5) При оценяването по ал. 4 може да се
признават оценки, дадени от въздухоплавателните администрации на други държави членки.
(6) Организация по ал. 2 извършва обучение по програмата по чл. 65, ал. 3, ако
оценяването є покаже, че обучението ще се
провежда според програмите за обучение,
публикувани от ЕА АБ.
(7) Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ следи програмите за обучение и системите за оценка на
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организациите по ал. 2 да са актуализирани
в съответствие с препоръките, произтичащи
от стандартизационните проверки, проведени
от ЕААБ.
(8) Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ може да се обърне
към ЕААБ за оценяване на организация за
обучение и за даване на мнение, на което да
обоснове своята оценка.
Чл. 67. (1) Главният директор на ГД ГВА
със заповед определя старши инспектор, при
условие че:
1. лицето е било квалифициран инспектор
по наземни инспекции на перона през последните 3 години;
2. лицето е извършило поне 36 инспекции
на перона през последните 3 години.
(2) Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ следи практическото обучение и/или обучението в процеса на
работата, провеждано от старшите инспектори,
да съответства на програмите за обучение,
публикувани от ЕААБ.
(3) Главният директор на ГД ГВА със заповед може да определи старши инспектори за
провеждане на практическо обучение и/или
обучение в процеса на работата на обучавани
в други държави членки.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИЗКЛЮЧЕНИЯ ОТ
ИЗИСКВАНИЯТА НА НАРЕДБАТА И ИЗДАВАНЕ НА ОПЕРАТИВНИ УК АЗАНИЯ
Чл. 68. Когато авиационен оператор подаде
заявление за даване на изключения по смисъла на чл. 14, ал. 1, 4 и 6 от Регламент (ЕС)
№ 216/2008, той прилага към него:
1. подробно описание на исканото изключение и срока, в който то да бъде в сила;
2. доказателства, обосноваващи необходимостта от даването на исканото изключение;
3. описание на мерките, които е готов да
въведе, в случай че изключението му бъде
дадено.
Чл. 69. (1) Главният директор на ГД ГВА
оп редел я със заповед водещ (о т говорен)
инспектор, който разглежда подаденото заявление за даване на изключение. Срокът за
извършване на процедурата за разглеждане
на заявлението за даване на изключение е
30 работни дни.
(2) Отговорният инспектор изготвя доклад
до главния директор, съдържащ обосновано
становище по исканото изключение, както и
посочване на мерките, приложимите изисквания и предписанията, които ще осигурят
в необходимата степен еквивалентното равнище на безопасност за срока на действие на
исканото изключение.
Чл. 70. Главният директор на ГД ГВА въз
основа на доклада по чл. 69, ал. 2 издава заповед за даденото изключение, когато то не
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води до дискриминация и с него се осигурява
еквивалентно равнище на безопасност за срока на даването му. Заявителят се уведомява
писмено за издадената заповед.
Чл. 71. (1) Главна дирекция „Гражданска
въздухоплавателна администрация“ издава
оперативни указания по прилагането на даваното изключение, което може да бъде отнето
във всеки момент, когато са налице данни за
застрашаване на оповестеното еквивалентно
равнище на безопасност.
(2) Оперативниге указания се разпространяват до авиационните оператори писмено
или се публикуват на страницата на ГД ГВА
в интернет.
Г л а в а

п е т а

ОДОБРЕНИЯ И РАЗРЕШЕНИЯ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ГРАЖДАНСК А ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ“
Раздел І
Общи изисквания
Чл. 72. Главна дирек ци я „Гра ж данска
въздухоплавателна администрация“ издава
специфични одобрения за заявените дейности
от авиационния оператор.
Чл. 73. (1) Кандидат ът за издаване на
първоначално специфично одобрение подава
заявление в ГД ГВА не по-късно от 30 работни дни преди началото на планираната
въздухоплавателна дейност заедно с доказателства, че:
1. са спазени изискванията на съответната
подчаст;
2. с ъ о т ве т н и т е елемен т и, оп ределен и
в данните, установени в Регламент (ЕО)
№ 1702/2003, са взети предвид.
(2) Авиационният оператор съхранява документите по ал. 1 най-малко за времетраенето
на въздухоплавателната дейност, за която иска
специфичното одобрение.
Чл. 74. Обхватът на дейността на притежателя на свидетелство за авиационен оператор
се описва в спецификациите към него.
Чл. 75. Специфичните одобрения се издават
за неопределен срок и остават валидни, при
условие че авиационният оператор спазва
изискванията, свързани с тях.
Чл. 76. (1) Въздухоплавателните средства
могат да бъдат експлоатирани в определено
за целта въздушно пространство по маршрути
или съгласно процедури, когато са установени
спецификации за навигация, базирана на летателните характеристики, само ако експлоатационната дейност е вписана в спецификацията
към САО на авиационния оператор. Не се
изисква специфично одобрение за операции
във въздушно пространство, определено за
зонална навигация RNAV (основна зонална
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навигация, B-RNAV), съгласно подчаст Б от
приложение V на Регламент (ЕС) № 965/2012.
(2) За да получи одобрение за експлоатация
при условията на навигация, базирана на летателни характеристики и оборудване (PBN)
от ГД ГВА, операторът представя заявление
и доказателства към него съгласно чл. SPA.
PBN.105 PBN и подчаст Б от приложение V
на Регламент (ЕС) № 965/2012.
Раздел ІІ
Специфични одобрения
Чл. 77. (1) Авиационен оператор може да
извършва операции при минимални навигационни летателни характеристики (MNPS)
съгласно чл. SPA.MNPS.100 от Регламент (ЕС)
№ 965/2012.
(2) За да получи MNPS одобрение за експлоатация от ГД ГВА, операторът подава
заявление и доказателства съгласно чл. SPA.
MNPS.105 от Регламент (ЕС) № 965/2012.
Чл. 78. (1) Въздухоплавателните средства
се експлоатират във въздушно пространство,
където се използват намалени минимуми за
вертикална сепарация от 300 m (1000 ft) между
полетно ниво (FL) 290 и FL 410.
(2) За да получи RVSM одобрение за експлоатация от ГД ГВА, операторът подава
заявление и доказателства към него съгласно
подчаст Г от приложение V на Регламент
(ЕС) № 965/2012.
Чл. 79. (1) За да получи одобрение за операции при намалена видимост от ГД ГВА,
операторът подава заявление и доказателства
за изпълнение на изискванията на подчаст Д от
приложение V към Регламент (ЕС) № 965/2012.
(2) Операторът може да извършва операции
при намалена видимост (LVO) при спазване на
изискванията на чл. SPA.LVO.110-SPA.LVO.130
от Регламент (ЕС) № 965/2012 и когато има
одобрение от ГД ГВА за:
1. излитане при намалена видимост (LVTO);
2. операция под стандартите за категория I
(LTS CAT I);
3. стандартна операция в категория II
(CAT II);
4. операция, различна от стандартна операция от категория II (OTS CAT II);
5. стандартна операция в категория III
(CAT III);
6. операция за подход, при която се използват усъвършенствани системи за наблюдение
(EVS) и се прилага експлоатационен кредит
за намаляване на минимумите за хоризонтална видимост по пистата за излитане и
кацане (RVR) с не повече от една трета от
публикуваната RVR.
Чл. 80. (1) Самолети с два двигателя се
използват за операции на търговския въздушен
превоз на разстояния, надхвърлящи праговото разстояние, определено в съответствие
с чл. CAT.OP.MPA.140 от Регламент (ЕС)
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№ 965/2012, само ако операторът е получил
ETOPS одобрение за експлоатация от ГД ГВА
съгласно подчаст Е от приложение V на Регламент (ЕС) № 965/2012.
(2) За да получи ETOPS одобрение за експлоатация от ГД ГВА, операторът представя
заявление и доказателства към него съгласно
чл. SPA.ETOPS.105 ETOPS и подчаст Е от
приложение V на Регламент (ЕС) № 965/2012.
Чл. 81. Операторът може да превозва разрешени за превоз по въздуха опасни товари само
ако е получил одобрение от ГД ГВА за тази
дейност съгласно подчаст Ж от приложение
V на Регламент (ЕС) № 965/2012.
Чл. 82. (1) Авиационният оператор може
да експлоатира вертолети по правилата за
визуални полети през нощта с помощта на
система за изобразяване при нощно виждане
(NVIS) само ако операторът е получил одобрение от ГД ГВА.
(2) За да получи одобрение от ГД ГВА,
операторът подава заявление и представя
доказателства за изпълнение на изискванията
на подчаст З от приложение V на Регламент
(ЕС) № 965/2012.
Чл. 83. (1) Вертолети могат да се използват
за подемно-товарни операции при търговския
въздушен превоз само ако операторът е получил одобрение от ГД ГВА.
(2) За да получи одобрение, операторът
подава заявление и представя доказателства
съгласно подчаст И от приложение V на Регламент (ЕС) № 965/2012.
Чл. 84. (1) Вертолети могат да се използват
за спешна медицинска помощ (HEMS) съгласно
подчаст Й от приложение V на Регламент (ЕС)
№ 965/2012 само ако операторът е получил
одобрение от ГД ГВА.
(2) За да получи одобрение, операторът
подава заявление и представя доказателства
съгласно подчаст Й от приложение V на Регламент (ЕС) № 965/2012.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тази наредба употребените понятия имат следното значение:
1. „Враждебна среда“ е:
а) околна среда, в която:
аа) не може да се извърши безопасно
принудително кацане, защото повърхността
е неподходяща;
бб) пътниците на вертолета не могат да
бъдат адекватно защитени от природните сили;
вв) капацитетът за реагиране/възможността
за търсене и спасяване не е в съответствие с
очакваното излагане на риск; или
гг) рискът от излагане на опасност на лица
или имущество на земята е неприемлив;
б) при всички случаи следните области:
аа) при експлоатация над вода, площи в
открито море северно от 45° с. ш. и южно от
45° ю. ш., определени от компетентния орган
на заинтересованата държава;
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бб) тези части от натоварените зони, в
които няма подходяща зона за безопасно
принудително кацане.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 2. (1) Наредбата се издава на основание чл. 16а, т. 16, чл. 64, ал. 8 от Закона за
гражданското въздухоплаване и осигурява
прилагането на Регламент (ЕС) № 965/2012 на
Комисията от   5 октомври 2012 г. за определяне
на технически изисквания и административни
процедури във връзка с въздушните операции
в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008
на Европейския парламент и на Съвета (Регламент (ЕС) № 965/2012).
(2) С наредбата се прилагат решенията
на изпълнителни я директор на Европейската агенция за авиационна безопасност
№ 2013/018/R, № 2014/009/R, № 2013/028/R,
№ 2013/020/R за определяне на технически
изисквания и административни процедури в
съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на
Европейския парламент и на Съвета за оператори, които извършват търговски въздушен
превоз със самолети и вертолети.
§ 3. Наредбата влиза в сила в деня на обнародването є в „Държавен вестник“ и отменя
Наредба № 37 от 2007 г. за условията и реда
за издаване на свидетелства на авиационните
оператори за търговски въздушен превоз и
контрола върху тях (обн., ДВ, бр. 88 от 2007 г.;
изм. и доп., бр. 38 от 2009 г. и бр. 83 от 2010 г.)
и Наредба № 36 от 2006 г. за правилата за
инспекция на перона на въздухоплавателни
средства от трети страни, излитащи и кацащи от летища на територията на Република
България (обн., ДВ, бр. 100 от 2006 г.; изм. и
доп., бр. 96 от 2008 г. и бр. 28 от 2011 г.).
§ 4. Притежателите на САО, издадени по
реда на Регламент (ЕИО) № 3922/1991 на
Съвета от 16 декември 1991 г., привеждат
дейността си в съответствие с тази наредба
до един месец след влизането є в сила.
§ 5. Главният директор на ГД ГВА дава
указания по прилагане на наредбата съобразно
издадените решения на изпълнителния директор на ЕААБ № 2013/018/R, № 2014/009/R,
№ 2013/028/R, № 2013/020/R за определяне
на технически изисквания и административни процедури в съответствие с Регламент
(ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент
и на Съвета за оператори, които извършват
търговски въздушен превоз със самолети и
вертолети.
§ 6. При извънредни ситуации, като природни бедствия и аварии, главният директор
на ГД ГВА дава временни разрешения за
участие в аварийно-спасителни работи.
Министър:
Николина Ангелкова
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Приложение
към чл. 32, ал. 2, т. 13
Информация, която се предоставя за оценка на мащаба на дейността на заявителя
за първоначално издаване на САО
ЗАЯВИТЕЛ:
№
1.
1.1.

1.2.

1.3.

2.

Показател

Прогноза
за периода

Мярка

пролетени часове – общо (1.1+1.2+1.3), в т. ч.:

часа

пролетени часове в работа – общо,
в т. ч. по типове ВС (1.1.1+1.1.2+.....1.1.n):

часа

1.1.1

часа

1.1.n

часа

пролетени часове в служебни прелитания – общо,
в т. ч. по типове ВС (1.2.1 +1.2.2+.....1.2.n):

часа

1.2.1

часа

1.2.n

часа

пролетени часове в тренировки – общо,
в т. ч. по типове ВС (1.3.1+1.3.2+.....1.3.n)

часа

1.3.1

часа

1.3.n

часа

разходи по икономически елементи (2.1.+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)

хил. лв.

2.1. разходи за материали – общо

хил. лв.

2.1.1. разходи за ГСМ

хил. лв.

2.1.2. разходи за резервни части и окомплектовка

хил. лв.

2.2. разходи за външни услуги – общо

хил. лв.

2.2.1. разходи за наем (лизинг) на ВС

хил. лв.

2.2.2. разходи за застраховки

хил. лв.

2.2.3. разходи за обучение

хил. лв.

2.2.4. разходи за техническо обслужване

хил. лв.

2.3. разходи за амортизации

хил. лв.

2.4. разходи за възнаграждения

хил. лв.

2.5. разходи за осигуровки

хил. лв.

2.6. други разходи

хил. лв.

3.

нетни приходи от продажби

хил. лв.

4.

печалба (загуба) (3-2)

хил. лв.

5.

наети лица по трудово правоотношение
(среден списъчен брой)

6.

средства за РЗ за наети по трудови правоотношения

7.

средна месечна работна заплата на 1 нает по трудово правоотношение (6:5) : 12 месеца

8.

наети лица по договор за управление и контрол

9.

разходи за възнаграждения на наети лица по договор за управление и контрол

10.

наети лица по граждански договори

11.

разходи за възнаграждения на наети лица по граждански договори

Дата: .....................
				
				

7502

бр.
хил. лв.
лева
бр.
хил. лв.
бр.
хил. лв.

Име, подпис на представляващия кандидата ................................
печат ..............................
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Наредба за изменение на Наредба № 20
от 2011 г. относно правилата за безопасност и стандартите за пътническите кораби
(ДВ, бр. 73 от 2011 г.)
§ 1. В приложение № 1 към чл. 13, глава ІІ2, част А, се създава т. 17:
„17. Влизане в затворени пространства,
инструкции и тренировки
17.1. Членовете на корабния екипаж, които
имат задължения да влизат в затворени пространства, и членовете на корабния екипаж,
които имат задължения да осигуряват безопасността на лицата, влизащи в затворени
пространства, участват в тренировки, които
се провеждат не по-малко от веднъж на всеки
два месеца.
17.2. Тренировките се планират и провеждат в
съответствие с препоръките на Резолюция 1050
(27) на Международната морска организация.
17.3. Лицата по т. 17.1 се запознават с рисковете, свързани с влизане в затворени пространства, и с процедурите за даване на разрешение за влизане в затворени пространства в
съответствие с препоръките на Резолюция 1050
(27) на Международната морска организация.

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 1

17.4. Всяка тренировка по влизане в затворени пространства включва:
17.4.1. проверка и използване на употребяваните от лицето предпазни средства;
17.4.2. проверка и използване на средствата
и процедурите за комуникация;
17.4.3. проверка и използване на инструментите за измерване на атмосферата в затворено
пространство;
17.4.4. проверка и използване на спасителното оборудване и процедурите по спасяване;
17.4.5. инструкции за оказване на първа
помощ и техники за изкуствено дишане.
17.5. Провеждането на тренировка по влизане
в затворени пространства се вписва в корабния
дневник в деня на провеждането и включва
данни и резултати от тренировката.
Ако планирана тренировка не се проведе,
в корабния дневник се вписват причините за
това.“
§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Mинистър:
Николина Ангелкова
7567
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-09-548
от 22 август 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 3, т. 2 от Закона за
прилагане на Общата организация на пазарите
на земеделски продукти на Европейския съюз
(ЗПООПЗПЕС) и чл. 33, ал. 1 от Наредба № 16 от
2007 г. за подготовка и представяне на искания
до Европейската комисия относно земеделските продукти и храни със защитени географски
означения и традиционно специфичен характер,
за конт рол за съответствие с прод у ктовата
спецификаци я и поддържане на бази данни
на производителите и контролиращите лица
(ДВ, бр. 79 от 2007 г.), решение на Постоянната междуведомствена консултативна комисия по
географски означения и храни с традиционно
специфичен характер от 5.08.2014 г. и доклад на
заместник-министъра на земеделието и храните
рег. № 93-9422 от 22.08.2014 г. нареждам:
1. Разрешавам на „Кю Чертификациони“ –
ООД , Ит а л и я, Ви ла Пари д ж и н и, ме с т но с т
Башано, 53035 Монтериджони (Сиена) – офис
в Република България – Пловдив, ул. Леонардо да Винчи 42а, да упражнява дейност като
контролиращо лице по смисъла на чл. 37 от
Регламент (ЕС) № 1151/2012 на ЕП и на Съвета
от 12 ноември 2012 г. относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни
в съответствие с чл. 18, ал. 1 ЗПООПЗПЕС за
осъществяване на контрол за съответствие със
спецификацията на храна с традиционно специфичен характер „Пастърма говежда“.
2. Заповедта да се изпрати в 10-дневен срок
на заявителя и всички заинтересовани лица.
3. Заповедта да се публикува на интернет
страницата на МЗХ в 10-дневен срок.
Министър:
В. Грудев
7608

МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУК АТА
ЗАПОВЕД № РД-14-86
от 28 октомври 2014 г.
На основание чл. 11, ал. 3 от Закона за народната просвета и чл. 28, ал. 2, т. 1 във връзка
с чл. 20, т. 7 от Наредба № 7 от 25.06.2001 г. за
откриване, преобразуване, промени и закриване
на частни детски градини и училища и във връзка
с молба от лицето, получило разрешение за откриване на Частно начално училище „Димитър
Екимов“ – с. Русаля, община Велико Търново,

изменям Заповед № РД-14-62 от 18.07.2014 г. (ДВ,
бр. 63 от 2014 г.), както следва:
В т. 5 думите „Тодорка Станимирова Екимова“ с е за мен я т с „Не забра вк а Тодор ова
Апостолова“.
Министър:
Р. Коларова
7656
ЗАПОВЕД № РД-14-87
от 28 октомври 2014 г.
На основание чл. 11, ал. 3 от Закона за народната просвета и чл. 28, ал. 2, т. 1 във връзка
с чл. 20, т. 6 от Наредба № 7 от 25.06.2001 г. за
откриване, преобразуване, промени и закриване на частни детски градини и училища и във
връзка с молба от лицето, получило разрешение за откриване на Частна целодневна детска
г радина „Златно зрънце“ – Софи я, измен ям
Заповед № РД-14-274 от 21.09.2007 г. (ДВ, бр. 81
от 2007 г.), изм. и допълнена със Заповед № РД14-170 от 28.12.2009 г. (ДВ, бр. 7 от 2010 г.),
изм. и допълнена със Заповед № РД-14-45 от
13.05.2010 г. (ДВ, бр. 41 от 2010 г.), изм. и допълнена със Заповед № РД-14-59 от 10.06.2010 г.
(ДВ, бр. 49 от 2010 г.), изм. и допълнена със
Заповед № РД-14-43 от 29.04.2013 г. (ДВ, бр. 44
от 2013 г.), както следва:
Думите: „Сдружение с нестопанска цел „Приятели на валдорфската педагогика“, представлявано от Иглика Ангелова Грозева“ се заменят
със: „Сдружение с нестопанска цел „Приятели
на валдорфската педагогика“, представлявано
от Аделина Евгениева Сиракова“.
Министър:
Р. Коларова
7657
ЗАПОВЕД № РД-14-88
от 28 октомври 2014 г.
На основание чл. 11, ал. 3 от Закона за народната просвета и чл. 28, ал. 2, т. 1 във връзка
с чл. 20, т. 6 и 7 от Наредба № 7 от 25.06.2001 г.
за откриване, преобразуване, промени и закриване на частни детски градини и училища и във
връзка с молба от лицето, получило разрешение
за откриване на Частна детска градина „Росица“ – София, изменям Заповед № РД-14-72 от
31.07.2014 г. (ДВ, бр. 68 от 2014 г.), както следва:
1. В изречение първо думите „представлявано от Жана Николаева Суслина“ се заменят
с „п редс та вл ява но о т Вла дим и р Ма ксимов
Горанов“.
2. В т. 5 думите „Жана Николаева Суслина“
се заменят с „Анита Серафимова Гонева-Георгиева“.
Министър:
Р. Коларова
7658
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ЗАПОВЕД № РД-14-89
от 28 октомври 2014 г.
На основание чл. 11, ал. 3 от Закона за народната просвета във връзка с чл. 18, ал. 2, т. 1 от
Правилника за прилагане на Закона за народната
просвета и чл. 17 от Наредба № 7 от 25.06.2001 г.
за откриване, преобразуване, промени и закриване
на частни детски градини и училища разрешавам на „Детски оазис“ – ООД, представлявано
от Миглена Симеонова Попова-Василева, ЕИК
175098760, със седалище и адрес на управление
гр. София 1421, район „Лозенец“, ул. Димитър
Хаджикоцев 76, бл. 222А, вх. А, ет. 5, ап. 13, да
открие Частна целодневна детска градина „Детски
оазис“ – София.
1. Възпитанието и обучението в детската градина се организират и провеждат по утвърдена
програма в съответствие с държавното образователно изискване за предучилищно възпитание
и подготовка.
2. Детската градина има право да издава
удостоверение за завършена подготвителна група.
3. Официалният адрес на Частна целодневна
детска градина „Детски оазис“ – София, е: София, ж.к. Младост 1, бул. Димитър Доспевски 9.
4. Възпитанието и обучението на децата се
провеждат на адрес: гр. София, ж.к. Младост 1,
бул. Димитър Доспевски 9.
5. Детската градина се управлява и представлява от Надя Ангелова Петрова.
Министър:
Р. Коларова
7659

МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-767
от 6 октомври 2014 г.
На основание чл. 42, ал. 6 във връзка с ал. 5 и
чл. 43 от Закона за защитените територии (ЗЗТ)
във връзка с извършени по-точни замервания
и одобрени кадастрални карти и регистри за
землищата на с. Българево и с. Свети Никола,
община Каварна, област Добрич:
1. Актуализирам площта на защитена територия – резерват „Калиакра“, в землищата на
с. Българево и с. Свети Никола, община Каварна,
област Добрич, в границите, определени с Постановление за обявяване № 16298 от 26.09.1941 г.
на министъра на земеделието и държавните имоти,
Заповед № 356 от 5.02.1966 г. на председателя на
Комитета по горите и горската промишленост
при Министерския съвет – МС, и Заповед № 231
от 4.04.1980 г. на председателя на Комитета за
опазване на природната среда при МС (ДВ, бр. 35
от 1980 г.), и с площ, актуализирана със Заповед
№ РД-640 от 5.09.2006 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 85 от 2006 г.), от
7136,743 дка на 7136,705 дка.
2. В границите на резерват „Калиакра“, определени с постановлението и заповедите по т. 1,
попадат поземлени имоти и акватория, както
следва:
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2.1. поземлени имоти с идентификатори:
07257.33.291, 07257.33.292, 07257.33.295, 07257.33.296,
07257.33.297, 07257.33.310, 07257.33.318, 07257.33.396,
07257.33.398, 07257.33.413, 07257.33.498, 07257.33.531,
07257.43.252, 07257.43.254, 07257.43.304, 07257.43.402,
07257.45.281, 07257.45.283, 07257.45.293, 07257.45.294,
07257.45.302, 07257.45.307, 07257.45.313, 07257.45.314,
07257.45.315, 07257.45.316, 07257.46.253, 07257.46.256,
07257.46.285, 07257.46.400, 07257.46.405, 07257.46.406,
съгласно кадастрална карта и регистри за землището на с. Българево, ЕКАТТЕ 07257, община
Каварна, област Добрич, одобрени със Заповед
№ РД-18-7 от 19.02.2008 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография
и кадастър (АГКК), с обща площ 2444,796 дка;
2.2. поземлени имоти с идентификатори:
65543.31.87, 65543.31.141, 65543.31.174, 65543.31.176,
65543.31.185, 65543.31.188, съгласно кадастрална
карта и регистри за землището на с. Свети Никола,
ЕКАТТЕ 65543, община Каварна, област Добрич,
одобрени със Заповед № РД-18-19 от 27.02.2008 г.
на изпълнителния директор на АГКК, с обща
площ 691,909 дка;
2.3. акватория – морската ивица с дължина
8 км и ширина 500 м, започваща срещу блатото
„Тауклиман“ и от него в южна посока до нос
Калиакра и оттам в западна посока завършва на
600 м от старата граница на резервата, с обща
площ 4000,000 дка.
3. Пълният опис на координатите на точките
по границата на защитена територия – резерват
„Калиакра“, и картният материал се съхраняват и са на разположение в Министерството на
околната среда и водите (МОСВ) и Регионалната
инспекция по околна среда и води – Варна.
4. Актуализираните данни по заповедта да се
впишат в Държавния регистър на защитените
територии при МОСВ.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
За министър:
Вл. Дончев
7609
ЗАПОВЕД № РД-783
от 13 октомври 2014 г.
На основание чл. 42, ал. 6 във връзка с ал. 5 и
чл. 43 от Закона за защитените територии (ЗЗТ)
във връзка с извършени по-точни замервания:
1. Актуализирам площта на защитена територия – резерват „Казаните“, в землището на
с. Гьоврен, община Девин, област Смолян, обявен
със Заповед № 508 от 28.03.1968 г. на министъра
на горите и горската промишленост (ДВ, бр. 76
от 1968 г.), от 1610,000 дка на 1548,024 дка.
2. В границите на резерват „Казаните“, определени със заповедта по т. 1, попадат имоти с
номера 000177, 030003 и 032031 съгласно картата
на възстановената собственост за землището на
с. Гьоврен, ЕКАТТЕ 18424, община Девин, област
Смолян, с обща площ 1548,024 дка.
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3. Пълният опис на координатите на точките
по границата на резерват „Казаните“ и картният материал се съхраняват и са на разположение
в Министерството на околната среда и водите
(МОСВ) и в Регионалната инспекция по околна
среда и води – Смолян.
4. Актуализираните данни по заповедта да се
впишат в Държавния регистър на защитените
територии при МОСВ.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Св. Жекова
7610
ЗАПОВЕД № РД-784
от 13 октомври 2014 г.
На основание чл. 42, ал. 6 във връзка с ал. 5 и
чл. 43 от Закона за защитените територии (ЗЗТ)
във връзка с извършени по-точни замервания:
1. Актуализирам площта на защитена територия – поддържан резерват „Конски дол“, в землището на с. Плетена, община Сатовча, област Благоевград, обявен за резерват със Заповед № 2079
от 24.08.1962 г. на Главно управление на горите
(„Известия“, бр. 71 от 1962 г.), прекатегоризиран
в поддържан резерват със Заповед № РД-380 от
15.10.1999 г. на министъра на околната среда и
водите (ДВ, бр. 97 от 1999 г.), от 347,000 дка на
343,987 дка.
2. В границите на поддържан резерват „Конски дол“, определени с акта за обявяване по
т. 1, попадат имоти с номера 000356 и 000357
съгласно картата на възстановената собственост
за землището на с. Плетена, ЕК АТТЕ 56740,
община Сатовча, област Благоевград, с обща
площ 343,987 дка.
3. Пълният опис на координатите на точките
по границата на поддържан резерват „Конски
дол“ и картният материал се съхраняват и са на
разположение в Министерството на околната среда
и водите (МОСВ) и в Регионалната инспекция
по околна среда и води – Смолян.
4. Актуализираните данни по заповедта да се
впишат в Държавния регистър на защитените
територии при МОСВ.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Св. Жекова
7611

МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
ЗАПОВЕД № РД-02-15-138
от 22 октомври 2014 г.
На основание § 52, ал. 5 ПЗРЗИДЗУТ (ДВ,
бр. 66 от 2013 г.) и чл. 134, ал. 2 във връзка с ал. 1,
т. 2, чл. 129, ал. 3 и 4, чл. 110, ал. 1, т. 5, чл. 64,

ВЕСТНИК

БРОЙ 93

ал. 5 и чл. 75, ал. 1 ЗУТ (в редакцията им преди
изменение и допълнение на ЗУТ – ДВ, бр. 66 от
2013 г.) предвид обстоятелството, че обектът е
част от „Реконструкцията и електрификацията
на железопътната линия Димитровград – Свиленград“, представляваща обособена част от обект
„Реконструкция и електрификация на железопътната линия Пловдив – Свиленград – турска
граница/гръцка граница и оптимизиране на
трасето за скорост 160 км/ч“, обявен за обект с
национално значение съгласно Решение № 687 от
25.08.2004 г. на Министерския съвет, заявление на
Държавно предприятие „Национална компания
„Железопътна инфраструктура“ с вх. № АУ1428 от 28.08.2014 г.; Заповед № РД-02-14-948 от
2.10.2013 г. на министъра на регионалното развитие за изработването на проект за изменение на
действащия парцеларен план за участък, фаза 2
Участ ък „Първомай – Сви ленг ра д – т у рска/
гръцка граница“, одобрен със Заповед № РД-0214-382 от 26.06.2006 г. на заместник-министъра
на регионалното развитие и благоустройството;
извършено съобщаване на изработения проект
със съобщения в „Държавен вестник“, бр. 103
от 2013 г., и извършено оповестяване от Община
Хасково по реда на чл. 128, ал. 2 ЗУТ и издаден
констативен протокол от 15.01.2013 г. на комисия при Община Хасково, удостоверяващ, че не
са постъпили възражения по проекта за ИПП;
съгласуване с общинската администрация с
протокол № 26 от 5.11.2013 г. на ОбЕСУТ – Община Хасково; писмо № ЕО-56 от 19.08.2013 г.
на Министерството на околната среда и водите
(МОСВ), изразено становище на Министерството
на земеделието и храните с писмо № АО-1456
от 30.07.2014 г., че настоящото трасе е изцяло
в обхвата на Решение на КЗЗ-7 от 31.10.2006 г.
на Комисията за земеделските земи, съгласие с
писмо становище № 33-НН-205 от 12.03.2013 г.
на Министерството на културата и съгласувана
графична част, здравно заключение становище
№ 7 от 10.02.2014 г. на Регионалната здравна
инспекция – Хасково, при Министерството на
здравеопазването, съгласуване с протокол № 40 от
8.07.2013 г. на „ЕВН България Електроснабдяване“ – АД – КЕЦ Димитровград, писмо № 95-Т-321
от 3.09.2014 г. на „ВИВАКОМ – „БТК“ – АД, и
писмо № 1834 от 1.10.2014 г. на „ВиК“ ЕООД, – Хасково, и Решение от протокол на НЕСУТРП
№ УПНЕИПГ-01-02-17 от 7.10.2014 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 за предоставяне изпълнението на функции по ЗУТ одобрявам
изменение на ПУП – ПП за реконструкция на
съществуващи ВЛ 20 kV „Чешмата“ на територията на землището на с. Нова Надежда, община
Хасково, област Хасково, намиращи се в обхвата
на Фаза 4.1: „Реконструкция и електрификация на
железопътната отсечка Димитровград – Харманли“, от обект: „Реконструкция и електрификация
на железопътната линия Димитровград – Свиленград“, съгласно приетите и одобрени текстови
и графични части, представляващи неразделна
част от тази заповед.
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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 – Хасково, в 14-дневен срок от обнародването є в
„Държавен вестник“ чрез Министерството на
регионалното развитие.
За министър:
А. Петров
7680
ЗАПОВЕД № РД-02-15-139
от 24 октомври 2014 г.
С оглед необходимостта от оптимизиране на
работата на граничния контрол, подобряване на
стандарта на обслужване на международния и
вътрешния трафик и повишаване безопасността и сигурността на движението на път Е-85
(І-5), част от републиканската пътна мрежа, и
допълнително изложени фактически мотиви,
описани в обяснителната записка към проекта,
на основание чл. 134, ал. 2 във връзка с ал. 1,
т. 3, чл. 129, ал. 3, т. 2, буква „б“, чл. 110, ал. 1,
т. 1 ЗУТ, Решение № 44 от 25.01.2005 г. на Министерския съвет на Република България (ДВ,
бр. 11 от 2005 г.) за определяне на обектите в
зоните на граничните контролно-пропускателни
пунктове, включително свързаните с тяхното
функциониране елементи на техническата инфраструктура за обекти с национално значение;
писма с рег. индекс № 202 от 24.07.2014 г. и рег.
индекс № 232 от 26.08.2014 г. на „Национален
център за териториално развитие“ – ЕАД; Заповед № РД-02-15-90 от 23.06.2014 г. на Министерството на регионалното развитие за разрешаване изработването на проект за изменение на
парцеларния план на граничен преход „Маказа“
(пътен участък от път Е-85 (І-5) Кърджали – ГП
„Маказа“ – от км 384+140 до км 384+774,33) за
създаване на подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване на ГКПП „Маказа“; писмо изх. № 04-00-3172 от 6.12.2013 г. на
Министерството на околната среда и водите;
становище изх. № ЗЗ-НН-1091 от 16.12.2013 г.
на Министерството на културата; писмо рег.
индекс № 0406-298 от 8.08.2014 г. на Министерството на земеделието и храните – Дирекция
„Поземлени отношения и комасация“; Решение
№ 22-І-1 от 8.09.2014 г. на Регионалната дирекция по горите – Кърджали, за предварително
съгласуване за промяна предназначението на
поземлени имоти в горска територия – частна държавна собственост, писмо рег. индекс
№ ИАГ-33625 от 2.10.2014 г. на Министерството на земеделието и храните – Изпълнителна
агенция по горите; становище рег. № 05-00-60
от 12.08.2014 г. на Министерството на отбраната;
писмо рег. индекс № 04-16-320 от 11.08.2014 г.
на министъра на икономиката и енергетиката;
писмо рег. № 04-0-005/8 от 11.08.2014 г. на Министерството на транспорта, информационните
т ех нолог ии и съобщени я та – Изп ъ лни т елна
агенция „Автомобилна администрация“; писмо
изх. № 20-44673 от 28.08.2014 г. на Агенцията
по геодезия, картография и кадастър; протоколи № У ПНЕИПГ- 01- 02-25 от 18.08.2014 г.,
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№ У П Н Е И П Г- 01- 0 2 -2 9 о т 2 9. 0 8 . 2 014 г. и
№ У ПНЕИПГ-01-02-32 от 3.10.2014 г. на Националния експертен съвет по устройство на
територията и регионална политика при Министерството на регионалното развитие за разглеждане на проекта 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 проект
за изменение на парцеларен план на граничен
преход „Маказа“ (пътен участък от път Е-85 (І-5)
Кърджали – ГП „Маказа“ – от км 384+140 до
км 384+774,33) за създаване на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване
в обхвата на урегулиран поземлен имот ІІ – за
пътна и техническа инфраструктура, обслужваща
ГКПП „Маказа“, съгласно приетите и одобрени
текстови и графични части, представляващи
неразделна част от заповедта.
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.
За министър:
А. Петров
7681
ЗАПОВЕД № РД-02-15-141
от 29 октомври 2014 г.
С цел извеждане на транзитното движение
извън гр. Габрово, облекчаване на транспортната
комуникация между Северна и Южна България,
осигуряване на транзитния трафик по Общоевропейски транспортен коридор № ІX в границите
на Република България и допълнително изложени
фактически мотиви, описани в обяснителните
записки към парцеларния план, на основание
§ 52, ал. 1 и 2 ПЗРЗИДЗУТ (ДВ, бр. 66 от 2012 г.)
във връзка с § 124 ПЗРЗИДЗУ Т (ДВ, бр. 82
от 2012 г.), чл. 129, ал. 3 и 4 (в редакцията му
преди изменение и допълнение на ЗУТ – ДВ,
бр. 82 от 2012 г.), чл. 110, ал. 1, т. 5 и чл. 128,
ал. 2, 5, 6 (в редакцията им преди изменение и
допълнение на ЗУТ – ДВ, бр. 82 от 2012 г.) ЗУТ;
заявления на Агенция „Пътна инфраструктура“
(АПИ) с изх. № 04-16-800/15.05.2014 г., № 0416-1349/9.09.2014 г. и № 04-16-1497/20.10.2014 г.;
писмо изх. № АУ10-28/14.12.2010 г. от Министерството на регионалното развитие и благоустройството за разрешаване изработването на проект
на подробен устройствен план – парцеларен
план (ПУП – ПП); съобщаване на ПУП – ПП
със съобщения в „Държавен вестник“, бр. 82
от 2010 г., бр. 71 от 2012 г. и бр. 84 от 2012 г.;
писмо изх. № 112-26-2/24.01.2013 г. с приложено
Удостоверение № 506 от 15.11.2012 г. от Община
Казанлък; писмо изх. № УТ-01-01-128/23.11.2012 г.
с приложен протокол от 19.10.2012 г. и писмо изх.
№ УТ-01-01-137/13.12.2012 г. с приложен протокол
от 4.12.2012 г. от Община Габрово; протоколи от
14.11.2012 г. и 15.11.2012 г. от проведени обществени обсъждания; Решение № 17 от 21.02.2013 г. на
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Общинския съвет – гр. Габрово, за съгласуване
на ПУП – ПП; Решение № 497 от протокол № 28
от 4.03.2013 г. на Общинския съвет – гр. Казанлък, за съгласуване на ПУП – ПП; Решение по
оценка на въздействието върху околната среда
№ 4-2 от 2012 г. на Министерството на околната среда и водите (МОСВ); Решение № 5741 от
28.04.2014 г. по адм. дело № 2873/2014 г. на Върховния административен съд; писма изх. № 1200-71/2.02.2011 г. и № 04-00-1709/23.06.2014 г. от
МОСВ; Решение № КЗЗ-19 от 20.09.2012 г. на
Комисията за земеделските земи за промяна
предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и
трасета за проектиране на обекти в земеделски
земи; писмо изх. № 12-621/12.06.2014 г. от Министерството на земеделието и храните – дирекция „Поземлени отношения и комасация“;
становище рег. индекс ИАГ-12057/22.03.2012 г. на
Изпълнителната агенция по горите; писма изх.
№ 206/12.09.2011 г. и № РД-16-792/13.06.2014 г.
от Областна дирек ци я „Земеделие“ – Стара
Загора; искане изх. № 94-00-4620/28.07.2014 г.
на АПИ; протокол от 2.10.2014 г. в изпълнение разпоредбите на чл. 62 и 55 от Закона за
горите; писмо изх. № 94-00-120/24.10.2014 г. от
Областно пътно управление – Габрово, представляващо нотариална покана, заверена на
24.10.2014 г. от Св. Василев, нотариус в район
РС – Габрово, рег. № 093 на Но тариа л ната
камара; съгласувателни писма изх. № 33-НН0087/10.02.2011 г. и № 33-НН-0087/18.07.2011 г.
от Министерството на културата; становище
рег. № ПО-4819/2.07.2014 г. на Главна дирекция
„Пожарна безопасност и защита на населението“; становище рег. № 05-00-21/18.04.2012 г.
на Министерството на отбраната; писма рег.
№ КС-2309, екз. № 1/15.05.2012 г. и № КС-6843,
екз. № 1/27.12.2012 г. от Министерството на
вътрешните работи – дирек ци я „Управление
на собствеността и социални дейности“; писмо
изх. № 12-04-40/14.11.2012 г. от „Национална
електрическа компани я“ – ЕА Д; писмо изх.
№ 1267/14.06.2012 г. от „ЕВН България – Електроразпределение“ – АД, КЕЦ Казанлък; писмо
изх. № К-EPRG-1268/2.11.2012 г. от „Енерго – Про
Мрежи“ – АД; писмо изх. № 3442/16.07.2012 г.
от Басейнова дирекция за управление на водите
Дунавски район с център Плевен; писмо изх.
№ 1664/31.05.2012 г. о т „На пои т ел н и сис т еми“ – ЕАД, клон Горна Тунджа – Стара Загора;
писмо изх. № 561/23.12.2012 г. от „Напоителни
системи“ – ЕАД, клон Среден Дунав; писмо изх.
№ 86/20.07.2012 г. от „Водоснабдяване и канализация“ – ЕООД, Стара Загора, район Казанлък;
становище изх. № РД-05-3940/18.06.2012 г. на
„Водоснабдяване и канализация“ – ООД, Габрово; писма изх. № БТГ-24-00-1696/15.06.2012 г. и
№ БТГ-24-00-1452/10.04.2013 г. от „Булгартрансгаз“ – ЕАД; писмо изх. № ЖИ-11663/12.06.2012 г.
от ДП „Национална компания Железопътна
инфраструкт у ра“; съгласувателно писмо рег.
№ 0 0 94 -10 2 3/2 6.03.2 013 г. о т Изп ъ л н и т е л на
а г ен ц и я „Е лек т рон н и с ъ общ и т ел н и м реж и
и информационни системи“; становище изх.
№ 2221/5.11.2012 г. на „Българска телеком у-

ВЕСТНИК

БРОЙ 93

никационна компания“ – АД – Стара Загора;
становище изх. № 12-00-790/29.08.2012 г. на „Българска телекомуникационна компания“ – АД,
Велико Търново; писмо изх. № 5548/1.11.2012 г.
о т „ Мо би л т е л “ – Е А Д , С о фи я; с ъ г л а с у в ат е л но п исмо № N I D/ I D - 0 22/1.0 6.2 012 г. о т
„Космо България Мобайл“ – ЕАД; протоколи
№ У П Н Е И П Г- 01- 0 2 -2 0 о т 18 . 0 6 . 2 014 г. и
№ У ПНЕИПГ-01-02-30 от 1.10.2014 г. от Нац иона л н и я експер т ен с ъве т по ус т р ойс т во
на територията и регионална политика при
Министерството на региона лното развитие;
Решение № 325 от 19.05.2011 г. на Министерския съвет, с което обектът е определен за национален и с национално значение, и Заповед
№ РД-02-14-794/22.08.2014 г. на министъра на
регионалното развитие одобрявам подробен
устройствен план – парцеларeн план за обект:
Път ІІІ-5004 „Обход на гр. Габрово“ от км 0+000
до км 31+000, трети етап от км 10+940.74 до
км 20+124.50 и етапна връзка от км 0+000
до км 3+130 и участък от км 20+124.50 до км
30+673.48, с изключение на имотите, попадащи
в регулационните черти на кв. Борово – кв. Велчевци, к в. Чех левци, к в. Ха д ж и Цонев мост
и кв. Радецки, съгласно приетите и одобрени
текстови и графични части, представляващи
неразделна част от тази заповед.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУ Т във
връзка с чл. 132, ал. 1 и 2 АПК заповедта подлежи на обжалване от заинтересуваните лица
пред А дминистративния съд – Стара Загора,
за имотите, намиращи се на територията на
област Стара Загора, и пред Административния
съд – Габрово, за имотите, намиращи се на територията на област Габрово, в 14-дневен срок
след обнародването є в „Държавен вестник“
чрез Министерството на регионалното развитие.
За министър:
А. Петров
7698

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ
НАДЗОР
РЕШЕНИЕ № 948-УД
от 28 октомври 2014 г.
Като се има предвид изложеното на основание чл. 13, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 15, ал. 1,
т. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор
(ЗКФН) във връзка чл. 97, ал. 1, т. 5 и 10 и чл. 97,
ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 12 ЗДКИСДПКИ
Комисията за финансов надзор реши:
Отказва да издаде лиценз на „Хаук Фънд
Мениджмънт“ – АД, гр. София, район „Средец“,
бул. Цар Освободител 14, ет. 7, за извършване
на дейност като управляващо дружество.
На основание чл. 13, ал. 3 ЗКФН решението може да бъде обжалвано по съдебен ред пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от съобщаването му. Обжалването на решението
не спира неговото изпълнение.
За председател:
А. Джалъзов
7612

БРОЙ 93

ДЪРЖАВЕН

АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И
СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ
РЕШЕНИЕ № 3351-П
от 3 ноември 2014 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3,
буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10, чл. 31, ал. 1
и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 2, ал. 1, т. 5, чл. 3,
ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за
търговете и конкурсите, чл. 7, ал. 1, т. 4 и чл. 20,
ал. 6 от Устройствения правилник на Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол,
Решение № 1558 от 11.09.2013 г. на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол
(ДВ, бр. 83 от 2013 г.) относно откриване на процедура за приватизация и протоколно решение
№ 3231 от 3.11.2014 г. на изпълнителния съвет
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол реши:
1. Продажбата на недвижим имот – частна
държавна собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 07079.605.127 с площ
1611 кв. м, намиращ се в Промишлена зона „Север“, гр. Бургас, община Бургас, област Бургас
(наричан по-нататък „имота“), да се извърши чрез
публичен търг с явно наддаване.
2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 100 000 лв. (без
включен ДДС); цената се оферира в левoве и се
заплаща съгласно изискванията, съдържащи се
в тръжната документация;
2.2. стъпка на наддаване – 5000 лв. (без включен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична вноска – 10 000 лв. (без включен ДДС) или равностойността им в евро, която се превежда по
банковата сметка на Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол, посочена в
тръжната документация, най-късно до изтичане
на срока за подаване на предложения;
2.4. тръжната документация се закупува в Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол – София, ул. Врабча 23, стая 515, в срок
до 14-ия ден, считано от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“; цената на
тръжната документация е 500 лв. (с включен ДДС)
или равностойността им в евро и се заплаща, както
следва: в касата на Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол – само в левове,
или чрез банков превод по сметка на Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол:
IBAN BG39 BNBG 9661 3100 1530 01, BIC код
BNBGBGSD; плащането се извършва преди получаване на тръжната документация; разходите
по заплащането на тръжната документация са
за сметка на лицата;
2.5. тръжната документация се получава след
представяне на документ, от който да е видно
лицето, оправомощено да закупи тръжната документация; в случай че документът по предходното изречение е съставен на език, различен от
българския, същият следва да бъде придружен с
превод на български език;
2.6. срок за подаване на предложения за участие
в търга – до 14 ч. българско време на 19-ия ден,
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считано от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“; предложенията се подават в стая 416 на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол;
2.7. не се допускат до участие в търга: консорциуми; офшорни дружества; лица, които имат
просрочени публични задължения към българската държава; лица, които са в ликвидация; лица,
обявени в несъстоятелност или са в производство
за обявяване в несъстоятелност; лица, осъдени
за банкрут; чужденци и/или чуждестранни юридически лица, неотговарящи на условията на
чл. 29 от Закона за собствеността, или лица, за
които със закон е установено, че нямат право да
придобиват право на собственост върху земя на
територията на Република България;
2.8. посещения и огледи на имота могат да се
извършват всеки работен ден до началния час на
провеждане на търга след закупуване на тръжната
документация и представяне на удостоверение
за право на извършване на оглед, издадено от
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.
2.9. търгът ще се проведе на 19-ия ден, считано от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“, от 14 ч. българско време в
сградата на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.
3. Утвърждава тръжната документация за
продажба на имота и проекта на договор за приватизационна продажба като част от нея.
4. Режийните разноски за имота в размер
две на сто върху цената, достигната на търга, се
заплащат в съответствие с разпоредбата на чл. 8,
ал. 10 ЗПСК.
Изпълнителен директор:
Е. Караниколов
7634

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 638
от 9 октомври 2014 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столичната община е постъпило заявление вх. № ГР-94-00-13 от 22.01.2013 г. от Христо
Манолов Христов, Мариана Ангелова Атанасова,
Мартин Милчов Дойчинов и Александър Милчов
Дойчинов с искане за изработване на подробен
устройствен план (ПУП) – изменение на план
за регулация (ИПР) за поземлени имоти (ПИ)
с идентификатори 16448.7764.32 и 16448.7764.835
на м. С. Горни Богров, кв. 36, УПИ VI-28, кв. 39,
УПИ I-42 и II-42 за създаване на нови УПИ I-835
и XIII-32 от кв. 39 и продължение на задънена
улица по о.т. 86а-86б, район „Кремиковци“.
Към заявлението са приложени: мотивирано предложение; документи за собственост;
удостоверения за наследници; скици от АГКК;
комбинирана скица по чл. 16, ал. 3 ЗКИР за ПИ
с идентификатори 16448.7764.32 и 16448.7764.835.
Със Заповед № РД-09-50-381 от 13.06.2013 г.
на главния архитект на СО е разрешено изработването на проект за ИПР, в която са указани
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изискванията на отдели „ОУП“, „БДПР“ (КТ и
ИМ), „Правен“ и „ПУП“.
Заповедта е изпратена за сведение и изпълнение
до района и до заявителя с писмо изх. № ГР-9400-13 от 14.06.2013 г.
Със заявление вх. № ГР-94-00-13 от 3.09.2013 г.
е внесен проект за ИПР за поземлени имоти с
идентификатори 16448.7764.32 и 16448.7764.835 на
м. С. Горни Богров, кв. 36, УПИ VI-28, кв. 39,
УПИ I-42 и II-42 за създаване на нови УПИ I-835
и XIII-32 от кв. 39 и продължение на задънена
улица по о.т. 86а – 86б с обяснителна записка.
Към заявлението са приложени: съгласуван
проект с „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД,
о т 30.07.2 013 г.; „С о фи йск а вода“ – А Д , о т
м. 07.2013 г.; декларация за наличие на дървесно-храстова растителност, заверена от дирекция
„Зелена система“ при СО на 31.07.2013 г. с контролно заснемане.
Проектът е съгласуван от отделите на дирекция
„Териториално планиране“ и с писмо изх. № ГР94-00-13 от 10.10.2013 г. е изпратен за съобщаване
по реда на чл. 128, ал. 3 ЗУТ до кмета на район
„Кремиковци“.
С писмо изх. № 6602-41-(10)/2013 от 7.02.2014 г.
проектът е върнат от район „Кремиковци“ след
процедура по съобщаване с приложени: разписен
лист; съобщение; обратни разписки, служебна
бележка и информация, че в законоустановения
срок няма постъпили възражения.
Проектът е разгледан и приет от ОЕСУТ с
решение по протокол № ЕС-Г-16 от 4.03.2014 г.,
т. 2, с решение да се изпрати по компетентност в
СОС за одобряване във връзка с чл. 21, ал. 7 ЗОС.
При горната фактическа обстановка се установява от правна страна следното:
Искането за одобряване на ПУП е направено
от заинтересованите лица по смисъла на чл. 124а,
ал. 5 и чл. 135, ал. 1 във връзка с чл. 131, ал. 1 и
ал. 2, т. 1 ЗУТ като собственици на ПИ с идентификатори 16448.7764.32 и 16448.7764.835 – предмет
на плана, което се установява от приложените
документи за собственост и скици.
Действащият регулационен план на м. С. Горни Богров, район „Кремиковци“, е одобрен със
Заповед № РД-09-50-023 от 6.10.2009 г.
Кадастралната карта на територията на с. Горни Богров е одобрена със Заповед № РД-18-29
от 27.12.2010 г. на изпълнителния директор на
АГКК. Изменение в КККР е одобрено със Заповед
№ КД-14-22-706 от 11.10.2011 г. на началника на
СГКК – София, по отношение на ПИ с идентификатор 16448.7764.835.
С проекта се предвижда изменение на плана
за регулация на УПИ VI-28 от кв. 36 и УПИ I-42,
II-42 от кв. 39 за привеждане на регулационните
граници в съответствие с имотните граници по
кадастралната карта, като се създава и УПИ
XIII-32 към кв. 39 с осигурен транспортен достъп
по задънена улица по о.т. 86а – 86б.
За изменението е налице основание по чл. 134,
ал. 2, т. 2 и 6 ЗУТ.
Предложението е в съответствие с нормата на
чл. 17, ал. 1 и чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ.
Предназначението на новите УПИ е за „жилищно строителство“, което е допустимо в ус-
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тройствена зона „Жм“, в която попадат имотите,
съгласно становище на отдел „ОУП“.
Изходът (лицето) на новообразувания УПИ
се осигурява по продължението на задънената
улица. С горното е спазено изискването на чл. 14,
ал. 3, т. 1 и ал. 4 ЗУТ.
Спазени са административнопроизводствените правила при издаване на акта – сезиране на
административния орган от заинтересованите
лица по чл. 131, ал. 2, т. 1 ЗУТ със заявление и
мотивирано предложение, одобрено е задание и
е разрешено изработването на проект за ИПР
от компетентния за това орган, внесен е проект
и са изпълнени предписанията в разрешението,
проектът е съобщен на всички заинтересовани
лица, същият е разгледан и приет от ОЕСУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
По действащия ОУП на СО имотите попадат
в „Зона за малкоетажно застрояване“ (Жм) и
изготвеният проект за ИПР отговаря на устройствената зона съгласно приложението към чл. 3,
ал. 2 ЗУЗСО, т. 4.
Предвид горното е спазено изискването на
чл. 103, ал. 4 и чл. 104, ал. 1 ЗУТ.
Проектът е изработен върху влязла в сила
кадастрална карта, с което е спазено изискването
на чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ.
Проектът е съгласуван с експлоатационните
предприятия и е изпълнено изискването на чл. 19,
ал. 4 ЗУЗСО.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
С ПР се предвижда изграждане на улици през
имот с идентификатор 16448.7764.835 – частна
собственост, което налага отчуждаване на част от
същия, поради което и на основание чл. 21, ал. 7
във връзка с ал. 1 ЗОС компетентен да одобри
ПУП е Столичният общински съвет.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 21, ал. 1 и 7 ЗОС, чл. 110, ал. 1, т. 1, чл. 136,
ал. 1 във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 2 и 6, чл. 14,
ал. 3, т. 1 и ал. 4, чл. 17, ал. 1 ЗУТ, т. 4 от приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО и протокол на
ОЕСУТ № ЕС-Г-16 от 4.03.2014 г., т. 2, Столичният
общински съвет реши:
Одобрява проект за изменение на плана за
регулация за поземлени имоти с идентификатори 16448.7764.32 и 16448.7764.835 на м. С. Горни
Богров, кв. 36, УПИ VI-28, кв. 39, УПИ I-42 и
II-42 за създаване на нови УПИ I-835 и XIII-32
от кв. 39 и продължение на задънена улица по
о.т. 86а – 86б, по кафявите и зелените линии, цифри, букви, зачертавания и защриховки съгласно
приложения проект.
Решението и одобреният проект на подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столична община – Направление
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com),
на основание чл. 129, ал. 5 ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването.
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Жалбите се подават в район „Кремиковци“
и се изпращат в Административния съд – София-град, от отдел „Правен“ на Направление
„Архитектура и градоустройство“ на Столична
община.
Председател:
Е. Герджиков
7687

СТОЛИЧНА ОБЩИНСК А АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
РЕШЕНИЕ № 1490
от 31 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 № 214 от
10.04.2014 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация реши:
1. На 4.12.2014 г. в 12 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация, пл. Славейков 6,
ет. 1, да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажбата на УПИ XIII-93, кв. 31а,
м. НПЗ Средец, ул. Охридско езеро 44 – 50 и
ул. Никопол 2 – 4, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Възраждане“, София.
2. Начална тръжна цена – 757 000 лв. (Сделката се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 75 700 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 2.12.2014 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Цената на тръжната документация – 600 лв. (с
вкл. ДДС), е платима в брой в сградата на СОАП,
пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
7652
РЕШЕНИЕ № 1493
от 31 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 № 609 от
24.10.2013 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация реши:

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 9

1. На 2.12.2014 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 обект: ПИ с идентификатор 68134.4400.2888, част от автобусно поделение „Република“, м. Територии, прилежащи
на околовръстен път и бул. Сливница, заедно с
построените в него сгради, ул. Околовръстен
път 788, обособена част от „Столичен автотранспорт“ – ЕАД, София.
2. Начална тръжна цена – 2 330 000 лв. (Сделката се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 200 000 лв.
4. Депозит ът за у частие – 233 000 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.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
7653
РЕШЕНИЕ № 1494
от 31 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 № 609 от
24.10.2013 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация реши:
1. На 2.12.2014 г. в 12 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация, пл. Славейков
6, ет. 1, да се проведе публичен търг с явно
наддаване за продажбата на обект: ПИ с идентификатор 68134.4400.2889, част от автобусно поделение „Република“, м. Територии, прилежащи
на околовръстен път и бул. Сливница, заедно с
построените в него сгради, ул. Околовръстен
път 788, обособена част от „Столичен автотранспорт“ – ЕАД, София.
2. Начална тръжна цена – 695 000 лв. (Сделката се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 50 000 лв.
4. Депозитът за участие – 69 500 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
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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 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.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
7654
РЕШЕНИЕ № 1495
от 31 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 № 252 от
28.04.2014 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация реши:
1. На 4.12.2014 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 I – За ОЖС, магазини и
ТП, кв. 19, м. Красно село – Стрелбище, София,
ул. Кюстендил 25 – 29, общински нежилищен
имот, стопанисван от район „Красно село“.
2. Начална тръжна цена – 1 150 000 лв. (Сделката се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 20 000 лв.
4. Депозит ът за у частие – 115 0 0 0 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 2.12.2014 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Цената на тръжната документация – 600 лв. (с
вкл. ДДС), е платима в брой в сградата на СОАП,
пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
7655
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ОБЩИНА БРАЦИГОВО
РЕШЕНИЕ № 608
от 30 септември 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ, Решение № 691 от протокол
№ 53 от 31.08.2011 г. и Решение № 222 от протокол
№ 15 от 25.10.2012 г. Общинският съвет – гр. Брацигово, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за определяне на трасе на линеен обект „Далекосъобщителна мрежа за разпространение на радио- и
телевизионни програми и високоскоростен интернет“ от регулационната граница на с. Козарско, община Брацигово, до землищната граница
на гр. Кричим, минаващ през поземлен имот
№ 000157 – път IV клас – общинска собственост,
в землището на с. Козарско съгласно означенията
на приложената скица-проект.
Председател:
И. Калинов
7689

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
РЕШЕНИЕ № 1283
от 30 октомври 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 3, т. 2 и чл. 4, ал. 4 ЗПСК Общинският съвет – гр. Велико Търново, реши:
1. Включва в годишния план за приватизация
за 2014 г. и открива процедура за приватизация
на общински нежилищен имот със стопанско
п редназначение, п редставл яващ: „Позем лен
имот с идентификатор 10447.517.177 по КККР
на гр. Велико Търново, с площ 11 675 кв. м заедно с построените в него едноетажна сграда с
идентификатор 10447.517.177.1, двуетажна сграда с
идентификатор 10447.517.177.2, едноетажна сграда
с идентификатор 10447.517.177.3, едноетажна сграда с идентификатор 10447.517.177.4 и едноетажна
сграда с идентификатор 10447.517.177.5“ – собственост на Община Велико Търново.
2. Забранява извършването на разпоредителни сделки с имота, сключването на договори с
предмет имотът по т. 1: за придобиване дялово
участие, за наем, за съвместна дейност, за кредит,
за обезпечаване на вземания и поемане на менителнични задължения, освен с разрешение на
общинския съвет.
3. Възлага на общинската агенция за приватизация да подготви и да осъществи приватизационната сделка за имота по установения от закона
ред и приетите решения от общинския съвет.
Председател:
Н. Ашиков
7645
РЕШЕНИЕ № 1284
от 30 октомври 2014 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4,
чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 21,
ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 45, ал. 7 ЗДДС, чл. 5, 6
и чл. 14, ал. 4 НТК във връзка с решения № 284
от 21.06.2012 г., № 353 от 13.09.2012 г., № 365
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от 27.09.2012 г., № 790 от 1.08.2013 г. и № 969
от 19.12.2013 г. Общинският съвет – гр. Велико
Търново, реши:
1. Намалява с 35 на сто приетите с решения
№ 353 от 13.09.2012 г. (ДВ, бр. 72 от 2012 г.) и
№ 365 от 27.09.2012 г. (ДВ, бр. 80 от 2012 г.)
начални цени и определя нови начални цени
за продажба на общински нежилищни имоти,
построени в поземлен имот с идентификатор
10447.502.189 и с административен адрес ул. Н.
Габровски 78, Велико Търново, както следва:
а) за „гараж с идентификатор 10447.502.189.1.1
съгласно К К К Р на г р. Велико Търново със
ЗП 20 кв. м заедно с 20 % ид. ч. от общите
части на сградата и 1,1416 % ид. ч. от правото на собственост върху ПИ с идентификатор
10447.502.189“ – 6006 лв., в която не е включена
стойността на дължимия ДДС;
б) за „гараж с идентификатор 10447.502.189.1.2
съгласно К К К Р на г р. Велико Търново със
ЗП 20 кв. м заедно с 20 % ид. ч. от общите
части на сградата и 1,1416 % ид. ч. от правото на собственост върху ПИ с идентификатор
10447.502.189“ – 5915 лв., в която не е включена
стойността на дължимия ДДС;
в) за „гараж с идентификатор 10447.502.189.2.2
съгласно КККР на гр. Велико Търново със ЗП
24,90 кв. м заедно с 0,9730 % ид. ч. от общите
части на сградата и 0,4697 % ид. ч. от правото
на собственост върху ПИ с идентификатор 10447.
502.189“ – 7638 лв., в която не е включена стойността на дължимия ДДС.
Сделките се облагат с ДДС.
2. Определя начин за продажба на посочените
в т. 1 обекти чрез публичен търг с явно наддаване при стъпка на наддаване, както следва: за
имота по т. 1, буква „а“ – 590 лв.; за имота по
т. 1, буква „б“ – 590 лв., за имота по т. 1, буква
„в“ – 760 лв.
3. Търговете ще се проведат при следните
условия: дата на търга – на 21-вия ден след
датата на обнародване на това решение в „Държавен вестник“, като в случай че 21-вият ден
съвпада с неработен ден, търгът ще се проведе
на първия следващ работен ден; начало на търга – 14 ч.; място на търга – стая 419 в сградата
на Община Велико Търново.
4. Утвърждава тръжна документация и договори за продажба за посочените обекти. Определя цена за продажба на комплект тръжна
документация за отделен обект в размер 300 лв.
(с ДДС), която се заплаща по сметка № BG 95
SOMB 9130 3124 7614 00 на Общинската агенцията за приватизация (ОбАП) при „Общинска
банка“ – АД, клон Велико Търново, BIC код
SOMBBGSF. Тръжната документация се получава след представяне в ОбАП на документ за
извършено плащане в стая 419 в сградата на
Община Велико Търново всеки работен ден и
до 10 ч. на последния работен ден, предхождащ
датата на търга.
5. За допускане до участие в търговете кандидатите да внесат депозит, както следва: за
имота по т. 1, буква „а“ – 1800 лв.; за имота по
т. 1, буква „б“ – 1770 лв., за имота по т. 1, буква
„в“ – 2290 лв.
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Депозитът се внася по сметка № BG59 SOMB
9130 3324 7614 01 на ОбА П при „Общинска
банка“ – АД, клон Велико Търново, BIC код
SOMBBGSF, до 16 ч. на деня, предхождащ датата на търга.
6. Зап лащането на договорени те цени и
сключването на договори за продажба се извършват в 30-дневен срок от датата на заповедта
за определяне на купувач. Дължимата сума
заедно с начислени я Д ДС, п редставл яваща
разлика между договорената цена и внесения
депозит, се заплаща в левове по сметка № BG
95 SOMB 9130 3124 7614 00 на ОбАП при „Общинска банка“ – АД, клон Велико Търново, BIC
код SOMBBGSF. Непарични платежни средства
не се приемат.
7. Срок за оглед на обектите – всеки работен ден и до 12 ч. на последния работен ден,
предхождащ датата на търга. Срок за подаване
на документи за участие в търговете – всеки
работен ден и до 17 ч. на последния работен
ден, предхождащ датата на търга, в стая 419 в
сградата на Община Велико Търново.
8. Възлага на ОбАП да организира приватизационните сделки за обектите по установения от
закона ред и взетите решения от Общинския
съвет – гр. Велико Търново.
9. При неявяване на к у п у вачи повторни
търгове ще се проведат 14 дни след датата на
съответния търг при същите условия, като в
слу чай че така определеният ден съвпада с
неработен ден, търгът ще се проведе на първия
следващ работен ден.
10. В случай на неявяване на купувачи и за
обявените повторни търгове ще се проведат
последващи поредни търгове на 28-ия ден след
обявената дата за съответния повторен търг
при условията на това решение, като в случай
че така определеният ден съвпада с неработен
ден, търгът се провежда на първия следващ
работен ден.
Председател:
Н. Ашиков
7646

ОБЩИНА ВИДИН
РЕШЕНИЕ № 107
от 30 септември 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1, чл. 127, ал. 6, чл. 59,
ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Видин, одобрява проект за изменение на общ устройствен
план на община Видин за ПИ 208071 с площ
0,500 дка, местност Мъртвината, землище с. Бела
Рада, община Видин, собственост на „Българска
телекомуникационна компания“ – ЕАД, с който
предназначението на имота от „Гори – дървопроизводителни и средообразуващи“ се променя
в „Терени за инженерни съоръжения“.
Председател:
Пл. Трифонов
7620
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РЕШЕНИЕ № 119
от 21 октомври 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1, изр. последно, предл. второ
ЗУТ Общинският съвет – гр. Видин, одобрява
проект за подробен устройствен план – парцеларен план по смисъла на чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ
на подобект „Кабелна линия 20 kV от проектен
СРС до БКТП 20/0,4 kV в УПИ І-000098, землище с. Сланотрън, към основен обект „Завод
за безотпадъчна преработка на автомобилни
гуми – местонахождение землище с. Сланотрън,
община Видин, УПИ І-000098“.
Председател:
Пл. Трифонов
7688

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА
РЕШЕНИЕ № 932
от 17 октомври 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА във
връзка с чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 ЗПСК, чл. 3,
ал. 5 от Наредбата за анализите на правното
състояние и приватизационните оценки и чл. 5,
ал. 2, т. 5 от Наредбата за възлагане извършването
на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол,
вк лючително процесуа лно представителство
Общинският съвет – гр. Горна Оряховица, реши:
1. Включва в годишния план за работа по
приватизация на общинска собственост – 2014 г.,
общински нежилищни имоти, невключени в
имуществото на общински търговски дружества:
имот № 001102 – друга селскостопанска територия, III категория, по плана за земеразделяне
на с. Правда, община Горна Оряховица, с площ
0,660 дка заедно с построената в него едноетажна полумасивна сграда – спиртоварна с площ
64,00 кв. м, съгласно АОС № 3085 от 8.08.2013 г.
2. Открива процедура за приватизация на
общински нежилищен имот, невключен в имуществото на общински търговски дружества:
имот № 001102 – друга селскостопанска територия, III категория, по плана за земеразделяне
на с. Правда, община Горна Оряховица, с площ
0,660 дка заедно с построената в него едноетажна полумасивна сграда – спиртоварна с площ
64,00 кв. м, съгласно АОС № 3085 от 8.08.2013 г.
3. Забранява се извършването на разпоредителни сделки с дълготрайните активи, сключването
на договори за придобиване на дялово участие,
за наем, за съвместна дейност, за кредит, за
обезпечаване на вземания, както и поемане на
менителнични задължения, освен с разрешение
на Общинския съвет – гр. Горна Оряховица.
4. Възлага на кмета на общината да проведе
процедура по изготвяне на правен анализ, информационен меморандум и приватизационна
оценка за обекта по т. 2 чрез пряко договаряне в
съответствие с Наредбата за възлагането на дейности, свързани с подготовката за приватизация
или следприватизационен контрол, включително
процесуално представителство.
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5. Кметът на общината да удостовери верността на информацията, съдържаща се в анализа
на правното състояние.
Председател:
Д. Костадинов
7690
РЕШЕНИЕ № 933
от 17 октомври 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА във
връзка с чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 ЗПСК, чл. 3,
ал. 5 от Наредбата за анализите на правното
състояние и приватизационните оценки и чл. 5,
ал. 2, т. 5 от Наредбата за възлагане извършването
на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол,
вк лючително процесуално представителство
Общинският съвет – гр. Горна Оряховица, реши:
1. Включва в годишния план за работа по
приватизация на общинска собственост – 2014 г.,
общински нежилищни имоти, невключени в
имуществото на общински търговски дружества:
УПИ I – за производствени складови дейности
(селскостопански), кв. 68, по плана на с. Горски
Горен Тръмбеш, община Горна Оряховица, с площ
2047 дка заедно с построената в него масивна
сграда на един етаж – общински обор с площ
250 кв. м, съгласно АОС № 1624 от 3.08.2005 г.
2. Открива процедура за приватизация на
общински нежилищен имот, невключен в имуществото на общински търговски дружества:
УПИ I – за производствени складови дейности
(селскостопански), кв. 68, по плана на с. Горски
Горен Тръмбеш, община Горна Оряховица, с площ
2047 дка заедно с построената в него масивна
сграда на един етаж – общински обор с площ
250 кв. м, съгласно АОС № 1624 от 3.08.2005 г.
3. Забранява се извършването на разпоредителни сделки с дълготрайните активи, сключването
на договори за придобиване на дялово участие,
за наем, за съвместна дейност, за кредит, за
обезпечаване на вземания, както и поемане на
менителнични задължения, освен с разрешение
на Общинския съвет – гр. Горна Оряховица.
4. Възлага на кмета на общината да проведе
процедура по изготвяне на правен анализ, информационен меморандум и приватизационна
оценка за обекта по т. 2 чрез пряко договаряне в
съответствие с Наредбата за възлагането на дейности, свързани с подготовката за приватизация
или следприватизационен контрол, включително
процесуално представителство.
5. Кметът на общината да удостовери верността на информацията, съдържаща се в анализа
на правното състояние.
Председател:
Д. Костадинов
7691

ОБЩИНА ОМУРТАГ
РЕШЕНИЕ № 416
от 14 октомври 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Омур-
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таг, одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване на ПИ № 036386, местност Майорман, в землището на с. Презвитер Козма,
община Омуртаг.
Председател:
М. Исмаил
7603

ОБЩИНА ПЕРНИК
РЕШЕНИЕ № 862
от 18 септември 2014 г.
На основание ч л. 21, а л. 1, т. 11 и а л. 2
ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Перник, реши:
Одобрява проекта за изменение на подробен
устройствен план – план за регулация и план за
застрояване (ПУП – ПР и ПЗ) на УПИ ІІІ – „За
музеен комплекс“, и ПР на УПИ ІІ – „За ритуален дом“, в кв. 1 по действащия регулационен
план на гр. Перник, к в. Драгановец, ПР на
УПИ І – „За паркинг“, и УПИ ІІ – „За архив
и фирмени магазини“, в кв. 209 по плана на
гр. Перник – ЦГЧ, като:
1. Променя се регулацията на УПИ ІІІ – „За
музеен комплекс“, в кв. 1.
2. Променя се регулацията на УПИ ІІ – „За
ритуален дом“, в кв. 1.
3. Променя се регулацията на УПИ ІІ – „За
архив и фирмени магазини“, и УПИ І – „За
паркинг“, в кв. 209.
4. Образува се нов квартал № 290 с нов УПИ
І – „За жилищно строителство и обслужващи
дейности“.
5. Променя се регулацията на улици с осови
точк и № 815-816 -806 -805-807- 08-809-810 -92141262.
6. Образу ва се нова улица с о.т. № 92149809-9810; улица с о.т. № 9809-908-9811-807-7806
и улица с о.т. 9805-8806-8805-9811.
С плана за застрояване се определя зона на
застрояване до съществуващата сграда с идентификатор 55871.502.601.1 при условията на зона Ц
(централна) и се потвърждават съществуващите
сг ра ди с и ден т ификатори № 55871.502.601.1,
55871.502.601.2, 55871.502.601.3, 55871.502.601.6,
55871.502.601.7 и 55871.502.601.8 в УПИ ІІІ – „За
музеен комплекс“, в кв. 1.
В 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ решението може да се обжалва
пред А дминистративния съд – Перник, чрез
Общинския съвет – гр. Перник, съгласно чл. 215,
ал. 4 ЗУТ.
Председател:
М. Миланов
7671

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ
РЕШЕНИЕ № 14
от 10 октомври 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Търговище, одобрява частично изменение на подробен
устройствен план – план за регулация и застрояване на гр. Търговище, в обхват на УПИ I – „за
комплексно жилищно застрояване, търговия,
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транспорт, зала, полуподземни гаражи“, УПИ
II, III, IV, V, VI, VII, VIII – всички „за жилищно
застрояване“, УПИ IX – „за трафопост“, всички
в кв. 8, и улица с о.т. 16-40-42, с който:
1. Границата между кв. 9 и кв. 8 се измества,
като отпада част от улицата в участъка между
о.т. 16-40 и изцяло участък с о.т. 40-42. Прокарва
се нова улица с ширина 10 м и о.т. 16-40а-41а-42.
2. Теренът – общинска собственост, попадащ в УПИ II, III, IV, V, VI, VII, VIII и УПИ
IX – всички в кв. 8, се урегулира, както следва:
УПИ XV – „за трафопост“; УПИ XVI – „за автогара“, УПИ XVII – „за общественообслужващи
дейности“; УПИ XVIII – „за общественообслужващи дейности“; УПИ XIX – „за общественообслужващи дейности“; УПИ ХХ – „за общественообслужващи дейности“ – всички в кв. 9.
3. Устройствената зона на новите УПИ се променя – от жилищна в смесена устройствена зона
(Соп), и се предвиждат следните устройствени
показатели за новообразуваните УПИ ХVI, ХVII,
ХVIII, ХIX, ХХ в кв. 9: застрояване с височина
до 10 м, Пзастр. – 20 – 60 %; Кинт. – 0,5 – 1,2;
Позел. – 40 – 60 %. Застрояването в имотите е
свободно, определено с ограничителни линии,
които за новообразувания УПИ ХVI – „за автогара“ в кв. 9, отстоят от жилищните сгради
на разстояние не по-малко от 50 м.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община Търговище пред Административния съд –
Търговище.
Председател:
С. Али
7642
РЕШЕНИЕ № 15
от 10 октомври 2014 г.
На основание чл. 21, а л. 1, т. 11 и а л. 2
ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 62, ал. 9
ЗУТ Общинският съвет – гр. Търговище, реши:
1. Одобрява план-схема за разполагане на
преместваемите обекти около алеи в парка
„Борово око“, гр. Търговище, в поземлен имот
73626.204.499 съгласно графичната част.
2. Приема Правила за съвместна дейност между Община Търговище и Спортен клуб по ориентиране „Вариант 5“ за стопанисване, ползване и
поддържане на съоръженията, зелената система
и алеите.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община Търговище пред Административния съд –
Търговище.
Председател:
С. Али
7643

ОБЩИНА С. ИВАНОВО,
ОБЛАСТ РУСЕ
РЕШЕНИЕ № 447
от 10 октомври 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 във
връзка с чл. 27, ал. 3 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1
ЗУТ Общинският съвет – с. Иваново, реши:
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1. Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за обект: „Трасе
на ел. кабел НН за външно ел. захранване“, за
ПИ 939002 в местност Владики бари в землището
на с. Пиргово, община Иваново, област Русе.
2. Възлага на кмета на община Иваново след
влизане в сила на решението на общинския
съвет да предприеме необходимите действия
по изпълнението му.
Председател:
М. Драшков
7644
6. – Българската народна банка на основание
чл. 49, ал. 1, т. 2 от Закона за БНБ обнародва:
Месечен баланс на управление „Емисионно“
към 31 октомври 2014 г.
Активи
Хил. лв.
Парични средства и предоставени
депозити в чужда валута
5999585
Монетарно злато и други инструменти
в монетарно злато
2351016
Инвестиции в ценни книжа
22122074
Всичко активи:
30472675
Пасиви
Банкноти и монети в обращение
10573962
Задължения към банки
6791233
Задължения към правителството
и бюджетни организации
5941034
Задължения към други депозанти
1953338
Депозит на управление „Банково“
5213108
Всичко пасиви:
30472675
Подуправител на БНБ: Гл. счетоводител на БНБ:
К. Христов
Сн. Деянова
Месечен баланс на управление „Банково“
към 31 октомври 2014 г.
Активи
Хил. лв.
Злато и други благородни метали
33016
Вземания от правителството
на Република България
0
Капиталови инвестиции и квота
в МВФ
1504523
Дълготрайни материални и
нематериални активи
149768
Други активи
9021
Депозит в управление „Емисионно“
5213108
Всичко активи:
6909436
Пасиви
Кредити от МВФ
0
Задължения към международни
финансови институции
2809645
Други пасиви
24857
Всичко задължения:
2834502
Основен капитал
20000
Резерви
4000386
Неразпределена печалба
54548
Всичко собствен капитал:
4074934
Всичко пасиви:
6909436
Подуправител на БНБ: Гл. счетоводител на БНБ:
Д. Костов
Сн. Деянова
7633
11. – Министърът на икономиката и енергетиката на основание постъпило заявление за
проучване на подземни богатства и във връзка
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с чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните
богатства открива производство по предоставяне на разрешение за проучване на подземни
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали, в
площ „Вароша“, разположена на територията
на община Благоевград, област Благоевград, и
описана със следните координати в координатна
система 1970 г.:
№

X [m]

Y [m]

1.

4532387,9

8473498,5

2.

4532502,3

8473785,2

3.

4532135,0

8474232,0

4.

4531998,0

8474113,0

5.

4531952,0

8474088,0

6.

4531903,4

8474058,4

7.

4531873,2

8474287,3

8.

4531822,3

8474410,5

9.

4531446,1

8474410,8

10.

4531349,3

8474183,5

11.

4531634,0

8474087,9

12.
4532102,7
8473450,7
7613
12. – Министърът на икономиката и енергетиката на основание постъпило заявление за
проучване на подземни богатства и във връзка
с чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните
богатства открива производство по предоставяне на разрешение за проучване на подземни
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали, в
площ „Варниците“, разположена в землищата
на с. Железница, община Симитли, и с. Падеш,
община Благоевград, област Благоевград, описана със следните гранични точки в координатна
система 1970 г.:
№

X [m]

Y [m]

1.

4517741,767

8473844,261

2.

4517963,445

8474487,671

3.

4517699,068

8474546,847

4.

4516900,192

8475044,694

5.

4516771,685

8475288,862

6.

4516296,315

8474851,879

7.

4516682,242

8474657,717

8.
4517367,761
8474328,286
7614
13. – Министърът на икономиката и енергетиката на основание постъпило заявление за
проучване на подземни богатства и във връзка
с чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните
богатства открива производство по предоставяне на разрешение за проучване на подземни
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали, в
площ „Тиклата“, разположена в землищата на
с. Железница, община Симитли, и с. Падеш,
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община Благоевград, област Благоевград, описана със следните гранични точки в координатна
система 1970 г.:
№

X [m]

Y [m]

1.

4518376,621

8474752,423

2.

4518506,359

8475133,615

3.

4517809,076

8475339,976

4.

4517577,085

8475544,033

5.

4516993,190

8475435,017

6.

4516788,612

8475298,616

7.

4516907,451

8475077,450

8.

4517462,454

8474744,869

9.

4517915,291

8474560,725

10.
4518202,522
8474770,766
7615
163. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – София, отдел „Публични вземания“, съобщава, че на основание чл. 253
ДОПК с постановление за възлагане на недвижим
имот № 28280/2002/163162 от 24.10.2014 г. възлага
на „Би Ел Ти“ – ЕООД, ЕИК 175028609, София,
ул. Княз Борис I № 132, ет. 3, ап. 9, следния недвижим имот: поземлен имот с идентификатор
02659.2196.834, намиращ се в квартал 11 по сега
действащи я дворищнорег улационен план на
гр. Банкя, кв. Вердикал, при съседи по актуална
скица: улица, улица, поземлен имот с № 851 и
поземлен имот с № 798, с площ по нотариален
акт 1575 кв. м, а съгласно скица – 1574 кв. м,
който имот е идентичен с бивша нива с площ
1575 кв. м, заснета с пл. номер № 20053 по стария кадастрален план на землището на с. Вердикал, местността Гръклянс, заедно с всички
подобрения, намиращи се в този имот.
7623
165. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – София, отдел „Публични вземания“, съобщава, че на основание чл. 253
ДОПК с постановление за възлагане на недвижим
имот № 28280/2002/163161 от 24.10.2014 г. възлага
на „Би Ел Ти“ – ЕООД, ЕИК 175028609, София,
ул. Княз Борис I № 132, ет. 3, ап. 9, следния недвижим имот: поземлен имот с идентификатор
02659.2196.851, намиращ се в квартал 11 по сега
действащи я дворищнорег улационен план на
гр. Банкя, кв. Вердикал, при съседи по актуална скица: запад – улица, север и изток – УПИ
II – бивш двор на ТКЗС, и юг – поземлен имот
с № 834, с площ 851 кв. м по нотариален акт, а
съгласно скица – 970 кв. м, който имот е идентичен с бивша нива с площ 970 кв. м, заснета с
пл. номер № 20052 по стария кадастрален план
на землището на с. Вердикал, местността Лозище, заедно с всички подобрения и приращения,
намиращи се в този имот.
7624
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642. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Пловдив, ИРМ – Стара Загора, на основа ние ч л. 253 във връ зк а с ч л. 239, а л. 2 ДОПК с пос та новлен ие
№ 0197/2010/000628 от 10.10.2014 г. възлага на
Мария Христова Чиракчиева, адрес за кореспонденция: Казанлък, ул. Одрин 5, следния недвижим
имот: апартамент № 51, ет. 1, вх. В, жилищен блок
№ 28, ж.к. Изток, гр. Казанлък, със застроена
площ 61,66 кв. м и избено помещение № 51; към
апартамента се полага съответният процент ид.
части от общите части на сградата и от правото
на строеж, за сумата 11 500 лв.
7625
643. – Националната агенция за приходите,
Тери ториа лна дирек ци я – П ловдив, ИРМ –
Стара Загора, на основание чл. 253 във връзк а с ч л. 239, а л. 2 ДОПК с пос та новлен ие
№ 0197/2010/000629 от 10.10.2014 г. възлага на
Мария Христова Чиракчиева, адрес за кореспонденци я: Казанлък, ул. Одрин 5, следни я
недви ж им имот: апартамен т № 48А , ет. 10,
жилищен блок № 15, ж.к. Васил Левски, гр. Казанлък, със застроена площ 28,42 кв. м и избено
помещение № 48 с площ 3,16 кв. м; към апартамента се полагат 0,60 % ид. части от общите
части на сградата и от правото на строеж, за
сумата 8610 лв.
7626
8. – Стопанската академия „Д. А. Ценов“ –
Свищов, обявява конкурс за пофесор в област
на висше образование 3. Социални, стопански и
правни науки, професионално направление 3.8.
Икономика, научна специалност Политическа
икономия за нуждите на катедра „Обща теория
на икономиката“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в
академията, отдел „Докторантура и академично
развитие“, тел. 66-362.
7547
18. – Университетът „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бу ргас, обявява конку рс за доцент
по професионално направление 7.1. Медицина,
нау чна специалност 03.01.37 Обща хиру ргия
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в ректората, к/с
Славейков, бул. Проф. Якимов 1, стая 214, тел.
056/715 725.
7549
4. – Икономическият университет – Варна,
на основание чл. 3, ал. 1 от Закона за развитието
на академичния състав в Република България
обявява конкурси за заемане на академични
длъжности в област на висшето образование
3. Социални, стопански и правни науки за:
професор – професионално направление 3.8.
Икономика, научна специалност Статистика и
демография (Статистика) – един за нуждите на
катедра „Статистика“; главни асистенти: професионално направление 3.8. Икономика, научна
специалност Икономика и управление на индустрията (Операционен мениджмънт) – един за
нуждите на катедра „Икономика и управление на
индустрията“; професионално направление 3.8.
Икономика, научна специалност Икономика и
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управление на индустрията (Бизнес планиране
на предприятието) – един за нуждите на катедра „Икономика и управление на индустрията“;
професионално направление 3.8. Икономика,
научна специалност Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност – шест за
нуждите на катедра „Счетоводна отчетност“; професионално направление 3.8. Икономика, научна
специалност Маркетинг – един за нуждите на
катедра „Маркетинг“, всички със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в отдел „НИДД“, стая 503, тел. 052/830-813.
7650
57. – Великотърновският университет „Св.
св. Кирил и Методий“ обявява конкурси за:
професори по: област на висше образование 2.
Хуманитарни науки, професионално направление
2.1. Филология (славянски литератури) – един;
област на висше образование 2. Хуманитарни
науки, професионално направление 2.2. История
и археология (нова и най-нова обща история –
история на Русия) – един; област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално
направление 1.2. Педагогика (теория на възпитанието и дидактика – педагогическа социология и
дидактика) – един; област на висше образование 1.
Педагогически науки, професионално направление
1.3. Педагогика на обучението по... (теория и методика на физическото възпитание и спортната
тренировка – педагогически и психологически
основи на обучението на спортни педагози) – един;
доценти по: област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление
2.1. Филология (съвременен немски език) – един;
област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление
3.5. Обществени комуникации и информационни
науки (брандинг и интегрирани маркетингови
комуникации) – един; област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално
направление 1.3. Педагогика на обучението по...
(методика на обучението по немски език) – един;
област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление
3.1. Социология, антропология и науки за културата (средновековна китайска култура) – един;
област на висше образование 2. Хуманитарни
науки, професионално направление 2.2. История
и археология (средновековна обща история – история на Византия и средновековна история на
балканските народи) – един; област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално
направление 1.3. Педагогика на обучението по...
(теория и методика на физическото възпитание и
спортната тренировка – волейбол) – един; област
на висше образование 8. Изкуства, професионално
направление 8.2. Изобразително изкуство (стенопис) – един; област на висше образование 1.
Педагогически науки, професионално направление
1.3. Педагогика на обучението по… (методика на
обучението по изобразително изкуство) – един;
област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.3. Философия
(история на философията – философия на късната
античност) – един; област на висше образование 2.
Хуманитарни науки, професионално направление
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2.3. Философия (философия на новото време – история на българската философия) – един; област
на висше образование 3. Социални, стопански и
правни науки, професионално направление 3.2.
Психология (обща психология) – един; област на
висше образование 4. Природни науки, математика
и информатика, професионално направление 4.6.
Информатика и компютърни науки (информатика – компютърни системи и технологии в образованието и софтуерни технологии) – един; област
на висше образование 3. Социални, стопански и
правни науки, професионално направление 3.6.
Право (правен режим на информационната сигурност) – един; главни асистенти по: област на висше
образование 2. Хуманитарни науки, професионално
направление 2.1. Филология (съвременен български
език – морфология) – един; област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално
направление 1.3. Педагогика на обучението по...
(теория и методика на физическото възпитание
и спортната тренировка – кинезитерапия) – един;
област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално
направление 4.6. Информатика и компютърни
науки – един, всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в
ректората, отдел „Управление на персонала“, стая
307, тел.: 062/618-308 и 062/618-368.
7548
30. – Медицинският университет – Плевен,
обявява конкурс за доцент в област на висшето
образование 7. Здравеопазване и спорт по 03.01.53
Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията към сектор „Социални
и фармацевтични грижи“ за нуждите на преподаването в специалност „Помощник-фармацевт“
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Справки и документи в университета,
Плевен, ул. Кл. Охридски 1, ректорат, ет. 1, научен
секретар, стая 139, тел. 064/884-172.
7555
12. – Пловдивският университет „Паисий
Хилендарски“ обявява конкурси за академични длъжности: професор по: област на висше
образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1. Филология (Съвременен български език) – един за нуждите на
Филиал – Смолян; доценти по: област на висше
образование 3. Социални, стопански и правни
науки; професионално направление 3.2. Психология (Социална психология) – един; област на
висше образование 3. Социални, стопански и
правни науки; професионално направление 3.2.
Психология (Педагогическа и възрастова психология) – един; област на висше образование 4.
Природни науки, математика и информатика;
професионално направление 4.6. Информатика и
компютърни науки (Информатика – Софтуерни
технологии) – един; главни асистенти по: област
на висше образование 2. Хуманитарни науки;
професионално направление 2.1. Филология
(Български фолклор и Българска възрожденска
литература) – един; област на висше образование
4. Природни науки, математика и информатика;
професионално направление 4.6. Информатика
и компютърни науки (Информатика) – един;
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област на висше образование 2. Хуманитарни
науки; професионално направление 2.3. Философия (Въведение във философията и методика
на преподаването по философия) – един; област
на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика (Математически анализ) – един за нуждите на Физическия факултет;
област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално
направление 4.2. Химически науки (Технология на
животинските и растителните мазнини, сапуните,
етеричните масла и парфюмерийно-козметичните препарати) – един, всички със срок 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в ректората, ул. Цар Асен 24, стая 120,
тел.: 032/261-408.
7651
69. – Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурс за Аграрния факултет за
професор в област на висше образование 6. Аграрни
науки и ветеринарна медицина, професионално
направление 6.3. Животновъдство по специалност
„Птицевъдство“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – във
факултета, Студентски град, тел. 042/699 466.
7546
100. – Столичната община на основание чл. 25,
ал. 4 от Закона за общинската собственост съобщава, че е издадена Заповед № СО-РД-40-66
от 29.09.2014 г. на кмета на Столичната община,
с която се отчуждава реална част от поземлен
имот № 1641, кв. 125, м. Кръстова вада, с площ на
отчуждаваната част 284 кв. м, отредена за улица,
в обхвата на която ще се реализира обект „Трасе
на Главен канализационен колектор – клон І по
ул. Флора Кънева в участъка от ул. Асен Йорданов
до Софийски околовръстен път – ІІІ етап, м. Кръстова вада и м. Южен парк – ІV част, съгласно
влязъл в сила ПУП, одобрен с Решение № 45 по
протокол № 24 от 30.03.2001 г. на СОС и с Решение
№ 147 по протокол № 40 от 18.07.2002 г. на СОС
за поправка на ЯФГ, предвиждащ изграждане
на обект – публична общинска собственост, за
задоволяване на неотложна общинска нужда,
която не може да бъде задоволена по друг начин, с неустановен собственик. Определената
сума на равностойното парично обезщетение е в
размер 30 516 лв. На основание чл. 29, ал. 2 ЗОС
паричното обезщетение ще се внесе по сметка
на Столичната община IBAN BG 72 SOMB 9130
33 33 00 83 01 в „Общинска банка“ – АД, клон
„Врабча“, след 15.11.2014 г.
7621
11. – Община гр. Аксаково, област Варна,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че
е изработен проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за кабелно ел. захранване
на ПИ № 201008 по КВС на землище с. Долище,
община Аксаково, област Варна, с обща дължина на трасето 132,49 м. Подробният устройствен
план засяга поземлени имоти по КВС на землище
с. Долище: 000254 – път ІV клас, и 201008 – нива,
собственост на Константин Петров Георгиев.
Планът са намира в сградата на общинската ад-
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министрация – Аксаково, ет. 4, стая 6, и всички
заинтересовани лица могат да се запознаят с него.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“‘
заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по
проекта за подробен устройствен план до кмета
на община Аксаково.
7622
21. – Областният управител на област Бургас
на основание чл. 149, ал. 4 във връзка с чл. 148,
ал. 3 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че е издадено Разрешение за строеж № 8 от
23.10.2014 г. на основание чл. 48, чл. 147, ал. 1, т. 7,
чл. 148, ал. 1 и 3, чл. 152, ал. 1, чл. 153, ал. 1 ЗУТ
за строителство на обект: „Ограда по линия на
площадката на претоварна станция за отпадъци
(ПСО) – Несебър“, в поземлен имот с идентификатор 61056.21.2 по КК на Равда, м. Мерата, община
Несебър, област Бургас. На основание чл. 149, ал. 4
ЗУТ разрешението за строеж подлежи на обжалване
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
7604
27. – Община Бургас на основание чл. 128, ал. 1
ЗУТ съобщава на заинтересуваните собственици
по смисъла на чл. 131 ЗУТ, че е изготвен проект за
подробен устройствен план – план за улична регулация на обслужващи улици с о.т. 1 – о.т. 2 – о.т.
3 – о.т. 5 и о.т. 3 – о.т. 4 за обсл у ж ване на
имоти в устройствена зона 3/Пч в местност
Кладенеца (бивша местност Герен бунар), землище кв. Долно Езерово, Бургас, и подробен
устройствен план – парцеларен план за трасе на
захранващ водопровод до ПИ с идентификатор
07079.6.1149 в местност Кладенеца (бивша местност Герен бунар), землище кв. Долно Езерово,
Бургас. Проектите са изложени за разглеждане в
дирекция „ЦАУ Долно Езерово“. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването на
съобщението в „Държавен вестник“.
7648
57. – Община гр. Димово, област Видин, на
основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за обект: „Обходен път
на гр. Димово от км 39+480 до км 47+300 на път
I-1“. Парцеларният план засяга поземлени имоти,
намиращи се в землищата на гр. Димово и селата
Костичовци, Бела и Дълго поле. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да се запознаят с предложения проект
за ПУП – ПП в техническата служба, ет. 2, стая
№ 12, в сградата на Община Димово и да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация, Димово.
7605
27. – Община Камено на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че е изработен проект за ПУП – план за улична
регулация от о.т. 111а през нови о.т. 112, 113, 114
до о.т. 126б и от о.т. 112 до о.т. 115 в местността

С Т Р.

78

ДЪРЖАВЕН

Край село, землище с. Черни връх, община Камено. ПУП – ПУР е изготвен във връзка с процедура по смяна на статута на ПИ 010087 и 000355
в местността Край село, землище с. Черни връх,
община Камено. Проектът е изложен в сградата
на дирекция „УТСУОС“, Община Камено, всеки
ден от 8,30 до 17 ч. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания
по проекта до дирекция „УТСУОС“ при Община
Камено в едномесечен срок от обнародването на
обявлението в „Държавен вестник“.
7649
7. – Общ и н а Коче р и н о в о н а о с нов а н ие
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за П У П – парцеларен план за трасе
на водопровод за обект „Разширяване на съществуващата междуселищна водоснабдителна
инфраструктура в община Кочериново“, подобект „Мурсалево – Боровец“ и подобект „Боровец – Крумово“, и ПУП – ПЗ за изграждане на
напорен резервоар – с промяна предназначението
на част от имот 000473 „Старите лозя“, местност Ридо, землище с. Крумово – собственост
на Община Кочериново. Проектът е изложен в
техническата служба на Община Кочериново,
стая № 4. В едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ на основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ заинтерсуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.
7639
50. – Община Полски Тръмбеш, дирекция
„УТ, ОС и РП“, отдел „УТ“, на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ обявява на заинтересуваните лица, че
са изготвени проекти за:
1. подробен устройствен план – план-схема на
подземна телекомуникационна канална мрежа на
„България сат“ – АД, на територията на гр. Полски
Тръмбеш, I и II клон, и
2. подробен устройствен план – парцеларен
план на подземна телекомуникационна канална мрежа на „България сат“ – АД, в землището на
с. Раданово, община Полски Тръмбеш – поземлен
имот 000454 и поземлен имот 004010 по КВС на
с. Раданово.
ПУП – план-схема на клон I на подземната
телекомуникационна мрежа започва от точка 1
към съществуваща далекосъобщителна мрежа
на „Глобъл Комюникейшън Нет“, намираща се в
ПИ 5754.300.2477 по КК на града, УПИ XIV – „За
озелен яване“, к в. 76 по П У П на г р. Полск и
Тръмбеш, и преминава през поземлени имоти – общинска собственост, както следва: 1. през
ПИ 57354.300.2477/УПИ XIV – „За озеленяване“, кв. 76; 2. чрез хоризонтален сондаж при км
69+210 пресича път I-5 „Русе – Велико Търново – ПИ 57354.300.2613“; 3. през ПИ 57354.300.2479/
УПИ II – „За озеленяване“, кв. 76; 4. по левия
тротоар на ул. Бели бряг – ПИ 57354.300.2607, по
посока на о.т. – о.т. 141б-194а-198а-203а-206а; 5.
чрез хоризонтален сондаж преди о.т. 208 пресича
ул. Бели бряг – ПИ 57354.300.2607; 6. по десния
тротоар на ул. Бели бряг – ПИ 57354.300.2607, по
посока на о.т. 208а-268б-272а-273а-274а-311а-310; 7.
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чрез хоризонтален сондаж при о.т. 310 пресича
ул. Търговска – ПИ 57354.300.2573; 8. продължава
по улица с о.т. 385-384-383-382, ПИ 57354.300.2581.
ПУП – план-схема на клон II на подземната
телекомуникационна мрежа започва от ПИ 000454
по КВС на с. Раданово и преминава през поземлени имоти – общинска собственост, както следва:
през ПИ 57354.300.2184, ПИ 57354.300.2298, пресича ПИ 57354.300.2551 – улица с о.т. 306а-306, ПИ
57354.300.2668, пресича ПИ 57354.300.2196 – улица с о.т. 307а-307б, ПИ 57354.300.2096, при км
1+024 чрез хоризонтален сондаж преди о.т. 309
пресича ПИ 57354.300.2557 – път III-502 „Полски
Тръмбеш – Обединение – Долна Липница“, ПИ
57354.300.2297, ПИ 57354.300.2292 – жп линия
„Русе – Подкова“ до ПИ 57354.300.2581 – улица с
о.т. 382, 383, 384 и 385.
Проектът е на разположение на заинтересуваните лица в дирекция „Устройство на територията,
общинска собственост и регионална политика“,
стая № 303 на общината. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ писмени предложения, искания и възражения
по проекта може да се правят до общинската администрация в 30-дневен срок от обнародването
на обявлението в „Държавен вестник“.
7606
15. – Община гр. Сапарева баня, област Кюстендил, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава
на заинтересованите страни, че е изработен проект
за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен
план (ПП) със следния териториален обхват – поземлен имот с идентификатор 65365.24.207 по кадастралната карта на гр. Сапарева баня, третиращ
изграждане на елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната
територия – водопроводно отклонение за захранване с вода за питейно-битови и противопожарни
нужди на обект: „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 предназачението на земеделска земя за неземеделски
нужди в обхвата на неурегулиран поземлен имот
с идентификатор 65365.24.60, местност Физолница,
по кадастралната карта на гр. Сапарева баня, с
възложители Райна Георгиева Пешева, Димитър
Кирилов Вучков и Георги Кирилов Вучков. Проектът за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП), е изложен в приемната на
дирекция „Архитектура, градоустройство и контрол по строителството“ при Община Сапарева
баня – гр. Сапарева баня, ул. Германея 1, ет. 3.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да прегледат проекта и ако имат основания, да направят писмени
възражения, предложения и искания по него до
кмета на община Сапарева баня.
7640
31. – Община Сливен на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за линейните обекти на
техническата инфраструктура извън границите
на населените места и селищните образувания за
изграждане на обект: „Оптична кабелна линия 10210/ТШ2-122-102/ТШ1“, преминаваща през област
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Сливен и област Стара Загора. На територията на
община Сливен трасето попада в землището на
с. Старо село, като преминава през имоти 000173 и
000175 – общинска и държавна собственост. Проектът е изложен в общината, стая 35. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения по
проекта до общинската администрация.
7607
29. – Община Чирпан на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица,
че е изработен проект за подробен устройствен
план – ПП (парцеларен план) за обект: външна
канализация за пречистени битови и производствени отпадъчни води към УПИ І – складове на
„Зърнени храни“, кв. 38 по плана на с. Свобода, и
ПУР (план за улична регулация) за улица от о.т. 14
през о.т. 13 до о.т. 23 по плана на с. Свобода. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“ заинтересуваните могат да направят
писмени възражения и искания по проекта до
общинската администрация. Проектът е изложен
в сградата на Община Чирпан, ет. 1, стая № 4.
7647

СЪДИЛИЩ А
Административният съд – Благоевград, обявява, че с жалба на Елена Димитрова Илиева с
адрес: с. Огняново, община Гърмен, се оспорва
Заповед № 136 от 12.07.2002 г. на кмета на община
Гърмен, с която е одобрен подробен устройствен
план. По жалбата на Елена Димитрова Илиева
е образувано адм.д. № 763/2014 г. по описа на
съда, насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 15.12.2014 г. от 10 ч. в зала 002.
Заинтересуваните лица могат да се конституират
като ответници в производството пред съда в
едномесечен срок от обявяване на оспорването в
„Държавен вестник“ чрез подаване на заявление
до съда, което трябва да съдържа: трите имена
и адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако
има такъв – за българските граждани; трите имена и личния номер за чужденец и адреса, заявен
в съответната администрация, телефон, факс и
електронен адрес, ако има такъв; фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището
и последния посочен в съответния регистър адрес
на управление и електронния му адрес; номер на
делото; акта, който се оспорва, и органа, който
го е издал; изявление, че заинтересуваното лице
желае да бъде конституирано в производството
като ответник; подпис на заявителя. Към заявлението се прилагат писмени доказателства, удостоверяващи качеството на заинтересувано лице
на заявителя. Със заявлението е недопустимо да
се правят искания за отмяна на индивидуалния
административен акт, както и за присъединяване
към подадени жалби в законоустановения срок.
7635
Административният съд – Благоевград, обявява, че по жалба на Анна Рангелова Иванова
против Решение № 237 от 30.07.2014 г. на Об-
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щинския съвет – гр. Сандански, с което е одобрен подробен устройствен план (ПУП) – план
за улична регулация за имот с идентификатор
65334.89.661 в местността Кърмилото, землището
на гр. Сандански, област Благоевград, с който
се предвижда изграждането на улица-тупик с
о.т. 453а до о.т. 453 с напречен профил от 5,26 м
до 5,54 м, е образувано адм.д. № 693/2014 г. по
описа на съда и е насрочено за разглеждане в
открито съдебно заседание на 18.12.2014 г. от 10 ч.
Заинтересуваните лица могат да се конституират
като ответници в производството пред съда в
едномесечен срок от обявяване на оспорването в
„Държавен вестник“ чрез подаване на заявление
до съда, което трябва да съдържа: трите имена
и адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако
има такъв – за българските граждани; трите имена и личния номер за чужденец и адреса, заявен
в съответната администрация, телефон, факс и
електронен адрес, ако има такъв; фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището
и последния посочен в съответния регистър адрес
на управление и електронния му адрес; номер на
делото; акта, който се оспорва, и органа, който
го е издал; изявление, че заинтересуваното лице
желае да бъде конституирано в производството
като ответник; подпис на заявителя. Към заявлението се прилагат писмени доказателства, удостоверяващи качеството на заинтересувано лице
на заявителя. Със заявлението е недопустимо да
се правят искания за отмяна на индивидуалния
административен акт, както и за присъединяване
към подадени жалби в законоустановения срок.
7550
Административният съд – Варна, ХІХ състав,
съобщава за направено оспорване от „Булгартрансгаз“ – ЕАД, на Решение № 1357-4 по протокол
№ 28 от 12.02.2014 г. на Общинския съвет – гр. Варна (ДВ, бр. 31 от 2014 г.), с което е одобрен
план за улична регулация на с. о. „Ментеше“ в
частта на имоти: 10135.4501.9563, 10135.4501.9564,
10135.4501.808, 10135.4501.9562, 10135.4501.9592,
10135.4501.1442, 10135.4501.1404, 10135.4501.1405,
10135.4501.9569, 10135.4501.9560, 10135.4501.9591,
10135.4501.9592, 10135.4501.9585, 10135.4501.1395,
10135.4501.1396, 10135.4501.1406, 10135.4501.1491,
10135.4501.1490, 10135.4501.9586, 10135.4501.813,
10135.4501.1588, 10135.4501.1589, 10135.4501.1401,
10135.4501.1403. Заинтересованите лица могат да
се конституират като ответници по адм. дело
№ 1948/2014 г. в едномесечен срок от деня на
обнародването в „Държавен вестник“ чрез подаване на заявление до съда, което да съдържа
реквизитите по чл. 218, ал. 5 ЗУТ, като приложат
доказателства, удостоверяващи качеството им на
заинтересовани лица.
7551
Административният съд – Сливен, съобщава, че е образувано адм. дeло № 232/2014 г. по
описа на съда и по което предмет на оспорване
е Решение № 1426 от 27.08.2014 г. на Общинския
съвет – гр. Сливен, с което е одобрено изменение
на подробния устройствен план на кв. 719 и кв. 720,
парк „Юнак“, гр. Сливен, като отпадат кв. 719
и кв. 720 и се образува нов кв. 719 в парк „Юнак“
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с УПИ І – „За дендрологичен парк и зоокът“, и
УПИ ІІ-92 – „За парк“, и в кв. 652, кв. Младост,
гр. Сливен, се образува нов УПИ ХХVІІІ – „За обществено обслужване“. Заинтересованите лица могат да подадат заявление до Административния
съд – Сливен, в едномесечен срок от деня на
обнародването в „Държавен вестник“ на съобщението за оспорването, за да бъдат конституирани
като ответници в производството. Заявлението
трябва да съдържа: трите имена и адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако има такъв – за
българските граждани; трите имена и личния
номер на чужденец и адреса, заявен в съответната администрация, телефон, факс и електронен
адрес, ако има такъв; фирмата на търговеца или
наименованието на юридическото лице, изписани
и на български език, седалището и последния
посочен в съответния регистър адрес; номер на
делото; акта, който се оспорва, и органа, който
го е издал; изявление, че заинтересованото лице
желае да бъде конституирано в производството като
ответник; подпис на заявителя. Към заявлението
следва да се приложат писмените доказателства,
удостоверяващи качеството на заинтересувано
лице на заявителя. Със заявлението е недопустимо
да се правят искания за отмяна на индивидуалния
административен акт, както и за присъединяване
към подадената жалба.
7636
Административният съд – Шумен, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 АПК съобщава,
че е постъпила жалба, съдържаща искане за
прогласяване нищожността на чл. 15, буква „г“ от
Наредбата за определянето и администрирането
на местните такси и цени на услуги в община
Нови пазар, приета от Общинския съвет – гр. Нови
пазар, по която е образувано адм. д. № 188/2014 г.
по описа на Административния съд – Шумен.
7552
Окръжният съд – Монтана, съобщава на Любомир Валентинов Георгиев със заявен постоянен
и настоящ адрес София, ул. Ворино 11, ет. 1,
ап. 1, и на Ваня Валентинова Русанова със заявен
постоянен и настоящ адрес София, ж.к. Люлин
№ 911, вх. Б, ет. 1, ап. 22 – понастоящем и двамата с неизвестен адрес, и двамата ответници по
гр.д. № 62/2011 г. по описа на ОС – Монтана, да
се явят в деловодството на съда в двуседмичен
срок от обнародването в „Държавен вестник“, за
да им бъдат връчени: решение по делото и въззивна жалба от ответниците по делото Димитър
Георгиев Димитров и Любомир Георгиев Луков – и
двамата от Монтана. При неявяването им ще им
бъде назначен процесуален представител.
7553
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Софийският районен съд, ІІІ гражданско
отделение, 84 състав, уведомява Розмари НиетоЦонкова (Рос Мари Нието-Цонкова), родена на
30.06.1966 г. в Лос Анджелис, САЩ, гражданка на
САЩ, без постоянен и настоящ адрес в Република
България, че е ответница по гр. д. № 50857/2014 г.,
образувано по предявен от Петър Стойков Цонков иск по чл. 49 СК, и є указва в двуседмичен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ да
се яви в канцеларията на СРС, ІІІ ГО, София,
ул. Съборна 9, за връчване на книжата по делото,
в противен случай ще є бъде назначен особен
представител.
7617
Софийският районен съд, ІІІ гражданско отделение, 81 състав, призовава Набил Абдуллатиф,
гражданин на Сирия, роден на 15.05.1968 г. в Сирия, с неизвестен адрес в Република България,
като ответник по гр.д. № 17358/2013 г., заведено от
Илияна Георгиева Георгиева от София, за развод.
Ответникът в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ може да подаде писмен
отговор по реда на чл. 131 ГПК, след като се
запознае с исковата молба и приложенията към
нея, които се намират в деловодството на съда.
Ответникът следва да посочи съдебен адрес в
страната, в противен случай делото ще се гледа
при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
7618
Благоевградският окръжен съд на основание чл. 679, ал. 3 ТЗ призовава кредиторите на
„Явор“ – АД (в открито производство по несъстоятелност), ЕИК 811157548, със седалище и адрес
на управление Петрич, ул. Места 18, да се явят
по т. д. № 108/2014 г. по описа на съда за съдебно
заседание на 11.12.2014 г. в 12 ч. в зала № 4, ет. 3,
на Окръжния съд – Благоевград, пл. Васил Левски
1, за разглеждане на искането на „ЦКБ“ – АД,
ЕИК 831447150, за отмяна на решение на първото събрание на кредиторите на „Явор“ – АД,
Петрич, проведено на 3.09.2014 г., по т. дело по
несъстоятелност № 28/2014 г. по описа на БлОС.
7637
Софийският градски съд на основание чл. 17,
ал. 1, т. 8 ЗПП вписва промени по ф.д. № 492/2012 г.
за политическа партия „Движение България на
гражданите“, както следва: вписва промени в
Националния съвет: заличава Даниел Василев
Вълчев, Йонко Миладинов Грозев и вписва Георги
Динчев Божев, Ангел Георгиев Чорбов; вписва
промени в Контролния съвет: заличава Георги
Александров Ковачев, Георги Иванов Киряков,
Ива Евгениева Йорданова като членове и вписва
Димитър Василев Тучков, Иво Красимиров Савов,
Гергана Василева Петрова.
7616

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

