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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 163
ОТ 29 ЮНИ 2015 Г.

за приемане на Наредба за условията и реда
за предоставяне на средства за компенсиране
на намалените приходи от прилагането на
цени за обществени пътнически превози по
автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории
пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни
линии във вътрешноградския транспорт и
транспорта в планински и други райони и за
издаване на превозни документи за извършване на превозите
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема Наредба за ус
ловията и реда за предоставяне на средства
за компенсиране на намалените приходи от
прилагането на цени за обществени пътни
чески превози по автомобилния транспорт,
предвидени в нормативните актове за опре
делени категории пътници, за субсидиране на
обществени пътнически превози по нерента
билни автобусни линии във вътрешноградския
транспорт и транспорта в планински и други
райони и за издаване на превозни документи
за извършване на превозите.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. В Постановление № 66
на Министерския съвет от 1991 г. за опреде
ляне минимални размери на намаленията на
превозните цени по автомобилния транспорт
на някои групи граждани (обн., ДВ, бр. 33 от
1991 г.; изм. и доп., бр. 15 от 2000 г., бр. 13 от
2004 г., бр. 16 от 2008 г. и бр. 104 от 2011 г.)
се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 1:
а) в ал. 1:
аа) в основния текст думата „вътрешноград
ския“ се заменя с „основните градски линии“;
бб) в т. 1:
ааа) в основния текст думите „вътрешно
градския транспорт“ се заменят с „основните
градски линии“;
ббб) буква „а“ се изменя така:
„а) ученици в дневна форма на обучение
и студенти редовно обучение, включително
докторанти в редовна форма на обучение,
учащи в училищата, висшите училища и на
учните организации, включени в Регистъра
на средните училища и детските градини и
в Регистъра на акредитираните висши учи
лища на Министерството на образованието
и науката (МОН) – с 30 на сто;“

вв) в т. 2:
ааа) в основния текст думите „междусе
лищния автомобилен транспорт“ се заменят
с „междуселищни автобусни линии от об
щинските и областните транспортни схеми“;
ббб) буква „а“ се изменя така:
„а) ученици в дневна форма на обучение
и студенти редовно обучение, включително
докторанти в редовна форма на обучение,
учащи в училищата, висшите училища и на
учните организации, включени в Регистъра
на средните училища и детските градини и в
Регистъра на акредитираните висши училища
на МОН – с 20 на сто;“
гг) точка 3 се отменя;
б) създава се нова ал. 3:
„(3) Намаленията по ал. 2 не се прилагат
при организирани г ру пови път у вани я на
деца до 7 навършени години и ученици от 7
до 10 навършени години, които следва да се
извършват като случайни превози по реда на
Наредба № 33 от 1999 г. за обществен превоз
на пътници и товари на територията на Репуб
лика България (обн., ДВ, бр. 101 от 1999 г.;
изм. и доп., бр. 50 и 95 от 2000 г., бр. 36 от
2001 г.; Решение № 219 на Върховния адми
нистративен съд от 2002 г. – бр. 8 от 2002 г.;
изм. и доп., бр. 40 и 108 от 2002 г.; Решение
№ 1043 на Върховния административен съд от
2003 г. – бр. 16 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 46
от 2006 г., бр. 13 от 2011 г. и бр. 52 и 69 от
2012 г.).“;
в) досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея
думите „ал. 2“ се заменят с „ал. 1 и 2“.
2. В чл. 5, ал. 2 думата „вътрешноградски“
се заменя с „градски линии“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков

НАРЕДБА

за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи
от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт,
предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на
обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския
транспорт и транспорта в планински и други
райони и за издаване на превозни документи
за извършване на превозите
Ч АСТ П ЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) С тази наредба се определят
условията и редът за предоставяне на пред
видените в централния бюджет средства за
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компенсиране и субсидиране на превозвачите,
изпълняващи задължения за извършване на
обществени услуги за безплатни и по намалени
цени пътнически превози и за вътрешноград
ски и междуселищни пътнически превози в
слабонаселени планински и други райони в
страната.
(2) Средствата по ал. 1 представляват ком
пенсация за обществена услуга за извършен
обществен пътнически превоз по смисъла
на Регламент (ЕО) № 1370/2007 на Европей
ския парламент и на Съвета от 23 октомври
2007 г. относно обществените услуги за път
нически превоз с железопътен и автомобилен
транспорт и за отмяна на регламенти (ЕИО)
№ 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета (ОВ,
L 315, 03/12/2007, стр. 1 – 13) (Регламент
№ 1370/2007) и се предоставят при спазване
на условията и реда на същия регламент и
действащата нормативна уредба в страната.
(3) Средствата за компенсиране на превозва
чите за извършените безплатни и по намалени
цени превози по автомобилния транспорт, с
изключение на тези по чл. 19, т. 8, както и
средствата за субсидиране на нерентабил
ни автобусни линии във вътрешноградския
транспорт и транспорта в планински и други
райони се предоставят за извършени превози
от превозвачите по:
1. транспортни схеми, включващи основни
линии от вътрешноградския автобусен, трам
ваен, тролейбусен транспорт, включително
метрото;
2. общинските, областните и републикан
ската транспортни схеми по междуселищния
автомобилен транспорт в съответствие с
Наредба № 2 от 2002 г. на министъра на
транспорта и съобщенията за условията и
реда за утвърждаване на транспортни схеми
и за осъществяване на обществени превози
на пътници с автобуси (обн., ДВ, бр. 32 от
2002 г.; изм. и доп., бр. 32 от 2003 г., бр. 45
от 2006 г. и бр. 44 от 2011 г.) (Наредба № 2).
(4) Не се предоставят средства за превози
по допълнителните градски линии по смисъла
на Наредба № 2 и за превози по автобусни
линии – градски и междуселищни, които се
поддържат главно поради историческия инте
рес към тях или туристическото им значение.
Чл. 2. (1) Средства по тази наредба се пре
доставят до размера, определен със Закона
за държавния бюджет за съответната година.
(2) При недостиг на средства за превоз
на деца и ученици до 16-годишна възраст
по чл. 26, ал. 3 и 4 от Закона за народната
просвета допълнително финансиране може
да се осигурява чрез компенсирани промени
по функция „образование“ по предложение
на министъра на образованието и науката,
за което се прилагат условията и редът на
тази наредба.
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Чл. 3. (1) Средствата по тази наредба се
предоставят под формата на целеви трансфе
ри от централния бюджет чрез Системата за
електронни бюджетни разплащания (СЕБРА).
За целта се залагат лимити на общини, които
са спазили нормативно установения ред за
възлагане на обществени пътнически превози
съгласно Регламент № 1370/2007 и разпоред
бите на Закона за обществените поръчки или
Закона за концесиите, при спазване на прин
ципите за публичност и прозрачност, свободна
и лоялна конкуренция и равнопоставеност и
недопускане на дискриминация.
(2) Кметовете на общините предоставят
средствата по тази наредба на превозвачи,
които спазват нормативно установения ред и
правилата за извършване на обществен превоз
на пътници, предвидени в Закона за автомо
билните превози и подзаконовите нормативни
актове по прилагането му.
(3) К метовете на общините разходват
средства за безплатните превози по чл. 19,
т. 8 самостоятелно, когато превозите се орга
низират от общината, или ги предоставят за
разходване на училища или детски градини,
които осъществяват тези превози за собст
вена сметка.
(4) Кметовете на общините се разплащат
с превозвачите съобразно фактически пре
доставените транспортни услуги.
Ч АС Т В Т ОРА
РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА СРЕДСТВАТА И ЗАЛАГАНЕ НА ЛИМИТИ
Г л а в а

п ъ р в а

РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА СРЕДСТВАТА
Раздел І
Разпределение на средствата за годината и
за първото тримесечие
Чл. 4. (1) Ежегодно в едномесечен срок
от влизането в сила на постановлението на
Министерск и я съвет за изпълнението на
държавния бюджет за съответната година
министърът на транспорта, информацион
ните технологии и съобщенията разпределя
годишния размер и размера за първото триме
сечие на предвидените в централния бюджет
средства за компенсиране на превозвачите
за извършените безплатни и по намалени
цени превози с автомобилния транспорт по
групи правоимащи, с изключение на тези по
чл. 19, т. 7 и 8 по общини, пропорционално
на броя на лицата и в зависимост от катего
рията на общината, като те могат да бъдат
съобразени с усвояемостта на средствата за
предходни години.
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(2) В срока по ал. 1 министърът на транс
порта, информационните технологии и съобще
нията предоставя изготвеното разпределение
на министъра на финансите.
(3) Средствата по ал. 1 за компенсиране на
превозвачите, подлежащи на разпределение
за първото тримесечие, са в размер 25 на сто
от утвърдените годишни средства.
(4) За разпределяне на средствата по ал. 1
ежегодно в срок до 20 декември Националният
осигурителен институт, Министерството на
регионалното развитие и благоустройството и
Министерството на образованието и науката
изпращат в Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията
информация за броя на правоимащите лица
по общини на хартиен и електронен носител.
Чл. 5. (1) Ежегодно в едномесечен срок
от влизането в сила на постановлението на
Министерск и я съвет за изпълнението на
държавния бюджет за съответната година ми
нистърът на финансите разпределя годишния
размер на предвидените в централния бюджет
средства за безплатен превоз на служители
по чл. 19, т. 7 между съответните бюджетни
организации, с които служителите са в слу
жебни и трудови правоотношения.
(2) В срока по ал. 1 ръководителите на бю
джетните организации разпределят по общини
годишния размер и съответните тримесечни
размери на средствата пропорционално на
броя на заявените карти и в зависимост от
категорията на общината и предоставят съ
ответните разпределения на министъра на
финансите.
Чл. 6. (1) Ежегодно в едномесечен срок
от влизането в сила на постановлението на
Министерския съвет за изпълнението на дър
жавния бюджет за съответната година минис
търът на образованието и науката въз основа
на определен от него максимален размер на
средствата за компенсиране на километър от
общия пробег и на предоставената от кметовете
на общините информация със справката по
чл. 13 разпределя годишния размер и размера
за първото тримесечие на предвидените по
централния бюджет средства за компенсиране
на превозвачите за извършените безплатни
пътнически превози на децата и учениците
по чл. 19, т. 8 по общини.
(2) В срока по ал. 1 министърът на обра
зованието и науката предоставя изготвеното
разпределение на министъра на финансите.
Чл. 7. (1) Ежегодно в едномесечен срок
от влизането в сила на постановлението на
Министерск и я съвет за изпълнението на
държавния бюджет за съответната година
министърът на транспорта, информацион
ните технологии и съобщенията разпределя
в годишен размер и в размер за първото
т римесечие предвидените по цент ра лни я
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бюджет средства за субсидиране поотделно
за вът решног ра дск и пътническ и превози
и за междуселищни пътнически превози в
слабонаселените планински и други райони
в страната по общини, пропорционално на
съответния пробег, нетния финансов ефект от
изпълнението на задължението за обществени
услуги от предходната година и в зависимост
от категорията на общината, като те могат да
бъдат съобразени с усвояемостта на средствата
за предходни години.
(2) В срока по ал. 1 министърът на транс
порта, информационните технологии и съобще
нията предоставя изготвеното разпределение
на министъра на финансите.
(3) Средствата по ал. 1 за субсидиране за
първото тримесечие, подлежащи на разпреде
ление, са в размер 25 на сто от утвърдените
годишни средства.
Чл. 8. (1) При необходимост до изтичане
на първото тримесечие ръководителите на
съответните бюджетни организации могат да
извършват промени в изготвените за триме
сечието разпределения по чл. 4, 6 и 7.
(2) При необходимост през цялата година
ръководителите на съответните бюджетни
организации могат да извършват промени в
изготвените тримесечни и годишни разпре
деления по чл. 5.
Раздел ІІ
Разпределяне на средствата за второто и
третото тримесечие
Чл. 9. Минист ърът на транспорта, ин
формационните технологии и съобщенията
и министърът на образованието и науката
разпределят средствата по общини за ком
пенсиране и субсидиране на превозите за
второто тримесечие и предоставят съответните
разпределения на министъра на финансите
в срок до 10 април. Средствата за третото
тримесечие се разпределят и предоставят на
министъра на финансите в срок до 10 юли на
текущата година.
Чл. 10. (1) На общините, които по отчет
ни данни за предходната година са усвоили
под 65 на сто от предоставените за годината
средства по чл. 19, т. 1 – 6, не се разпределят
средства за тази цел за второто тримесечие
на текущата година.
(2) В срок до 10 юни кметовете на общините
по ал. 1 с преустановен трансфер за второто
тримесечие предоставят едновременно по
електронен път и на хартиен носител справка
по образец – приложение № 1.
(3) Когато данните от справката по ал. 2
доказват необходимост от средства за второто
тримесечие, в разпределянето на средствата
за третото тримесечие на текущата година се
включва размерът на необходимите средства
за второто тримесечие.
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Раздел ІІІ
Разпределяне на средствата за четвъртото
тримесечие
Чл. 11. (1) Ежегодно в срок до 20 октом
ври кметовете на общините предоставят на
министъра на транспорта, информационните
технологии и съобщенията справка по об
разец – приложение № 2, за компенсиране
на превозвачите за извършените безплатни
и по намалени цени пътувания със средства
от централния бюджет за периода 1 януа
ри – 30 септември. Справката се предоста
вя едновременно на хартиен носител и по
електронен път.
(2) Въз основа на предоставената справка по
ал. 1 размерът на средствата за компенсиране
на превозвачите за извършените безплатни
превози на ветераните от войните, военно
инвалидите, военнопострадалите и деца до 7
навършени години за четвъртото тримесечие
се преизчислява, както следва:
1. определя се средна за страната цена
на абонаментна карта за съответната група
пътници;
2. със съответните коефициенти за отдел
ните категории общини се коригира средната
цена за страната и се получава максимално
допустимата цена за компенсиране по кате
гории общини.
(3) Определянето на окончателното годиш
но и за четвъртото тримесечие разпределение
на средствата по общини се извършва според
посочената в справката по ал. 1 цена и броя
на издадените карти. Когато посочената цена
е по-висока от максимално допустимата цена
за компенсиране за съответната категория
община, разпределението се извършва според
максимално допустимата цена.
Чл. 12. (1) Ежегодно в срок до 20 октом
ври кметовете на общините предоставят на
министъра на транспорта, информационните
технологии и съобщенията обобщена справка
по образец – приложение № 3, за финансовите
резултати на всички превозвачи за периода
1 януари – 30 септември. Справката се пре
доставя едновременно на хартиен носител и
по електронен път.
(2) За целите на разпределението на суб
сидиите ежегодно в срок до 20 октомври
минист ърът на финансите предоставя по
електронен път на министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщенията
информация за преведените по общини сред
ства за компенсации на лицата по чл. 19, т. 7
за периода 1 януари – 30 септември.
Чл. 13. (1) Ежегодно в срок до 30 септември
кметовете на общините предоставят на минис
търа на образованието и науката справка по
образец – приложение № 4, за необходимите
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средства за компенсиране на превозвачите за
извършените безплатни превози на децата и
учениците по чл. 19, т. 8.
(2) Справката по ал. 1 обхваща периодите
от 15 септември до 31 декември на текущата
година и от 1 януари до 30 юни на следващата
година. Информацията трябва да бъде съо
бразена с броя на учебните дни по графика за
учебното време за учебната година, определени
със заповед на министъра на образованието
и науката.
Чл. 14. (1) Въз основа на обобщената
информация от справките по чл. 11, ал. 1,
чл. 12, ал. 1 и чл. 13, ал. 1 при необходимост
от това министърът на образоването и науката
и министърът на транспорта, информаци
онните технологии и съобщенията могат да
правят промени в годишното разпределение
на средствата за компенсиране и субсидиране
на превозвачите по автомобилния транспорт
по общини.
(2) В съответствие с годишното разпределе
ние и предоставените до 15 октомври средства
се извършва и разпределението на средствата
за четвъртото тримесечие по общини.
(3) Когато се налагат промени по реда
на ал. 1, същите се извършват в рамките на
определените в централния бюджет средства
за тази цел, като натрупаните излишъци
се балансират с недостига на средства по
общини.
Раздел IV
Предоставяне на разпределенията
Ч л. 15. (1) В си ч к и ра зп р еде лен и я на
средства по раздели I – III се предоставят
на министъра на финансите на хартиен но
сител и на преносим носител на цифрова
информация.
(2) Въз основа на разпределенията по ал. 1
министърът на финансите изготвя обобщени
списъци, в които се определят средствата от
централния бюджет като тримесечни общи
лимити на отделните общини, включващи
средствата за компенсиране и субсидиране
на превозвачите за извършените пътнически
превози по автомобилния транспорт за зала
гане чрез СЕБРА.
Г л а в а

в т о р а

РЕД ЗА ЗАЛАГАНЕ НА ЛИМИТИ
НА ОБЩИНИТЕ
Чл. 16. (1) Определените от министъра на
финансите лимити по чл. 15, ал. 2 се залагат
на общините, както следва:
1. за първото тримесечие – в 5-дневен срок
от предоставяне на разпределенията по реда
на глава първа, раздел I;
2. за второто тримесечие – до 15 април;
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3. за третото тримесечие – до 15 юли;
4. за четвъртото тримесечие – в 5-дневен
срок от предоставяне на разпределенията по
глава първа, раздел III.
(2) Лимитите по ал. 1 се залагат чрез
СЕБРА, като се извършват съответните про
мени на бюджетните взаимоотношения по
реда на Закона за публичните финанси, за
което министърът на финансите уведомява
писмено общините. Размерът на бюджетните
взаимоотношения на общините с централния
бюджет се смята за изменен от датата, посо
чена в писменото уведомление на министъра
на финансите.
Чл. 17. Неусвоените в края на годината
средства от предоставени целеви трансфери
по бюджетите на общините могат да бъдат
прехвърлени по бюджетна сметка на общината
и се разходват за същата цел до 31 януари на
следващата година.
Чл. 18. При необходимост преди получа
ването на разпределенията на средствата по
реда на глава първа, раздел І министърът
на финансите може да предостави авансово
средства за компенсиране и субсидиране
на превозвачите за извършените превози за
първото тримесечие на текущата година чрез
залагане на лимити в размер до 25 на сто
от размера на определените за предходната
година средства за съответните общини.
Ч АСТ Т РЕТА
КОМ П ЕНСИ РА Н Е Н А П РЕВОЗВАЧ И Т Е
ЗА НАМАЛЕНИТЕ ПРИХОДИ ОТ ПРИЛАГАНЕТО НА ЦЕНОВИ ОБЛЕКЧЕНИЯ ЗА
ОБЩЕСТВЕНИ ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ
ПО АВТОМОБИЛНИЯ ТРАНСПОРТ, ПРЕДВИДЕНИ В НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ ЗА
ОПРЕДЕЛЕНИ КАТЕГОРИИ ПЪТНИЦИ
Г л а в а

п ъ р в а

ОБХВАТ НА ПРЕВОЗИТЕ, ПОДЛЕЖАЩИ
НА КОМПЕНСИРАНЕ
Чл. 19. На компенсиране на превозвачите
за извършените безплатни и по намалени цени
превози по автомобилния транспорт подлежат
превозите на:
1. ветераните от войните, които пътуват
безплатно, в съответствие с чл. 4, т. 4 и 5 от
Закона за ветераните от войните, както следва:
а) с абонаментна карта – по основните
градски линии по вътрешноградския транспорт
във всички градове в страната и по автомо
билния транспорт по утвърдените транспортни
схеми в областта, в която са регистрирани с
постоянен адрес;
б) с билет – един път годишно с автомо
билен транспорт по направления, по които
н яма железница – отиване и връщане по
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свободно избран маршрут; носителите на
„Орден за храброст“ имат право на 3 такива
пътувания;
2. военноинвалидите и военнопострадалите
по чл. 4, т. 1 и 4 от Закона за военноинва
лидите и военнопострадалите, които пътуват
безплатно, в съответствие с чл. 17, ал. 1 от
същия закон, както следва:
а) с абонаментна карта – по основните град
ски линии по вътрешноградския транспорт във
всички градове в страната и по автомобилния
транспорт по утвърдените транспортни схеми
в общината, където живеят;
б) с билет – два пъти в годината – отива
не и връщане по свободно избран маршрут
в страната;
3. децата до 7 навършени години, които
пътуват с карта за безплатно пътуване по
вътрешноградския транспорт и с билет с
нулева стойност по междуселищния автомо
билен транспорт, в съответствие с чл. 1, ал. 2
от Постановление № 66 на Министерския
съвет от 1991 г. за определяне минимални
размери на намаленията на превозните цени
по автомобилния транспорт на някои групи
граждани (обн., ДВ, бр. 33 от 1991 г.; изм. и
доп., бр. 15 от 2000 г., бр. 13 от 2004 г., бр. 16
от 2008 г. и бр. 104 от 2011 г.) (Постановление
№ 66 на МС от 1991 г.);
4. децата от 7 до 10 навършени години, ко
ито пътуват с 50 на сто намаление от цените
на билетите за пътуване по междуселищния
автомобилен транспорт, в съответствие с чл. 1,
ал. 2 от Постановление № 66 на МС от 1991 г.;
5. учениците в дневна форма на обучение
и студентите редовно обучение, включително
докторантите в редовна форма на обучение,
учащи в училищата, висшите училища и на
учните организации, включени в Регистъра
на средните училища и детските градини и в
Регистъра на акредитираните висши училища
на Министерството на образованието и науката, които пътуват с минимално намаление
на цената на абонаментна карта по основни
градски линии – 30 на сто, а по междусе
лищни автобусни линии от общинските и
областните транспортни схеми – 20 на сто,
спрямо определената редовна цена по дейст
ващата тарифа на съответния превозвач, в
съответствие с чл. 1, ал. 1, т. 1, буква „а“ и
т. 2, буква „а“ от Постановление № 66 на
МС от 1991 г.;
6. лицата, получаващи пенсия по услови
ята на глава шеста от Кодекса за социално
осигуряване, навършили възрастта по чл. 68,
ал. 1 – 3 от същия кодекс, които пътуват с
минимално намаление на цената на або
наментна карта по основни градски линии
и по меж дуселищни автобусни линии от
общинските и областните транспортни схе
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ми – 20 на сто спрямо определената редовна
цена по действащата тарифа на съответния
превозвач;
7. служителите, пътуващи безплатно във
вътрешноградския транспорт при изпълнение
на служебните си задължения, когато това е
предвидено в закон;
8. децата и учениците, които подлежат
на за д ъ л ж и телна подго т овка и ли на за
дължително обучение в населено място, в
което няма детска градина или училище,
осъществяващи предучилищна подготовка в
съответната подготвителна група или обуче
ние в съответния клас, с осигурен безплатен
транспорт до детска градина или училище в
най-близкото населено място на територи
ята на общината или на съседна община в
съответствие с чл. 26, ал. 3 и 4 от Закона за
народната просвета;
9. многодетните майки, които пътуват
безплатно един път в годината по автобусния
транспорт в страната – отиване и връщане по
свободно избран маршрут, в съответствие с
чл. 8г, ал. 1 от Закона за семейни помощи
за деца.
Чл. 20. (1) Превозите на децата и учениците
по чл. 19, т. 8 се организират от общината по
местонахождение на училището и детската
градина, съответно от училищата или дет
ските градини, на които е делегирано това
право, чрез:
1. сключване на договор за специализиран
превоз с автомобилен транспорт;
2. превоз по автобусни линии по утвърдена
транспортна схема;
3. железопътен транспорт с пътнически
влак II класа;
4. превоз за собствена сметка;
5. таксиметров превоз.
(2) Превозите по ал. 1, т. 1 се възлагат с
договор при спазване на реда за възлагане
на обществени поръчки или на концесии и
същите се осъществяват в рамките на учеб
ния план на съответните учебни заведения
при спазване изиск вани ята на Закона за
автомобилните превози и другите относими
нормативни актове.
(3) С договора по ал. 2 задължително се
регламентират изчерпателно и по прозрачен
начин:
1. обхватът на превозната услуга;
2. маршрутното разписание и задълженията
за извършване на обществената услуга;
3. показателите, които се вземат предвид
за предотвратяване на свръхкомпенсиране,
с конкретни икономически параметри, въз
основа на които се изчислява размерът на
компенсацията, с отчитане на нетния фи
нансов ефект;
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4. механизмите за разпределение на раз
ходите, пряко свързани с предоставяне на
услугата, които могат да включват разходи
за персонал, енергия, инфраструктурни такси,
поддръжка и ремонт на превозни средства за
обществения транспорт, подвижен състав и
инсталации, необходими за извършване на
услугата, както и на частта от непреките раз
ходи, свързани с предоставянето на услугата;
5. норми и изисквания към качеството на
услугата, ако са приложими;
6. дали се допускат подизпълнители при
извършването на услугата и какъв е макси
мално допустимият процент от стойността
или обема на услугата.
(4) Извършването на превозите по ал. 1,
т. 2 се урежда с договор за възлагане на об
ществен превоз, сключен по реда на Регламент
№ 1370/2007, като превозвачът или по заявка
на възложителя снабдява учащите се безплатно
с превозен документ за съответния маршрут и
ежемесечно фактурира стойността на услугата
при условията на сключения договор.
(5) Организирането на превозите по ал. 1,
т. 4 се извършва въз основа на заповед на
кмета на общината, съответно на директора
на училището или на детската градина, на
които е делегирано такова право.
(6) Превозите по ал. 1, т. 5 могат да се
извършват с таксиметров автомобил съгласно
сключен договор с превозвачи, регистрирани
по реда на Наредба № 34 от 1999 г. за такси
метров превоз на пътници (обн., ДВ, бр. 109
от 1999 г.; изм. и доп., бр. 50 и 95 от 2000 г.,
бр. 30 от 2002 г., бр. 107 от 2003 г., бр. 29 и 111
от 2004 г., бр. 23 и 58 от 2005 г., бр. 46 и 99
от 2006 г., бр. 103 от 2007 г., бр. 73 от 2011 г.,
бр. 13 и 69 от 2012 г. и бр. 67 от 2014 г.), и
при спазване на изискванията за възлагане
на обществени поръчки в случаите, когато
по определен маршрут няма организиран
превоз на пътници по утвърдени транспортни
схеми и за възложителя е икономически поизгодно. Водачът на таксиметровия автомо
бил задължително издава фактура за всяка
извършена услуга.
(7) Делегирането на правото за организи
ране на безплатни превози се осъществява
въз основа на договор, сключен между кмета
на общината и съответното училище или
детска градина.
Чл. 21. Правата за ползване на ценови
облекчени я за превози по автомобилни я
транспорт, с изключение на тези по чл. 19,
т. 8, се отнасят само за превози по утвърде
ни транспортни схеми, включващи основни
градски и междуселищни автобусни линии.
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Г л а в а

в т о р а

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ИЗДАВАНЕ НА
ПРЕВОЗНИ ДОКУМЕНТИ
Чл. 22. (1) Абонаментната карта по чл. 19,
т. 1, буква „а“ се издава по образец, утвърден от
министъра на транспорта, информационните
технологии и съобщенията, срещу представено
от лицето удостоверение от Държавна агенция
„Архиви“. Картата е персонална, със снимка
на лицето и на нея се отбелязва областта,
за която важи, както и наименованието на
общината по постоянен адрес на лицето.
(2) Абонаментната карта се издава от об
щината по постоянния адрес на лицето по
чл. 19, т. 1 или от лице, на което кметът на
общината е възложил издаването на картите
в съответствие с чл. 36, ал. 4 от Закона за
автомобилните превози. Картите се издават
за календарна година и са валидни за пъту
ване до 31 януари на следващата календарна
година.
(3) Общината или лицето, на което е въз
ложено издаването на картите, води специа
лен регистър, съдържащ имената и датата на
раждане на лицето, номера на удостоверението
от Държавна агенция „Архиви“, датата и но
мера на издадената карта и подпис на лицето,
който се полага в регистъра при получаване
на абонаментната карта.
(4) Изгубена или унищожена карта може
да се замени еднократно през годината с
дубликат на същата.
Чл. 23. За билета по чл. 19, т. 1, буква „б“
превозвачът издава фактура на правоимащия, в
която се вписват датата, началният и крайният
пункт на пътуване, името на лицето, номерът
на удостоверението и стойността на превоза
по условията на действащата тарифа.
Чл. 24. (1) Абонаментната карта по чл. 19,
т. 2, буква „а“ се издава по образец, утвърден
от министъра на транспорта, информаци
онните технологии и съобщенията, срещу
представена книжка за военноинвалид или
за военнопострадал, издадена от Министер
ството на отбраната. Картата е персонална,
със снимка на лицето и на нея се отбелязва
общината по постоянния адрес на лицето.
(2) Абонаментната карта се издава от об
щината по постоянния адрес на местоживеене
на лицето по чл. 19, т. 2 или от лице, на което
кметът на общината е възложил издаването
на картите в съответствие с чл. 36, ал. 4 от
Закона за автомобилните превози. Картата
се издава за календарна година и е валидна
за пътуване до 31 януари на следващата ка
лендарна година.
(3) Общината или лицето, на което е въз
ложено издаването на картите, води специ
ален регистър, съдържащ имената и датата
на раждане на лицето, номера на книжката
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за военноинвалид или за военнопострадал,
датата и номера на издадената карта и подпис
на лицето, който се полага в регистъра при
получаване на абонаментната карта.
(4) Изгубена или унищожена карта може
да се замени еднократно през годината с
дубликат на същата.
Чл. 25. Пътуванията на военнопострадали
те по свободно избран маршрут се извършват
със закупени от тях билети съобразно тариф
ните условия на съответния превозвач, като
превозвачът вписва в книжката за военно
пострадал датата на извършване на превоза,
началния и крайния пункт на пътуването,
серията, номера и стойността на билета.
Чл. 26. (1) Пътуванията на военноинвали
дите и многодетните майки се извършват със
закупени от тях билети, издадени по реда на
Закона за автомобилните превози и съобразно
тарифните условия на съответния превозвач.
(2) При издаването на билета в удостове
рението на правоимащия, издадено от съот
ветното поделение на Агенцията за социално
подпомагане, се вписват датата, началният
и крайният пункт на пътуването, серията,
номерът и стойността на билета.
Чл. 27. (1) Картата за безплатен пътнически
превоз на децата до 7 навършени години във
вътрешноградския транспорт в страната се
издава по образец, утвърден със заповед на
министъра на транспорта, информационните
технологии и съобщенията. Картата се издава
от общината по постоянния или настоящия
адрес на родителите или от лице, на което
кметът на общината е възложил издаването
на картите в съответствие с чл. 36, ал. 4 от
Закона за автомобилните превози.
(2) Картата по ал. 1 е персонална, без сним
ка. Тя се издава срещу представено копие от
акт за раждане и документ за самоличност
на родителя/настойника, удостоверяващи въз
растта на детето и постоянния или настоящия
адрес на родителя/настойника.
(3) Картата се издава със срок на валид
ност една година от датата на издаването, а
когато детето навършва 7 години през този
период – до датата на навършване на години
те. Загубена или унищожена карта може да
се замени еднократно в течение на годината
с дубликат.
(4) Кметът на общината или лицето, на
което е възложено издаването на картите,
води специален регистър за издадените абона
ментни карти, съдържащ имената и датата на
раждане на детето, номера на акта за раждане,
общината по постоянен или настоящ адрес
на родителя/настойника, датата и номера
на издадената карта и подпис на родителя/
настойника, който се полага в регистъра при
получаване на абонаментната карта.
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Чл. 28. Билетите за пътнически превоз
на децата до 7 навършени години и от 7 до
10 навършени години по меж дуселищния
автомобилен транспорт в страната се издават
по реда на Закона за автомобилните пре
вози срещу представяне на копие от акт за
раждане за децата до 7 навършени години и
ученическа карта/книжка за децата от 7 до
10 навършени години.
Чл. 29. (1) Абонаментни карти за вътреш
ноградския и междуселищния транспорт на
учениците, обучаващи се в дневна форма
на обучение, студентите редовно обучение,
включително докторантите в редовна форма
на обучение, и на лицата, получаващи пенсия
по условията на глава шеста от Кодекса за со
циално осигуряване, навършили възрастта по
чл. 68, ал. 1 – 3 от същия кодекс, се издават от
превозвача или от друго лице в съответствие
с чл. 36, ал. 4 от Закона за автомобилните
превози по образец, утвърден от министъра
на транспорта, информационните технологии
и съобщенията.
(2) Картите по ал. 1 се издават срещу
представена лична карта и ученическа карта/
книжка или студентска книжка със записана
текущата учебна година, съответно пенсионно
разпореждане.
(3) Лицето, което издава абонаментните
карти, води регистър за издадените карти,
съдържащ имената на правоимащия, номер
на издадената карта, наименование на учеб
ното заведение, общината, в която се намира
то, а за гражданите, получаващи пенсия за
осигурителен стаж и възраст – общината по
местоживеене, и подпис на лицето, който се
полага в регистъра при получаване на або
наментната карта.
Чл. 30. (1) Картата за безплатен пътниче
ски превоз във вътрешноградския транспорт
на лицата по чл. 19, т. 7 е персонална, със
снимка и се издава от общината по местона
хождение на съответното структурно звено по
образец, утвърден със заповед на министъра
на транспорта, информационните технологии
и съобщенията.
(2) Кметът на общината може да възложи
издаването на картите на лицата по чл. 19,
т. 7 с договор на друго лице в съответствие
с чл. 36, ал. 4 от Закона за автомобилните
превози.
(3) Лицата, издаващи картите, предоставят
на съответните структурни звена предвари
телно заявени от тях брой карти за попълване
на съответните данни и поставяне на снимка
на лицето, след което структурните звена
връщат обработените карти за полагане на
свеж печат върху тях от издателя.
(4) Картите се издават за срок една година.
Загубена или унищожена карта може да се
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замени еднократно в течение на годината с
дубликат.
(5) Карти на новопостъпили служители и
дубликати се издават по реда на ал. 3, а тези
на напусналите служители се връщат от съ
ответното структурно звено за унищожаване.
Чл. 31. След издаване на абонаментните
карти, при промяна на обстоятелствата нови
абонаментни карти могат да бъдат издавани,
както следва:
1. при промяна в адресната регистрация
на лицата от всички категории правоима
щи – след представяне на писмено уведом
ление от общината на предишната адресна
регистрация или от оправомощеното от нея
лице, че не е издавана абонаментна карта на
правоимащия, а когато такава е издадена, че
тя е върната;
2. при прекратяване на договора за възла
гане на обществен превоз с превозвач, издал
абонаментни карти – чрез възлагане от кме
та на общината на друг превозвач, който да
издава занапред и/или да подменя изгубени
абонаментни карти на съответната група
правоимащи; при извършване на разчетните
взаимоотношения за база се ползва послед
ната предоставена от предишния превозвач
опис-сметка в общината.
Г л а в а

т р е т а

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА
ПРЕВОЗВАЧИТЕ, ИЗВЪРШВАЩИ ПЪТНИ
ЧЕСКИ ОБЩЕСТВЕНИ УСЛУГИ
Чл. 32. (1) Стойността на издадените або
наментни карти на ветераните от войните
се компенсира на превозвачите ежемесечно
въз основа на предоставена в общината по
местож ивеене на лицата опис-смет ка за
броя и стойността им от лицето, което ги е
издало, и справка за изминатия пробег от
всички превозвачи. Опис-сметката и справ
ката се предоставят на кмета на общината
най-късно до 7-о число на месеца, следващ
отчетния месец.
(2) За компенсиране стойността на из
дадените абонаментни карти на ветераните
от войните общината ежемесечно обобщава
следната информация:
1. опис-сметки за броя и общата стойност
на издадените абонаментни карти през от
четния месец;
2. справките за извършения през отчетния
месец пробег от всички превозвачи, осъщест
вяващи превози на територията на общината.
(3) При необходимост към справките по
ал. 2, т. 2 кметът на общината може да из
исква от превозвачите копия от маршрутни
разписания по образец – приложение № 1
към чл. 6, ал. 1, т. 1 от Наредба № 2, както
и друга необходима информация.
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Чл. 33. Стойността на безплатните пъ
тувания на ветераните от войните един път
годишно в страната по чл. 19, т. 1, буква
„б“ се компенсира ежемесечно от община
та – възложител на превоза, въз основа на
предоставена от превозвача опис-сметка за
броя и стойността на превозите по условията
на действащата тарифа и номерата и датите на
издадените фактури. Опис-сметката и справ
ката се предоставят на кмета на общината
най-късно до 7-о число на месеца, следващ
отчетния месец.
Чл. 34. Стойността на безплатните пъту
вания за военнопострадалите и военноинва
лидите по автобусната, тролейбусната и трам
вайната мрежа в общината, в която живеят, и
по вътрешноградския транспорт, включително
метрополитена, в цялата страна се компенсира
на превозвачите по реда на чл. 32.
Чл. 35. (1) Стойността на пътуванията
на военнопострадалите по свободно избран
маршрут в страната се компенсира на лицата
от общините по адрес на местоживеене, по
сочен в книжката за военнопострадал, срещу
подадено от тях заявление-декларация по
образец – приложение № 5, с приложени към
него билети и представена книжка за воен
нопострадал, в която превозвачът е отразил
извършеното пътуване.
(2) Длъжностното лице в общината, при
емащо заявленията по ал. 1, прави копие на
лицевата страна на книжката на военнопостра
далия, на първата страница и на страницата,
на която е отразено извършеното пътуване.
За подадените документи се води регистър, в
който се вписват имената на лицето, номерът
на книжката, датата, маршрутът и стойността
на пътуването.
(3) Средствата се изплащат на лицето в
срок до 7 дни от подаване на заявлението,
като разходът е за сметка на получени от
общината целеви трансфери от централния
бюджет, предназначени за компенсиране на
безплатните и по намалени цени пътувания.
Чл. 36. Стойността на безплатните пъ
тувания на многодетните майки, както и
тези на военноинвалидите по свободно из
бран маршрут в страната, се компенсира на
превозвачите със средства от бюджета на
Агенцията за социално подпомагане срещу
подадена молба-декларация до съответната
дирекция „Социално подпомагане“ по образец
с приложени към нея билети и представено
удостоверение, в което превозвачът е отразил
извършеното пътуване.
Чл. 37. (1) Стойността на издадените або
наментни карти на децата до 7 навършени
години за пътувания по вътрешноградски
транспорт се компенсира на превозвачите
ежемесечно въз основа на предоставена в
общината опис-сметка за броя и стойността
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им, изготвена от лицето, което ги е издало,
и справка за изминатия пробег от всички
превозвачи. Опис-сметката и справката се
предоставят на кмета на общината най-късно
до 7-о число на месеца, следващ отчетния
месец.
(2) За компенсиране стойността на издаде
ните абонаментни карти за вътрешноградски
превоз на децата до 7 навършени години
общините ежемесечно обобщават следната
информация:
1. опис-сметки за броя и стойността на
издадените абонаментни карти през отчетния
месец;
2. справки за извършения през отчетния
месец пробег от всички превозвачи, осъщест
вяващи вътрешноградски превози.
Чл. 38. (1) Стойността на издадените билети
с нулева стойност на децата до 7 навърше
ни години по междуселищния транспорт се
компенсира на превозвачите ежемесечно въз
основа на предоставена в общината – въз
ложител на превоза, опис-сметка за броя и
равностойността им по действащата тарифа на
превозвача. Превозвачите предоставят описсметката на кмета на общината най-късно до
7-о число на месеца, следващ отчетния месец.
(2) За компенсиране на равностойността на
издадените билети общината – възложител на
превоза, ежемесечно обобщава информация
та по предоставените опис-сметки за броя и
равностойността по действащата тарифа на
издадените от всички превозвачи през отчет
ния месец билети.
(3) Средствата се разпределят пропорцио
нално на равностойността на издадените от
превозвачите билети.
(4) Към опис-сметките за съответния ме
сец за броя и равностойността на издадените
билети с нулева стойност превозвачът прилага
и дубликати на билетите.
Чл. 39. Стойността на издадените билети
на децата от 7 до 10 навършени години по
междуселищния транспорт се компенсира на
превозвачите по реда на чл. 38.
Чл. 40. (1) Стойност та на нама лените
приходи при пътуванията на учениците, обу
чаващи се в дневна форма на обучение, на
студентите редовно обучение, включително
докторантите в редовна форма на обучение,
и на лицата, получаващи пенсия по услови
ята на глава шеста от Кодекса за социално
осигуряване, навършили възрастта по чл. 68,
ал. 1 – 3 от същия кодекс, се компенсира на
превозвачите ежемесечно въз основа на пре
доставени в общината опис-сметки за броя
на издадените абонаментни карти, справка
за изминатия пробег от превозвачите и дъл
жимата сума до определените в зависимост
от категорията на общината и вида на пре
возите месечни размери в левове за всяка
една карта, както следва:
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Вътрешноградски транспорт (всички линии)
Община (категория)

0

1

2

3

1. Учащи

9,00

6,20

5,35

2. Възрастни граждани

5,90

3,95

3,45

(2) Издадените карти за една или за огра
ни чен брой линии на вът решног ра дск и я
транспорт се компенсират в размер 50 на сто
от сумата по ал. 1.
(3) Превозвачите предоставят опис-смет
ката и справката най-късно до 7-о число на
месеца, следващ отчетния месец, в общината
по място на учебното заведение – за учащи
те се, и по местоживеене – за възрастните
граждани.
(4) Абонаментни карти, издадени за помалък период в рамките на месеца, се ком
пенсират само за периода на използване.
(5) Абонаментни карти, издадени със срок
на валидност в рамките на два и повече месе
ца, се включват в опис-сметките и се отчитат
поотделно за всеки календарен месец.
Чл. 41. (1) Стойност та на безплатните
пътувания на служителите по чл. 19, т. 7 се
компенсира на превозвачите със средства,
предвидени в централния бюджет, чрез об
щините, в които има организиран вътрешно
градски транспорт.
(2) Полагащите се средства за превоз на
служителите, работещи на територията на
общини, в които няма организиран общест
вен вътрешноградски транспорт, се включват
в лимита на съответния административен
център на областта, в която се намират.
(3) Стойността на издадените абонаментни
карти на служителите за пътувания по вът
решноградски транспорт се компенсира на
превозвачите ежемесечно въз основа на пре
доставена в общината справка за изминатия
пробег от всички превозвачи, извършващи
вът реш ног ра дск и п ревози. Превозвач и т е
предоставят справката на кмета на общината
най-късно до 7-о число на месеца, следващ
отчетния месец.
Чл. 42. Средствата за компенсиране на
стойността на безплатните или по намалени
цени пътувания се предоставят в размер, не
по-голям от размера на ценовото облекчение
спрямо определената редовна цена по дейст
ващата тарифа на превозвача.
Чл. 43. (1) Стойност та на безплатните
превози на децата и учениците по чл. 19, т. 8
се компенсира на превозвачите със средства
от централния бюджет чрез бюджетите на
общините.
(2) Когато кметът на общината е делегирал
на училище или на детска градина организи
рането на безплатни превози на ученици, той
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до 10 км

над 10 км

4,50

3,45

5,75

9,15

3,05

2,70

5,75

9,15

му предоставя и средствата, които е получила
от централния бюджет за тази цел.
(3) Когато превозите се извършват до
детска градина или училище, осъществява
щи предучилищна подготовка в съответната
подготвителна група или обучение в съответ
ния клас на територията на съседна община,
организирането им се извършва от общината
по местонахож дение на детската градина
или училището и на същата се предоставят
средства за покриване на разходите от цен
тралния бюджет.
(4) Кметовете на общините се разплащат с
превозвачите съобразно сключените договори
за предоставяне на превозни услуги, като за
тази цел ползват предвидените средства от
централния бюджет.
Чл. 44. (1) Общините, които осъществяват
превоз за собствена сметка на деца и учени
ци по чл. 19, т. 8, организират аналитична
счетоводна отчетност по превозни средства
за определяне на фактическите разходи, свър
зани с тези превози. Разходите се отчитат
по превозни средства и по икономически
елементи.
(2) В случай че превозното средство се
използва и за други цели, разходите за пре
воз на децата и учениците по чл. 19, т. 8 се
установяват като дял от разходите по ал. 1
пропорционално на извършения пробег.
Чл. 45. Когато превозите на децата и
учениците по чл. 19, т. 8 се извършват като
специализиран превоз или превоз за собствена
сметка, общият пробег включва пробега по
определения маршрут и технологичния пробег,
който не може да превишава повече от 20 на
сто от пробега по разписание.
Чл. 46. (1) Предоставените от централ
ния бюджет средства за компенсиране на
превозвачите на стойността на безплатните
и по намалени цени абонаментни карти и
билети се предоставят в 7-дневен срок от
получаването на опис-сметките и справките
от превозвачите.
(2) Средствата за компенсиране на превоз
вачите на стойността на безплатните и по на
малени цени абонаментни карти, включително
когато същите нямат сключени договори с
кмета на общината, се разпределят и изплащат
при спазване на следните изисквания:
1. стойността на разходите за изработване
на издадените абонаментни карти се заделя
от сумата за лицето, издало абонаментните
карти;
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2. останалата сума се разпределя пропор
ционално на дела на извършения от превоз
вачите пробег.
(3) При съществени различия в пътни
ковместимостта на превозните средства по
преценка на общината сумите могат да се
разпределят на база показателя „приведен
пробег“. Преобразуването се извършва чрез
коригиране на действителния пробег с ко
ефициенти за привеждане, представляващи
отношение между пътниковместимостта на
отделните типове превозни средства към
пътниковместимостта на превозно средство с
22 броя места по данни на завода произво
дител, коефициентът за което е равен на 1.
(4) При разпределяне на средствата за
компенсиране на превозите и осъществява
нето на контрол държавните органи и кме
товете на общините ползват информация,
предоставена от Националния осигурителен
инстит у т, Министерството на отбраната,
Министерството на регионалното развитие
и благоустройството и Министерството на
образованието и науката, за броя на правоимащите лица по общини.
Чл. 47. Когато всички превозвачи, извърш
ващи превози, и кметът на общината, на
чиято територия се извършват превозите, са
постигнали писмено споразумение за начина
на разпределението на средствата за компен
сиране стойността на издадените по реда на
тази наредба абонаментни карти, средствата
се предоставят според постигнатото споразу
мение при спазване на останалите изисквания
на наредбата.
Ч АСТ Ч ЕТ ВЪР ТА
СУБСИДИРАНЕ НА ПРЕВОЗВАЧИТЕ, КОИТО ИЗВЪРШВАТ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ
ПО НЕРЕНТАБИЛНИ АВТОБУСНИ ЛИНИИ
ВЪВ ВЪТРЕШНОГРАДСКИЯ ТРАНСПОРТ
И ТРАНСПОРТА В ПЛАНИНСКИ И ДРУГИ
РАЙОНИ
Г л а в а

п ъ р в а

ОБХВАТ НА ПРЕВОЗНИТЕ УСЛУГИ, ПОД
ЛЕЖАЩИ НА СУБСИДИРАНЕ
Чл. 48. (1) Ежегодно в срок до 20 октомври
кметовете на общини правят предложение
за общия пробег по обществените превозни
услуги, които подлежат на субсидиране през
следващата календарна година, като предос
тавят на министъра на транспорта, информа
ционните технологии и съобщенията справки,
както следва:
1. за пробега по г радск и основни ли
нии – съгласно справка по образец – прило
жение № 6;
2. за пробега по междуселищни автобусни
линии – съгласно справка по образец – при
ложение № 7.
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(2) Към справките по ал. 1, т. 1 задължи
телно трябва да са приложени маршрутни
разписания по съответните автобусни линии,
които да отговарят на образеца по приложение
№ 1 към чл. 6, ал. 1, т. 1 от Наредба № 2 и
да съдържат елементите, описани в § 1, т. 1,
буква „б“ от допълнителните разпоредби на
същата наредба.
(3) Към справките по ал. 1, т. 2 задължи
телно трябва да са приложени маршрутни
разписания по съответните автобусни линии,
които да отговарят на образеца по приложение
№ 1 към чл. 6, ал. 1, т. 1 от Наредба № 2 и
да съдържат елементите, описани в § 1, т. 1,
буква „а“ от допълнителните разпоредби на
същата наредба.
(4) Справките по ал. 1 и маршрутните раз
писания по ал. 2 и 3 се предоставят едновре
менно на хартиен носител и по електронен път.
(5) В случай че информация по ал. 1 – 3
не бъде предоставена в срок, не се извършва
разпределение на средства за субсидии от
централния бюджет за съответната община.
Чл. 49. На субсидиране подлежат превозва
чите, извършващи превози по междуселищни
автобусни линии, посочени от съответната
община, които съдържат като спирка в марш
рута си едно или повече населени места от
тази община, отговарящи едновременно на
следните условия:
1. брой жители – до 500 души;
2. населеното място да е включено в спи
съка по приложение № 2 към чл. 3, ал. 1 от
Наредба № 14 от 2003 г. за определяне на на
селените места в селски и планински райони
или да е в състава на община, включена в
списъка – приложение № 8.
Чл. 50. На субсидиране по междуселищ
на автобусна линия подлежат превозвачите,
извършващи превози между:
1. най-отдалеченото по маршрута населе
но място от същата община, отговарящо на
условията по чл. 49, и общинския център;
2. най-отдалеченото по маршрута населено
място, отговарящо на условията по чл. 49, и
най-близкия общински център по маршрута на
линията, когато маршрутът не прави връзка
с центъра на общината;
3. населени места на територията на об
щината, когато поне едно от тях отговаря на
условията по чл. 49 и маршрутът не прави
връзка с общински център.
Чл. 51. (1) За превозите по всеки участък
от маршрута на автобусна линия, определен
съгласно чл. 50, независимо от броя на пре
минаващите линии се разпределят субсидии
за пробега, необходим за осигуряване на по
две транспортни връзки дневно, всяка от тях
за отиване и връщане – до 730 двупосочни
курса годишно.
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(2) Общият размер на субсидиите по ал. 1
се определя въз основа на сумарния пробег
по участъците от маршрутите на територията
на общината.
Чл. 52. Въз основа на предоставена от кме
товете на общините информация министърът
на транспорта, информационните технологии
и съобщенията утвърждава списък на под
лежащите на субсидиране меж дуселищни
автобусни линии, свързващи малки населени
места в планински и/или гранични райони,
съгласуван с министъра на регионалното
развитие.
Чл. 53. Определените за всяка община суб
сидии за междуселищни пътнически превози
в слабонаселени планински и други райони
са предназначени за всички автобусни ли
нии, включени в списъка по чл. 52 за същата
община.
Чл. 54. На субсидиране подлежат вътреш
ноградските пътнически превози по утвърдена
транспортна схема, където има организирани
такива, без превозите по междуселищните
линии, в чертите на града.
Г л а в а

в т о р а

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАЗМЕРА
НА СУБСИДИИТЕ
Чл. 55. (1) Субсидии за пътнически пре
вози се предоставят на превозвачите чрез
бюджетите на общините до размер, който не
превишава сумата, съответстваща на нетния
финансов ефект от изпълнението на задъл
жението за обществени услуги.
(2) Нетният финансов ефект се определя
като резултат от разходите, извършени във
връзка със задължението за извършване на
обществена услуга, наложено от компетентен
орган и съдържащо се в обществена поръчка
за услуги и/или в общо правило, намалени с
всякакви положителни финансови резултати,
реализирани в рамките на мрежата, експло
атирана съгласно въпросното задължение за
извършване на обществена услуга, намалени
с тарифните приходи или всякакви други
постъпления, реализирани при изпълнение
на въпросното задължение за извършване
на обществена услуга, увеличени с разумна
печалба.
(3) При осъществяване на други дейности
извън дейността по предоставяне на компен
сирани превозни услуги при определянето на
нетния финансов ефект по ал. 1 в разходите
се включва и съответната част от непреките
разходи, определена, като общият размер на
непреките разходи се умножи по съотношени
ето между приходите, реализирани съгласно
въпросните задължения за извършване на
обществени услуги, и всички приходи на пре
возвача, представени в Отчета за приходите и
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разходите или в Отчета за всеобхватния доход.
В непреките разходи не се включват разходи
те, свързани с допълнителни възнаграждения
на административно-управленския персонал,
финансовите разходи и разходите от липси
на материални запаси, дарения, преоценки и
обезценки на активи и провизии.
(4) Ежемесечно превозвачите предоставят
на кметовете на общините данни, необходими
за изготвяне на справката по чл. 12, ал. 1. На
база на предоставените данни се определя
нетният
финансов ефект с отчитане на предоста
вените средства за компенсиране по реда на
част трета от тази наредба.
(5) Данните се предоставят най-късно до
7-о число на месеца, следващ отчетния пе
риод, и съдържат обобщена информация за
периода от началото на годината до края на
изминалия месец с натрупване.
(6) Разумната печалба по ал. 2 се определя
в размер до 5 на сто от общия размер на пре
ките и съответната част от непреките разходи
за дейността по предоставяне на субсидирани
пътнически превозни услуги, когато такава
е предвидена в договорите с превозвачите.
(7) Разходите за санкции и неустойки на
превозвачите не се включват при определянето
на нетния финансов ефект по ал. 1.
Г л а в а

т р е т а

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ
НА СУБСИДИИТЕ
Чл. 56. (1) Субсидии се предоставят само
на превозвачи, с които съответната община
има сключени договори, отговарящи на изис
кванията на Регламент № 1370/2007.
(2) С договорите се регламентират задъл
жително следните условия:
1. параметрите, въз основа на които се
изчислява субсидията;
2. естеството, обемът и обхватът на каквито
и да било предоставени изключителни права,
както и срокът на действие на договора;
3. механизмите за определяне на разходите,
които са пряко свързани с предоставянето
на услугите, като разходи за персонал, енер
гия, инфраструктурни такси, поддръжка и
ремонт на превозни средства за обществения
транспорт, подвижен състав и инсталации,
необходими за извършване на услугите за
пътнически превоз, както и на частта от не
преките разходи, свързани с предоставянето
на услугите;
4. механизмите за разпределяне на при
ходите от продажба на превозни документи,
които или могат да останат в оператора на
обществени услуги, или да бъдат изплатени на
компетентния орган, или да бъдат поделени
между тях;
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5. размерът на разумната печалба;
6. задължението на кметовете на общините
и на превозвачите да осъществяват ефекти
вен контрол по редовността на пътниците по
субсидирани линии във вътрешноградския и
междуселищния транспорт.
(3) С предоставянето на субсидиите по
ал. 1 трябва да се насърчава поддържането
или развитието на:
1. ефективно управление от страна на
превозвача, което може да подлежи на обек
тивна оценка;
2. предоставяне на услуги за пътнически
превоз с достатъчно високо качество.
(4) При неизпълнение от страна на превоз
вачите на условия по договорите кметовете
на общините могат да намаляват размера на
субсидиите, както и да преустановят тяхното
предоставяне.
Чл. 57. (1) Когато общината се обслужва
от повече от един превозвач, субсидиите се
предоставят въз основа на приет от общин
ския съвет механизъм на разпределение по
критерии и показатели за разпределението
им, осиг у ряващ равнопоставеност меж д у
превозвачите.
(2) Механизмът по ал. 1 отчита забраната
за предоставяне на субсидия в размер, над
вишаващ нетния финансов ефект за всеки от
превозвачите, както и следните показатели:
1. подлежащ на субсидиране пробег, съ
ответно приведен пробег на база пътнико
вместимост;
2. реализирана загуба в резултат от из
пълнение на задължението за извършване на
обществена услуга;
3. равнище на превозната цена;
4. експлоатационни условия;
5. други приети от общинския съвет показа
тели, включително за качество на транспорт
ното обслужване и екологично въздействие
върху околната среда.
(3) При съществени различия в пътни
ковместимостта на превозните средства по
преценка на общината сумите могат да се
разпределят на база показателя „приведен
пробег“. Преобразуването се извършва чрез
коригиране на действителния пробег с ко
ефициенти за привеждане, представляващи
отношение между пътниковместимостта на
отделните типове превозни средства към
пътниковместимостта на превозно средство
с 22 места по данни на завода производител,
коефициентът за което е равен на 1.
Чл. 58. (1) При определянето на размера
на средствата за субсидии се спазват следните
изисквания:
1. приходите и разходите се определят
в съответствие с приложимите счетоводни
стандарти и данъчни правила;
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2. при осъществяване на други дейности
извън дейността по предоставяне на ком
пенсирани превозни услуги операторът води
аналитична счетоводна отчетност за всеки
отделен вид дейност.
(2) Аналитичната счетоводна отчетност
за всеки отделен вид дейност отговаря на
следните условия:
1. поддържане на отделни аналитични
счетоводни сметки за всяка една от дейности
те, за всеки дял на активите и за преките и
непреките (постоянните) разходи, съответ
стващи на всяка дейност; делът на активите,
съответстващи на всяка дейност, се определя,
като общият размер на активите се умножи
по съотношението между нетните приходи от
продажби от съответната дейност и всички
нетни приходи от продажби за всички дей
ности, представени в Счетоводния баланс или
в Отчета за финансовото състояние, а делът
на непреките разходи, съответстващи на всяка
дейност, се определя съгласно чл. 55, ал. 3;
2. всички преки (променливи) разходи,
частта от непреките (постоянни) разходи и
размерът на печалбата, свързани с всяка друга
дейност на оператора на обществени услуги,
не се включват към дейността по предоставяне
на компенсирани превозни услуги;
3. разходите за дейността по предоставяне на
компенсирани превозни услуги се балансират
с приходите от тази дейност и плащанията на
публичните органи; не се допуска прехвърля
не на приходи от една дейност към друга за
оператора на обществени услуги.
Чл. 59. В 7-дневен срок от получаване на
данните по чл. 55, ал. 5 кметът на общината
определя размера на месечната субсидия на
база получените данни като разлика между
отчетения нетен финансов ефект и предоста
вените за отчетния период субсидии и пре
вежда по банковите сметки на превозвачите
полагащите се за отчетния месец субсидии.
Чл. 60. Кметовете на общини в рамките на
утвърдените за съответната община субсидии
и установените с тази наредба условия кон
кретизират в договорите с превозвачите реда
и изискванията, при които се осъществяват
паричните им задължения.
Чл. 61. (1) С оглед избягването на свръхком
пенсиране след приключване на бюджетната
година кметът на общината изчислява нетния
финансов ефект за цялата предходна година
поотделно за всички превозвачи, с които има
сключен договор, на база данните от техните
годишни финансови отчети. В случай че се
установи, че на превозвач е предоставена
субсидия в размер, превишаващ необходи
мия, разликата вповече се възстановява от
превозвача най-късно в едномесечен срок от
установяване на превишението.
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(2) Когато превозвачите дължат суми за
неустойки или обезщетения по сключените с
кметовете на общините договори за общест
вен превоз на пътници, дължимите суми се
превеждат в съответствие с предвиденото в
договорите.
(3) Постъпилите по бюджета на община
та средства по ал. 1 и 2 се внасят в приход
на общинския и/или централния бюджет в
размер, пропорционален на частта на фи
нансирането.
Ч АСТ П ЕТА
ОТЧЕТНОСТ И КОНТРОЛ
Чл. 62. Ежегодно в срок до 31 март кме
товете на общините предоставят на Нацио
налната агенция за приходите в електронен
вид обобщена справка по образец – прило
жение № 9, за предоставените на всеки един
от превозвачите, осъществяващи превози на
територията на общината, средства по реда
на тази наредба.
Ч л. 63. За осъщес т вява не на кон т рол
във връзка с предоставянето на средствата
за субсидиите, както и в случаите, когато
възприетият механизъм за разпределяне на
сумите налага това, кметовете на общините
могат да изискват допълнителна аналитична
и/или друга информация от превозвачите.
Чл. 64. За осъществяване на контрол във
връзка с предоставянето на средствата за
компeнсиране кметовете на общините могат
да изискват от превозвачите и възложителите
на превозите допълнителна информация или
осигуряване на достъп до такава на оправо
мощени лица от общинската администрация
за удостоверяване на размера на заявената за
съответния период сума за компенсиране за
извършени превози с ценови облекчения – ко
пи я от ск лючени договори за обществен
превоз на пътници, маршрутни разписания,
ценоразпис на предлаганите услуги, регистър
за издадените безплатни и по намалени цени
карти и други превозни документи.
Чл. 65. К метовете на общините носят
отговорност за спазването на договорите,
финансовата дисциплина и законосъобразното
разходване на предоставените на съответната
община средства по реда на тази наредба.
Чл. 66. (1) В срок до 20 октомври при съ
образяване с посочените в наредбата срокове
за разплащане на общините с превозвачите
министърът на финансите може да предприема
мерки за коригиране (отнемане) на неусвое
ните лимити към 15 октомври.
(2) В срок до 30 октомври министърът
на финансите предоставя на министъра на
транспорта, информационните технологии и
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съобщенията и на министъра на образованието
и науката информация за отнетите неусвоени
от кметовете на общините средства.
(3) Средствата по ал. 1 се преразпределят
от министъра на транспорта, информацион
ните технологии и съобщенията, съответно
от министъра на образованието и науката,
на общините с доказана необходимост от до
пълнителни средства по реда на чл. 11, ал. 1,
чл. 12, ал. 1 и чл. 13, ал. 1.
(4) За целите на разпределението на сред
ствата за годината министърът на финансите
предоставя информация на министъра на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията за неусвоените от кметовете на
общините през предходната година средства.
Чл. 67. (1) Към предоставената справка по
чл. 11, ал. 1 кметовете на общини предоставят
на министъра на транспорта, информацион
ните технологии и съобщенията и декларация
по образец – приложение № 10.
(2) Към предоставената справка по чл. 12,
ал. 1 кметовете на общини предоставят на
министъра на транспорта, информационните
технологии и съобщенията декларация по
образец – приложение № 11.
(3) Към предоставената справка по чл. 13,
ал. 1 кметовете на общини предоставят на
министъра на образованието и науката и
декларация по образец – приложение № 12.
Чл. 68. (1) На общините с преустановен
трансфер за компенсации и/или субсидии
за второто тримесечие, които не са подали
справки, предвидени в тази наредба, за периода
1 януари – 31 май на текущата година или са
ги подали след определените за това срокове,
както и на общини, които са подали справ
ки с невярно съдържание, не се предоставят
средства за тази цел и за третото тримесечие.
(2) На общините, които не са подали справ
ки, предвидени в тази наредба, за периода 1
януари – 30 септември на текущата година
или са ги подали след определените за това
срокове, както и на общини, които са подали
справки с невярно съдържание, не се пре
доставят средства за четвъртото тримесечие.
(3) На общините по ал. 2, както и на тези
с доказана потребност под първоначално
определените годишни лимити за компенса
ции и субсидии, определените нови лимити
не подлежат на корекция и преведените над
тях средства подлежат на възстановяване в
държавния бюджет за разпределянето им на
общини с доказана допълнителна потребност
от компенсации и субсидии.
Чл. 69. (1) Размерът на предоставените на
превозвачите средства за компенсации до 15
октомври следва да съответства на посочения
в справката по приложение № 2, колона 4 раз
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мер на изплатените на превозвачите суми за
компенсиране на превозите, извършени през
периода 1 януари – 30 септември.
(2) Размерът на предоставените на пре
возвачите средства за субсидии до 15 октом
ври следва да съответства на посочения в
приложение № 11 размер на изплатените на
превозвачите средства за субсидии за периода.
Чл. 70. При условие че съгласно сключените
договори превозвачите са поели допълнител
ни задължения или по-големи намаления на
цените за пътуване от нормативно определе
ните, разликата се заплаща със средства от
бюджетите на съответните общини.
Чл. 71. След изтичане на всяка финансо
ва година до 31 март на следващата година
кметовете на общините публикуват на офи
циалната интернет страница на общината или
ако нямат такава – на видно място по своя
административен адрес, отчет за изтеклата
година, който съдържа информация за:
1. проведените от кмета на общината об
ществени поръчки или процедури за концесии,
чрез които са възложени обществени услуги
за безплатни и по намалени цени пътнически
превози с автомобилен транспорт;
2. всеки от сключените договори за извърш
ване на обществени услуги за безплатни и по
намалени цени пътнически превози с автомо
билен транспорт с посочване на съответните
превозвачи, вида и обхвата на извършваните
от тях превози;
3. общия размер на изплатените от кме
та на общината компенсации и субсидии и
съответния размер на изплатени на всеки от
превозвачите суми, както и обема на пре
доставените им други права, ако има такива.
Чл. 72. Министърът на транспорта, ин
формационните технологии и съобщенията,
министърът на образованието и науката и
министърът на финансите могат да изискват
допълнителна информация от кметовете на
общините относно разходваните средства за
компенсиране на превозвачите за извършвани
те от тях превози по безплатни и по намалени
цени и субсидиране на обществените пътни
чески превози по нерентабилни автобусни
линии във вътрешноградския транспорт и
транспорта в планински и други райони.
Чл. 73. В случаите, когато размерът на
необходимите средства за компенсации и
субсидии надвишава размера на средствата,
предвидени за тази цел в централния бюджет,
полагащите се на превозвачите суми се на
маляват съразмерно на недостига. Разликата
при възможност се изплаща на превозвачите
през следващи отчетни периоди в рамките на
текущата бюджетна година.
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Чл. 74. (1) При наличие на данни за на
рушения при възлагане на задълженията за
извършване на обществени пътнически услу
ги и на реда за предоставяне и отчитане на
средствата за компенсиране на превозвачите
за извършените безплатни и по намалени
цени превози и за субсидиране за извърше
ните превози на пътници по нерентабилни
а вт обусн и л и н и и във вът реш ног ра дск и я
транспорт и транспорта в планински и други
райони до изясняване на обстоятелствата и/
или отстраняване на нарушенията съответният
министър/ръководител на бюджетна органи
зация не разпределя средства за компенсации
и субсидии и уведомява за това министъра
на финансите.
(2) В случаите по ал. 1 министърът на
финансите при направено с уведомлението
предложение от съответния министър/ръ
ководител на бюджетна организация може
да определи специален ред за регулиране на
разчетните взаимоотношения по СЕБРА, като
уведомява за това съответната община.
Чл. 75. Справките и опис-сметките по реда
на тази наредба, предоставени от превозвачите,
се подписват от лицето, което ги е съставило,
и от ръководителя на дружеството-превозвач,
които носят отговорност за верността на дан
ните в тях.
Чл. 76. Отговорност за верността на данни
те в предоставените справки от кметовете на
общините по реда на наредбата носят лицата,
които са ги съставили (съответно главният
счетоводител, който ги подписва, съгласно
приложените образци), и кметът на съответ
ната община.
Чл. 77. (1) Контролът по спазването на
тази наредба се осъществява от органите на
Агенцията за държавна финансова инспекция
съгласно правомощията є по Закона за дър
жавната финансова инспекция.
(2) Контролът по спазването на наредбата
при превозите по чл. 19, т. 8 се осъществява
и от упълномощени със заповед на министъра
на образованието и науката или на началника
на съответния регионален инспекторат по
образование длъжностни лица.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Билет“ и „абонаментна карта“ са поня
тия по смисъла на Закона за автомобилните
превози.
2. „Междуселищен превоз“ е всеки превоз
на пътници, при който се преминава през две
или повече населени места на територията
на цялата страна и обхваща общинските,
областните и републиканската транспортни
схеми.
3. „Меж дуселищна автобусна линия“ е
линия от общинските, областните и репуб
ликанската транспортни схеми, маршрутът
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ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Годишните разпределения за 2015 г.
на средствата за субсидиране на превоза на
пътниците по нерентабилни автобусни линии
във вътрешноградския транспорт и транспорта
в планински и други райони и за компенсира
не на намалените приходи от прилагането на
цени за пътуване, предвидени в нормативни
актове за определени категории пътници,
приети до влизането на наредбата в сила, се
запазват по размер.
§ 3. Наредбата се приема на основание
§ 4, ал. 3 от заключителните разпоредби на
Закона за автомобилните превози.

на която включва спирки в две или повече
населени места.
4. „Градска автобусна линия“ е линия от
общинските транспортни схеми, маршрутът
на която включва спирки само в чертите
на едно населено м ясто, определени със
строителните му граници в действащия ус
тройствен план.
5. „Вътрешноградски транспорт“ е съвкуп
ността от всички градски линии в чертите на
едно населено място.
6. „Обществен пътнически превоз“, „компе
тентен орган“, „оператор на обществени услу
ги“, „задължение за извършване на обществена
услуга“ и „изключително право“ са понятия
по смисъла на Регламент (ЕО) № 1370/2007.

Приложение № 1
към чл. 10, ал. 2

ОБЩИНА................................
Тел.: .........................................
Факс: .......................................

СПРАВКА
за компенсиране на превозвачите за извършените безплатни и по намалени цени превози със
средства от централния бюджет за периода 1 януари – 31 май ........... г.
Дължими суми на превозвачите за периода
Предоставе
по предоставени опис-сметки
ни суми от
единична
централния брой издаде обща сума
ни
превозни
за
компен
цена
(среднобюджет на
документи
сиране за
месечно)
общината до
(среднопетте
(к. 5 : к. 4) : 5
31 май ........ г.
месечно)
месеца

№
по
ред

Превози по групи
граждани

1

2

1.

Ве т ера н и о т вой н и т е,
военноинвалиди и воен
нопострадали

2.

Деца до 7 на вършен и
години и деца от 7 до 10
навършени години, в т.ч.:
– за вът реш ног ра дск и
превози на деца до
7 навършени години;
– за междуселищни пре
вози на деца до 7 навър
шени години и деца от
7 до 10 навършени години

3.

Учащи се

4.

Лица, получаващи пен
сия по условията на гла
ва шеста от Кодекса за
социално осигу ряване,
навършили възрастта по
чл. 68, ал. 1 – 3 от същия
кодекс

3

4

5

6

Разлика
к. 3 – к. 5

7

Общо:
Дата: ........................

Гл. счетоводител: ............................

Кмет: ......................................
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Приложение № 2
към чл. 11, ал. 1
ОБЩИНА ...............................
Тел.: .........................................
Факс: .......................................
СПРАВКА
за компенсиране на превозвачите за извършените безплатни и по намалени цени превози със
средства от централния бюджет за периода 1 януари – 30 септември ............. г.

№
по
ред

Превози по групи
граждани

1

2

Изплатени
Предоставе средства до
ни суми от 15 октомври
централния
за компен
бюджет на
сиране на
общината до превозите,
30 септември извършени
....... г.
през
периода
3

1.

Ветерани от войнит е,
военноинвалиди и во
еннопострадали

2.

Деца до 7 навършен и
години и деца от 7 до
10 навършени години,
в т.ч.:
– за вътрешноградс ки
п р ев о зи н а дец а до
7 навършени години;
– з а м е ж д ус е л и щ н и
п р ев о зи н а дец а до
7 навършени години и
деца от 7 до 10 навър
шени години

3.

Учащи се

4.

Лица, получаващи пен
си я по услови ята на
глава шеста от Кодекса
за социално осигурява
не, навършили възраст
та по чл. 68, ал. 1 – 3
от същия кодекс

4

Дължими суми на превозвачите
за периода по предоставени
опис-сметки
брой
издадени
превозни
документи
(средномесечно)
5

обща
единична
сума за
цена
компен
(средносиране
месечно)
за де (к. 5 : к. 4) : 9
ветте
месеца
6

7

Раз
лика
к. 3 –
к. 5

8

Общо:
Дата: ........................

Гл. счетоводител: ............................

Кмет: ......................................

Забележка. *В колона 4 се посочват изплатените на превозвачите средства в съответствие със сроковете,
определени в част трета, глава трета от наредбата.
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Приложение № 3
към чл. 12, ал. 1
ОБЩИНА ................................................
Превозвач: ...............................................
Тел.: ...........................................................
СПРАВКА
за финансови резултати от субсидираните вътрешноградски превози и междуселищни превози в
слабонаселени планински и други райони за периода 1 януари – 30 септември ............ г.
№
по
ред

Видове превози
Показатели

Мярка*

вътрешно
градски

между-
селищни

1

2

3

4

5

1.

Общ пробег

хил. км

2.

Превозени пътници

хил. бр.

3.

Общо приходи от дейност по предоставяне на суб
сидирани превозни услуги

лв.

3.1. Нетни приходи от продажби от извършваната дейност

лв.

3.2. Получени компенсации за безплатни и по намалени
цени превози от централния бюджет за отчетния
период

лв.

3.3. Други приходи от извършваната дейност

лв.

4.

Общо разходи за дейността по предостав яне на
субсидирани превозни услуги**:

4.1. Разходи за суровини и материали, в т.ч.:
а)

Гориво (ел. енергия)

лв.
лв.
лв.

4.2. Разходи за персонала, в т.ч.:

лв.

а)

Разходи за възнаграждения

лв.

б)

Разходи за осигуровки

лв.

5.

Загуба (р. 4 – р. 3)

лв.

6.

Разумна печалба съгласно чл. 55, ал. 6

лв.

7.

Нетен финансов ефект (р. 5 + р. 6)**

лв.

8.

Предоставени субсидии от централния бюджет на
превозвачите (нето)

лв.

9.

Полагаща се за месеца субсидия (р. 7 – р. 8)

лв.

10.

Цена на билет за вътрешноградски превоз

лв.

11.

Тарифна ставка на пътникокилометър

лв.

Дата: ........................

Гл. счетоводител: ............................

Забележки: * Данните се изписват с цели
** Нетният финансов ефект
предоставяне на субсидирани
предоставяне на субсидирани

х

Кмет на общината: ...................................

числа в абсолютна стойност.
се компенсира само когато общо приходите от дейността по
превозни услуги не надвишава общо разходите за дейността по
превозни услуги.

-

-

-

4

5

Вместимост
**
на прев озното Дължи
средство
на
до 22 места/ на марш
над 22 места рута (км)

-

-

-

6

Брой
курсове
на ден
(оборот
ни)

-

-

7

Дневен
пробег
(км)

-

-

8

Цена на
км общ
пробег
(лв.)

-

-

-

9

10

***
Брой
Цена на учени
карта/
ци и
билет
деца

к. 7 x к. 8

к. 9 x к. 10/
19.1****
к. 9 x
к. 10 х 2

к. 7 x к. 8

к. 9 x к. 10/
19.1****
к. 9 x
к. 10 х 2

к. 7 x к. 8

11

12

13

Обща
стойност
Цена на
Учебни
на учебния
ден (общо)
дни
период
к. 11 x к. 12

Дата: ..........................

Гл. счетоводител: .........................................

Кмет: ................................................

ВЕСТНИК

Забележки: * При превоз със собствен транспорт вместо договор се посочва заповед на кмета или решение на общинския съвет.
** В колона 5 за превозите по т. I и III се посочва цялото разстояние за едно отиване и връщане – оборотен курс, а за превозите по т. II, IV и V – ед
нопосочната дължина на маршрута.
*** В случаите, когато с договора е уточнено картите да се издават за по-малък или за по-голям от месечен период, в колона 9 се посочва месечна
цена, изчислена за периода на използване.
**** Средномесечен брой учебни дни през учебния период.

V. Таксимет
ров
1.......
2.......

3

Фир
ма на
превоз
вача

ДЪРЖАВЕН

III. Собствена
сметка
1.......
2.......
IV. ЖП транс
порт
1.......
2.......

2

*
Договор
в сила
от/до

20

1
I. Спец иа л и
зиран
1.......
2.......
II. Транспорт
на схема
1.......
2.......

Вид на
превоза/
маршрут

СПРАВКА
за необходимите средства за безплатен превоз на децата и учениците до 16-годишна възраст по чл. 19, т. 8 за учебния период ......................... г. –
.......................... г. за бюджетната ....................... година (в левове)

ОБЩИНА...........................................
Тел.: ....................................................
Факс: ...................................................

Приложение № 4
към чл. 13, ал. 1

С Т Р.
БРОЙ 51
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Приложение № 5
към чл. 35, ал. 1

ДО КМЕТА
НА ОБЩИНА ........................................................
ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ
за изплащане на транспортни разходи от
.....................................................................................................................,
(имена)

ЕГН ...................................................................................................................................................................................,
адрес: гр. (с.) ................................................................................................................................................................,
община ...........................................................................................................................................................................,
ул. (ж.к.) ................................................................................................................................ № .................................,
бл. .........., вх. ..........., ап. ............,
лична карта №.............................................., издадена на ............................................ от .....................................
Моля да ми бъдат изплатени като военнопострадал разходите при пътуване с автомобилен транспорт
на основание чл. 17, ал. 1, т. 1 от Закона за военноинвалидите и военнопострадалите, извършено на
дата ............................... по маршрута ......................................................................., в размер ................ лева.
Притежавам Книжка за военнопострадал № ........................... по смисъла на чл. 4, точка ......... от За
кона за военноинвалидите и военнопострадалите.
Прилагам следните документи:
1. Документ за самоличност (за справка).
2. Книжка за военнопострадал (за справка).
3. Билети от извършеното пътуване с автобус.
Известно ми е, че за вписването на неверни данни нося наказателна и гражданска отговорност и
недобросъвестно получените средства подлежат на връщане с лихвата, определена за държавните
вземания.
Дата: ...........................
Подпис: ......................................................
Молбата е приета и проверена от ..........................................................................................................................
(имена и длъжност)
ПОПЪЛВА СЕ ОТ ОПРАВОМОЩЕНО ЛИЦЕ:
Предлагам на ...............................................................................................................................................................
(имена на правоимащото лице)
да бъдат изплатени разходите за транспорт в размер ............................... на основание чл. 19, т. 2, буква
„б“ от Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените
приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт,
предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени
пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспор
та в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите.
Мотиви при отказ .......................................................................................................................................................
Дата: ..........................

Подпис: .....................................................
(име, длъжност)

Приложение № 6
към чл. 48, ал. 1, т. 1
ОБЩИНА ……………………….
ОБЛАСТ …………….……………
СПРАВКА
за предложен за субсидиране пробег по градски основни линии
на град …………………………. за …….......… година
Брой жители …….......
№
по
ред
1
1.
2.
3.

Градска линия
(номер, наименование)

Изпълнява се
в интервал
(от – до)

Двупосочна
дължина (км)

Курсове
(брой)

Пробег
(хил. км)

2

3

4

5

6

І. Автобусна линия
........................................................ ........................... ........................... ............................ ............................
......................................................... ........................... ........................... ............................ ............................
......................................................... ........................... ........................... ............................ ............................
Общо: ........................... ........................... ...........................

С Т Р.
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№
по
ред

Градска линия
(номер, наименование)

Изпълнява се
в интервал
(от – до)

Двупосочна
дължина (км)

Курсове
(брой)

Пробег
(хил. км)

1

2

3

4

5

6

ІІ. Тролейбусна линия
1.
2.
3.

....................................................... ........................... ........................... ............................ ............................
....................................................... ........................... ........................... ............................ ............................
......................................................... ........................... ........................... ............................ ............................
Общо: ............................ ............................ ............................

Дата: .................................

Кмет: .................................................
(подпис, печат)

Забележка. В маршрутните разписания трябва да са попълнени следните реквизити:
– ЕИК на превозвача;
– договор, с който маршрутното разписание е възложено за изпълнение – номер и дата;
– срок на действие на договора – от дата до дата;
– начин на възлагане.

Приложение № 7
към чл. 48, ал. 1, т. 2

ОБЩИНА ………………………
ОБЛАСТ …….…………………..
СПРАВКА
за предложен за субсидиране пробег по
междуселищни автобусни линии за …….......… година
№
по
ред

Автобусна линия

Населени
места по
маршрута

Брой
жители

1

2

3

4

5

1.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.
3.
..
..

Планински или Транспортни
граничен район връзки (брой)

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

Общо:
Дата: .................................

Пробег
(хил. км)

6

7

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Кмет: .................................................
(подпис, печат)

Забележка. В маршрутните разписания трябва да са попълнени следните реквизити:
– ЕИК на превозвача;
– договор, с който маршрутното разписание е възложено за изпълнение – номер и дата;
– срок на действие на договора – от дата до дата;
– начин на възлагане.
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Приложение № 8
към чл. 49, т. 2
СПИСЪК НА ОБЩИНИТЕ В ГРАНИЧНИ РАЙОНИ
№
по
ред

Области

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

Благоевград
Бургас
Видин
Враца
Добрич
Кърджали
Кюстендил
Монтана
Перник
Плевен
Русе
Силистра
Смолян
София
Хасково
Ямбол

Общини
Сандански, Сатовча, Струмяни, Хаджидимово
Созопол, Средец, Малко Търново, Царево
Белоградчик, Бойница, Брегово, Димово, Кула, Макреш, Ново село, Чупрене
Мизия, Оряхово
Генерал Тошево, Крушари, Шабла
Кирково, Крумовград
Невестино, Трекляно
Вълчедръм, Георги Дамяново, Лом, Чипровци
Трън
Белене, Гулянци, Долна Митрополия, Никопол
Борово, Иваново, Сливо поле, Ценово
Главиница, Кайнарджа, Ситово, Тутракан
Борино, Девин, Доспат, Златоград, Рудозем, Смолян
Годеч, Драгоман
Ивайловград, Любимец, Тополовград
Болярово, Елхово

Приложение № 9
към чл. 62
ОБЩИНА ………………………
ОБЛАСТ ………………………..
СПРАВКА
за предоставените на всеки един от превозвачите, осъществяващи превози на територията на общината, средства за компенсиране на превозвачите за извършените безплатни и по намалени цени
превози по автомобилния транспорт и за субсидиране на извършените превози по нерентабилни
автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони
за …….......… година

№
по
ред

Превозвач
(наименование, ЕИК,
седалище и адрес на
управление)

1

2

Компенсации за безплатен и по намалени
цени превоз на:
ветерани, военно
инвалиди, военно
пострадали, деца,
учащи, пенсионери
(общо)
3

Субсидии за нерен
табилни автобусни
линии по вътрешно
служите
деца и
градския и междусе
лите по
ученици до
лищния транспорт
чл. 19, т. 7 16 години
(общо)
4

5

6

1.
2.
3.
4.
…
Дата: ........................

Гл. счетоводител: ............................

Кмет: ......................................

С Т Р.
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Приложение № 10
към чл. 67, ал. 1
Д Е К Л А Р А Ц И Я
от .....................................................................................................................................................................................
(имена)
Кмет на община ..........................................................................................................................................................,
област ...............................................................................................................................................................................
Като орган на изпълнителната власт в общината декларирам, че размерът на предоставените и
разпределените средства за компенсиране на превозвачите за извършените безплатни и по намалени
цени пътувания със средства от централния бюджет за периода 1 януари – 30 септември ........... г.,
съгласно справката – приложение № 2 към чл. 11, ал. 1, е определен в съответствие с изискванията на
Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи
от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени
в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически
превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински
и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите.
Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата на подаване: ..........................

Декларатор: .......................................

Приложение № 11
към чл. 67, ал. 2
Д Е К Л А Р А Ц И Я
от .....................................................................................................................................................................................
(имена)
Кмет на община ..........................................................................................................................................................,
област ...............................................................................................................................................................................
Като орган на изпълнителната власт в общината декларирам, че размерът на разпределените и
предоставените средства за субсидиране на превозвачите за извършените превози на пътници по
нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други
райони за периода 1 януари – 30 септември ............. г. съгласно справката – приложение № 3 към
чл. 12, ал. 1, е определен в съответствие с изискванията на Наредбата за условията и реда за предос
тавяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени
пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени
категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни
линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на
превозни документи за извършване на превозите.
За периода 1 януари – 15 октомври от централния бюджет на общината са предоставени средства
за субсидии в размер …………… лв. За същия период изплатените на превозвачите средства са в размер
на ……………. лв. Неусвоеният лимит е в размер …………….. лв.
Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата на подаване: ..........................

Декларатор: .......................................

Приложение № 12
към чл. 67, ал. 3
Д Е К Л А Р А Ц И Я
от .....................................................................................................................................................................................
(имена)
Кмет на община ..........................................................................................................................................................,
област ...............................................................................................................................................................................
Като орган на изпълнителната власт в общината декларирам, че размерът на определените и
заявени средства за IV тримесечие на ........... г. в размер ................ лв., за I тримесечие на ............ г.
в размер ................ лв. и за II тримесечие на ............ г. в размер ................... лв. за компенсиране на
превозвачите, извършващи безплатен превоз на деца и ученици до 16-годишна възраст до детски
градини и училища на територията на общината съгласно чл. 26 от Закона за народната просвета,
е определен в съответствие с изискванията на Наредбата за условията и реда за предоставяне на
средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически
превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории
пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във
вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни
документи за извършване на превозите.
Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата на подаване: ..........................
4399

Декларатор: .......................................
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 164
ОТ 2 ЮЛИ 2015 Г.

за допълнение на Наредбата за служебните
командировки и специализации в чужбина,
приета с Постановление № 115 на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 50 от
2004 г.; изм. и доп., бр. 80 и 86 от 2004 г., бр. 36
и 96 от 2005 г., бр. 2 от 2006 г., бр. 23 и 98
от 2007 г., бр. 64 от 2008 г., бр. 10 от 2009 г.,
бр. 73 от 2010 г., бр. 19, 105 и 106 от 2011 г. и
бр. 61 от 2012 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 16 се създава ал. 4:
„(4) Министърът на финансите може да
разреши на длъжностни лица от държавната
администрация, изпълняващи важни задачи,
да пътуват с билет бизнес класа при продъл
жителност на полета повече от 5 часа.“
§ 2. В приложение № 1 към чл. 11, ал. 2 и
чл. 16, в раздел I се създава т. 7:
„7. Правителствените процесуални агенти
и процесуалните представители на държавата,
осъществяващи нейната защита пред Съда
на Европейския съюз, пред Европейския съд
по правата на човека и пред международен
арбитраж.“
Заключителна разпоредба
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
4459

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 165
ОТ 3 ЮЛИ 2015 Г.

за изменение на Постановление № 215 на
Министерския съвет от 2012 г. за създаване
на Национален съвет по превенция на престъпността (обн., ДВ, бр. 72 от 2012 г.; изм.
и доп., бр. 62 от 2013 г., бр. 60 от 2014 г. и
бр. 41 от 2015 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 6 ал. 1 се изменя така:
„(1) Секретарят на съвета се определя от
министъра на вътрешните работи.“
Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
4460
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 2 от 2014 г. за финансово подпомагане на
строителството и ремонта на спортни обекти
и съоръжения (ДВ, бр. 40 от 2014 г.)
§ 1. Член 2 се отменя.
§ 2. В чл. 3 ал. 2 се изменя така:
„(2) Одобрените по реда на наредбата про
екти се финансират от министъра на младежта
и спорта по реда на чл. 16, ал. 1.“
§ 3. В чл. 14, ал. 1 изречението „Проектите
се разглеждат в срок 2 месеца след внасянето
им в Министерството на младежта и спорта.“
се заличава.
§ 4. В чл. 16, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. Създава се нова т. 2:
„2. определя начина на финансиране чрез:
а) провеждане на процедури при условията
и по реда на ЗОП от ММС;
б) предоставяне на финансови средства на
лицата по чл. 5, ал. 1;“.
2. Досегашната т. 2 става т. 3.
§ 5. В чл. 17, ал. 1 думите „по реда на“ се
заменят с „на проекти по реда на чл. 16, ал. 1,
т. 2, буква „б“ от“.
§ 6. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Красен Кралев
4327

МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2009 г. за аварийно-спасителното осигуряване на гражданските летища
(ДВ, бр. 44 от 2009 г.)
§ 1. В чл. 4 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, т. 1 буква „б“ се изменя така:
„б) гасене на пожари на ВС в работната
площ на летището, в радиус 5 км от контрол
ната точка на летището и обекти в района,
които са разположени в зона за сигурност
страна въздух, зони с ограничен достъп и
критичната част с ограничен достъп, засяга
щи безопасността на полетите или живота,
здравето и имуществото на хората;“.
2. В ал. 3:
а) в т. 2 думите „Националната служба
„Пожарна безопасност и защита на населени
ето“ (НСПБЗН)“ се заменят с думите „Главна
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дирекция „Пожарна безопасност и защита на
населението“ (ГДПБЗН)“;
б) в т. 8 думите „териториалните звена
на Главна дирекция „Национална служба
„Гражданска защита“ на Министерството на
държавната политика при бедствия и аварии
(Гражданска защита)“ се заличават.
§ 2. В чл. 5 т. 11 се отменя.
§ 3. В чл. 6, ал. 2 думата „жандармерията“
и думите „Гражданска защита“ се заличават.
§ 4. В чл. 9, ал. 1 се правят следните до
пълнения:
1. В т. 4 след думата „персонал“ се поставя
запетая и се добавя „както и оборудването
им с подходящо защитно облекло и лични
предпазни средства;“.
2. Създава се т. 5:
„5. провеждането на тренировките на про
фесионалния аварийно-спасителен персонал
на професионален тренажорен или трениро
въчен център.“
§ 5. В чл. 10, ал. 1, т. 1 буква „б“ се из
меня така:
„б) гаси пожари в намиращи се ВС в ра
ботната площ на летището, в радиус 5 км от
контролната точка на летището и в обекти,
които са разположени в зона за сигурност
страна въздух, зони с ограничен достъп и
критичната част с ограничен достъп, засяга
щи по един или друг начин безопасността на
полетите или живота, здравето и имуществото
на хората.“
§ 6. В чл. 11, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. Точка 3 се изменя така:
„3. подбора на професионалния и непрофе
сионалния аварийно-спасителен персонал на
летището, както и обучението им, свързано с
действията им по време на пожар;“.
2. Създава се т. 4:
„4. разработването и съгласуването с ГД
„ГВА“ на плановете за оперативни действия
при различните видове аварийни ситуации и
пожар, а също и плановете за съвместна опе
ративна намеса с взаимодействащите служби.“
§ 7. В чл. 13, ал. 1, т. 3 и 4 се изменят така:
„3. подбора и обучението на професионал
ния персонал и подготовката на непрофесио
налния аварийно-спасителен персонал;
4. подготовката и съгласуването с ГД „ГВА“
на плановете за действие на аварийно-спаси
телната служба при различни типове аварийни
ситуации и за плановете за съвместни действия
с взаимодействащите служби.“
§ 8. В чл. 20, ал. 2 думите „и с терито
риалните звена на „Гражданска защита“ се
заличават.
§ 9. В чл. 23 ал. 2 се изменя така:
„(2) Летищната администрация и собстве
ниците или ползвателите на летателните пло
щадки поемат разходите за гориво-смазочни
материали, гасителни вещества и други ма
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териали, изразходвани при пълномащабната
тренировка, на привлечените участници в
аварийно-спасителни мероприятия.“
§ 10. Член 31 се изменя така:
„Чл. 31. Пожарната безопасност в района на
летището и летателните площадки се определя
съгласно изискванията в Наредба № Із-1971 от
2009 г. за строително-техническите правила
и норми за осигуряване на безопасност при
пожар (обн., ДВ, бр. 96 от 2009 г.; попр., бр. 17
от 2010 г.; изм., бр. 101 от 2010 г.; изм. и доп.,
бр. 75 от 2013 г., бр. 69 и 89 от 2014 г.; изм., бр. 8
от 2015 г.) и в Наредба № 8121з-647 от 2014 г. за
правилата и нормите за пожарна безопасност
при експлоатация на обектите (обн., ДВ, бр. 89
от 2014 г.; попр., бр. 105 от 2014 г.).“
§ 11. В чл. 35, ал. 1 се създава т. 12:
„12. противохимично облекло, отговарящо
на БДС EN 943.“
§ 12. В чл. 42, ал. 3, т. 2 буква „в“ се отменя.
§ 13. В чл. 53 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Аварийно-спасителната и противопо
жарната служба на летището предприемат
действия при авиационно произшествие в
зоната на отговорност съвместно с местните
структури на полицията и териториалните
структурни звена на ГДПБЗН съгласно плана.“
2. В ал. 3, т. 2 думите „,местните служби
на Гражданска защита“ се заличават.
§ 14. В чл. 55, т. 3 буква „б“ се отменя.
§ 15. В чл. 57, ал. 1 т. 2 се отменя.
§ 16. В чл. 70, ал. 1, т. 4 запетаята след
думата „помощ“ и думите „формированията
на Гражданска защита“ се заличават.
§ 17. В чл. 72 ал. 1 се изменя така:
„(1) По плана за мероприятията в случай на
аварийна обстановка на летището се извършва
проверка на действията на всички средства,
служби и органи, както следва:
1. ежегодно – тренировка с всички летищ
ни служби;
2. на две години – пълномащабна трени
ровка.“
§ 18. Член 79 се изменя така:
„Чл. 79. (1) Необходимият професионален
персонал за противопожарната служба на
летището се определя въз основа на следните
критерии:
1. противопожарните аварийно-спасителни
автомобили се комплектоват с личен състав
така, че по време на аварийна ситуация пер
соналът да осигури оптималното ползване и
подаване на основните гасителни вещества,
но не по-малко от трима професионалисти
(шофьор и двама пожарникари) на автомобил
по време на дежурството;
2. на противопожарните аварийно-спаси
телни автомобили се осигурява непрекъсна
то дежурство от професионален състав при
денонощно работещо летище, а летища с ра
ботно време, по-малко от 24 часа, съгласуват
графиците на аварийно-спасителните групи
с ГД „ГВА“;
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3. в противопожарната служба на летища
та, в които се осигурява дежурство на два и
повече противопожарни аварийно-спасител
ни автомобила, се осигуряват началници на
дежурни смени;
4. за пожаропрофилактична дейност и
контрол по спазване на противопожарните
изисквания в района на летищата от VІІ до
Х категория – един професионалист;
5. противопожарната служба в летищата
от VI и VІІ категория се ръководи от начал
ник, а от VІІІ до Х категория се ръководи от
началник и заместник.
(2) Летищната администрация по чл. 48,
ал. 3, буква „г“ от Закона за гражданското въз
духоплаване осигурява пожарната безопасност
на гражданските летища за обществено полз
ване, както и поддържането и обслужването
на уреди, съоръжения и системи, свързани с
пожарната безопасност.
(3) Дейностите по ал. 2 могат да се осъ
ществяват чрез:
1. Главна дирекция „Пожарна безопасност
и защита на населението“ при Министер
ството на вътрешните работи при условията
на чл. 128 от Закона за Министерството на
вътрешните работи;
2. летищната администрация, когато съ
щата притежава разрешение за извършване
на дейността по смисъла на чл. 129 от Закона
за Министерството на вътрешните работи;
3. юридическо лице – търговец, притежа
ващо разрешение за извършване на дейността
по смисъла на чл. 129 от Закона за Минис
терството на вътрешните работи и Наредба
№ 8121з-531 от 2014 г. за реда и условията за
осъществяване на дейности по осигуряване
на пожарна безопасност на обекти и/или
поддържане и обслужване на уреди, системи
и съоръжения, свързани с пожарната безопас
ност, от търговци и контрола върху тях (обн.,
ДВ, бр. 78 от 2014 г.; изм., бр. 101 от 2014 г.).“
§ 19. В § 1 от допълнителната разпоредба
се създава т. 22:
„22. „Зона за сигурност страна въздух“ е
зоната за придвижване на летището, приле
жащите терени и сгради или части от тях,
достъпът до които е ограничен.“
Заключителни разпоредби
§ 20. Навсякъде в наредбата абревиатурата
„НСПБЗН“ се заменя с „ГДПБЗН“.
§ 21. В Наредба № 14 от 2012 г. за летищата
и летищното осигуряване (обн., ДВ, бр. 86 от
2012 г.; изм. и доп., бр. 48 от 2014 г.) в чл. 480,
ал. 2 се правят следните изменения:
1. В основния текст на ал. 2 думата „като“
се заличава.
2. Точка 1 се отменя.
3. Точка 2 се отменя.
Министър:
Ивайло Московски
4362
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МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ТЪЛКУВАНЕ

на чл. 5, чл. 6 и § 5 от преходните и заключителните разпоредби на Наредба № 35 от
2012 г. за правилата и нормите за проектиране,
изграждане и въвеждане в експлоатация на
кабелни електронни съобщителни мрежи и
прилежащата им инфраструктура (ДВ, бр. 99
от 2012 г.)
На основание чл. 80 от Административно
процесуалния кодекс във връзка с чл. 46, ал. 1
и чл. 51 от Закона за нормативните актове и
чл. 286, ал. 5 от Закона за електронните съ
общения министърът на транспорта, инфор
мационните технологии и съобщенията и
министърът на регионалното развитие и бла
гоустройството дават следното задължително
тълкуване на чл. 5, чл. 6 и § 5 от преходните и
заключителните разпоредби на Наредба № 35
от 2012 г. за правилата и нормите за проекти
ране, изграждане и въвеждане в експлоатация
на кабелни електронни съобщителни мрежи и
прилежащата им инфраструктура (ДВ, бр. 99
от 2012 г.) – по-долу за краткост „Наредба
№ 35/2012 г.“:
1. Относно изработването на подробен устройствен план при условията на чл. 5 от Наредба № 35/2012 г.
Съгласно разпоредбата на чл. 5, ал. 1 от
Наредба № 35/2012 г., трасето на кабелната
електронна съобщителна мрежа и прилежащата є инфраструктура се определя с подробния
устройствен план, одобрен при условията и по
реда на Закона за устройство на територията
(ЗУТ). При избора на трасе се използват дан
ните от кадастралната карта и кадастралните
регистри и от специализираните карти и ре
гистри и информационни системи, както и от
наличните планове по § 6, ал. 7 от преходните
разпоредби на ЗУТ. В случай че трасето на
кабелната електронна съобщителна мрежа и
прилежащата є инфраструктура е извън обхва
та на пътя, се изготвя подробен устройствен
план – парцеларен план (чл. 5, ал. 3 от цити
рания нормативен акт).
Изключение от изискването за изработване
на подробен устройствен план е уредено в чл. 5,
ал. 2 от Наредба № 35/2012 г. само за изчерпа
телно изброените случаи, а именно:
1. за изтегляне на кабел в съществуваща
подземна инфраструктура, заснета и нанесена
в кадастралния план или в специализираната
карта;
2. когато трасето на кабелната електронна
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съобщителна мрежа и прилежащата є инфра
структура е в обхвата на съществуващ път;
3. когато се окачва въздушен кабел върху
съществуваща стълбовна мрежа, заснета и на
несена в кадастралния план или в специали
зираната карта.
2. Относно категоризацията на строежите
по чл. 6, ал. 3 от Наредба № 35/2012 г. и реда
и условията за издаване на разрешение за
строеж във връзка с тяхното осъществяване
Кабелните електронни съобщителни мре
жи и прилежащата им инфраструктура се ка
тегоризират в съответствие с чл. 137, ал. 1 ЗУТ
и Наредба № 1 от 2003 г. за номенклатурата
на видовете строежи (Наредба № 1/2003 г.).
Съгласно чл. 137, ал. 1, т. 6 ЗУТ и чл. 12 от
Наредба № 1/2003 г. строежите по чл. 147 ЗУТ
са строежи от шеста категория.
В чл. 6, ал. 3 от Наредба № 35/2012 г. е уредено изграждането на кабелни електронни съобщителни мрежи и прилежащата им инфраструктура по чл. 147, ал. 1, т. 2 ЗУТ, следователно
строежите, предмет на разглежданата разпоредба, са строежи от шеста категория.
В чл. 6, ал. 3 от Наредба № 35/2012 г. из
рично е посочено, че „не се изисква одобрява
не на инвестиционни проекти за издаване на
разрешение за строеж за изграждане на кабел
ни електронни съобщителни мрежи и приле
жащата им инфраструктура по чл. 147, ал. 1,
т. 2 ЗУТ, в т. ч. за:
1. изтегляне и/или окачване на съобщител
ни кабели в съществуваща законна съобщи
телна или техническа инфраструктура;
2. монтаж на кабелна съобщителна инста
лация в съсобствена сграда или в общите час
ти в сграда – етажна собственост;
3. изграждане на кабелна електронна съ
общителна мрежа и прилежащата є инфра
структура от регулационната линия на имо
та, в който се изгражда, до входната точка на
мрежата в сградата“.
Изискуемите документи в отделните слу
чаи са описани изчерпателно в чл. 6, ал. 4 и 5
от Наредба № 35/2012 г., а именно:
1. За строежите по чл. 6, ал. 3, т. 1 се пред
ставят извадка от специализирана карта за
съществуващата кабелна електронна съобщи
телна мрежа и прилежащата є инфраструктура
или за друга техническа инфраструктура, дого
вор за съвместно разполагане и/или ползване,
както и становища на инженер-конструктор
и инженер с професионална квалификация в
областта на съобщенията, с чертежи, схеми,
записка с техническите характеристики на
кабелната електронна съобщителна мрежа и
прилежащата є инфраструктура и указания за
тяхното изпълнение.
2. За строежите по чл. 6, ал. 3, т. 2 и 3 се
представят договор със собственика за мон
таж и становища на инженер-конструктор и
инженер с професионална квалификация в
областта на съобщенията, с чертежи, схеми,
записка с техническите характеристики на ка
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белни електронни съобщителни мрежи и при
лежащата им инфраструктура и указания за
тяхното изпълнение.
Предвид изложеното, издаване на разрешение за строеж без предходно одобряване на инвестиционен проект се извършва, когато са налице
условията по чл. 6, ал. 3 от Наредба № 35/2012 г.
и след представяне на описаните документи по
ал. 4 или 5 от цитирания член, в зависимост
от това, към коя от трите хипотези, уредени в
ал. 3, се отнася конкретният случай.
3. Относно приложението на § 5 от преходните и заключителните разпоредби на Наредба № 35/2012 г. във връзка с определянето на
набора от документи, които следва да бъдат
представени от заявителите в производствата по одобряване на инвестиционен проект и
издаване на разрешение за строеж за изграждането на електронни съобщителни мрежи и
прилежащата им инфраструктура
Съгласно § 5 от преходните и заключи
телните разпоредби на Наредба № 35/2012 г.
започналите производства по одобряване на
инвестиционен проект и издаване на разреше
ние за строеж се довършват по досегашния
ред (нормативно установения ред до влизане
в сила на наредбата), като за започнато про
изводство 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 наличи
ето на съгласуван идеен инвестиционен про
ект.
В тази връзка документи, извън посочените
в наредбата, могат да се искат само в рамките
на започнало производство в случаите, когато
тези документи са се изисквали съгласно приложимия към производството досегашен ред.
4. Относно компетентните органи във
връзка с изменянето на Наредба № 35/2012 г.
и даването на указания по нейното прилагане
Наредба № 35/2012 г. е издадена съвместно
от министъра на транспорта, информационни
те технологии и съобщенията и министъра на
регионалното развитие и благоустройството в
изпълнение на чл. 286, ал. 5 ЗЕС. Предвид раз
поредбите на чл. 11, ал. 3 и чл. 51 ЗНА, както
и действащата към момента законова деле
гация компетентни да изменят разглеждания
подзаконов нормативен акт, както и да дават
указания по неговото прилагане са единствено
неговите издатели – министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министърът на регионалното развитие и
благоустройството.
Министър на транспорта,
информационните технологии
и съобщенията:
Ивайло Московски
Министър на регионалното
развитие и благоустройството:
Лиляна Павлова
4449
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ВЪРХОВЕН
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
РЕШЕНИЕ № 12652
от 23 октомври 2014 г.

по административно дело № 2447 от 2014 г.
Върховният административен съд в състав:
председател: Ангел Калинов, и членове: Джу
зепе Роджери и Любомира Мотова, с учас
тието на съдебния секретар Станка Ташкова
разгледа административно дело № 2447 по
описа за 2014 г. на Върховния администра
тивен съд – второ отделение, докладвано от
председателя Ангел Калинов.
Производството е по чл. 185 и сл. АПК и е
образувано по жалба на Федерация „Български
пациентски форум“ и Сдружение „Национална
пациентска организация“ срещу Наредба № 40
от 2004 г. за определяне на основния пакет от
здравни дейности, гарантиран от бюджета на
НЗОК. Жалбата е относно изречение второ от
приложение № 10, т. 9 „За тях НЗОК заплаща
от началото на следващата календарна годи
на“. Иска се да се обяви за нищожна или да
се отмени обжалваната разпоредба.
Ответникът по жалбата – министърът на
здравеопазването, взема становище да се
отхвърли оспорването.
Заключението на прокурора е, че жалбата
е неоснователна.
Върховният административен съд – второ
отделение, приема, че жалбата е допустима и
разгледана по същество, е основателна.
В жалбата се твърди, че с въвеждането на
такива условия министърът на здравеопаз
ването е излязъл извън предоставените му с
конкретно регламентираните в чл. 45, ал. 2
ЗЗО правомощия. Алтернативно се поддър
жа, че при издаването на този подзаконов
нормативен акт са допуснати нарушения по
чл. 26, ал. 2 и чл. 28, ал. 2 ЗНА. Поддържа
се, че оспорената разпоредба противоречи на
нормативен акт от по-висок ранг.
Наредба № 40 от 2004 г. за определяне на
основния пакет от здравни дейности, гаран
тиран от бюджета на НЗОК, и обжалваното
изменение в ДВ, бр. 111 от 2013 г. от 27.12.2013 г.
са издадени на основание чл. 45, ал. 2 ЗЗО.
Съгласно тази разпоредба от закона меди
цинската помощ по ал. 1, с изключение на
т. 11, 12 и 15, се определя като основен пакет,
гарантиран от бюджета на НЗОК. Основният
пакет се определя с наредба на министъра
на здравеопазването. При това положение на
министъра на здравеопазването не са пре
доставени правомощия да се произнася по
начина на заплащане на нови международни,
непатентни наименования на лекарствени про
дукти. Заплащането се извършва от бюджета
на НЗОК, но без участието на министъра на
здравеопазването.
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Съгласно чл. 24, т. 1 ЗЗО средствата на
НЗОК се разходват за заплащане на медицин
ска помощ, посочена в чл. 45, договорена с
НРД и с договорите с изпълнителите. Съгласно
чл. 16, ал. 1, т. 19, буква „в“ от Правилника
за устройството и дейността на Национална
та здравноосигурителна каса управителят на
НЗОК управлява дейността на НЗОК, като
отговаря за планирането, управлението и
отчитането на бюджетните средства с оглед
постигане на целите на НЗОК и въобще не е
предвидено участие на министъра на здраве
опазването в дейността на НЗОК по начина
на изразходване на средствата на бюджета на
НЗОК. При това положение обжалваната част
от изменението на наредбата е постановена
при липса на компетентност, поради което
следва да бъде обявена за нищожна.
При този изход на делото алтернативното
оплакване за допуснати нарушения по чл. 26,
ал. 2 и чл. 28, ал. 2 ЗАН и противоречие на
нормативен акт от по висок ранг са безпред
метни. Но за пълнота на изложението следва
да се отбележи, че тази част от изменението
не е публикувана в проекта на интернат
страницата на НЗОК съгласно изискването
на чл. 26, ал. 2 ЗНА. Заинтересованите лица
не са могли да правят предложения и да из
разяват становища по този въпрос, което е
съществено нарушение на административно
производствени правила и би довело до отмяна
на изменението на наредбата в обжалваната
част. Неоснователно е оплакването за проти
воречие с чл. 330а ТЗ, тъй като в случая се
касае за разходването на публични средства
и са в действие правилата на ЗПФ.
Жалбоподателите са направили своевре
менно искане за присъждане на разноски и са
представили списък на същите, които следва
да се присъдят съгласно същия, тъй като няма
възражение за прекомерност.
По изложените съображения и на основание
чл. 193, ал. 1 АПК Върховният администра
тивен съд – второ отделение,
РЕШИ:
Обявява за нищожна разпоредбата на из
речение второ от приложение № 10, т. 9 от
Наредба № 40 от 2004 г. за определяне на ос
новния пакет от здравни дейности, гарантиран
от бюджета на НЗОК „За тях НЗОК заплаща
от началото на следващата календарна година“.
Осъжда Министерството на здравеопаз
ването да заплати на Федерация „Български
пациентски форум“ сумата 820 лв. и на Сдру
жение „Национална пациентска организация“
сумата 750 лв. разноски по делото.
Решението е оставено в сила с Реше
ние № 7936 от 30.06.2015 г., постановено по
адм. дело № 1340 от 2015 г. от петчленен
състав на Върховния административен съд.
Председател:
Георги Колев
4455
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ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА КУЛТУРАТА
ЗАПОВЕД № РД9Р-8
от 7 май 2015 г.
На основание чл. 14, ал. 1, т. 2 и чл. 65,
ал. 1, т. 3 от Закона за културното наследство
(ЗКН), предложение на директора на НИНКН
с вх. № 33-00-452 от 9.10.2013 г. по чл. 64, ал. 1
ЗКН и становище на Специализирания експер
тен съвет по чл. 64, ал. 2 ЗКН, отразено в т. 1
на Протокол № 46 от 21.01.2014 г. и потвърдено
в т. 9.10 на Протокол № 50 от 16.09.2014 г., на
значен със Заповед № РД9К-150 от 1.11.2013 г., и
изменение на Заповед № РД9К-176 от 21.12.2013 г.
и Заповед РД09-742 от 5.09.2014 г. на министъра
на културата нареждам:
1. Предоставям статут на единична археоло
гическа недвижима културна ценност с катего
рия „местно значение“ на обект „Средновековна
крепост в местността Асара“, с. Башево, община
Ардино, област Кърджали, декларирана с писмо
№ 3756 от 7.07.1986 г. на НИПК.
2. Определям режими за опазване на недви
жимата културна ценност, както следва:
2.1. Териториален обхват на недвижимата
културна ценност:
2.1.1. г раници на недви ж имата к ул т у рна
ценност:
– от юг – от т. 2 по границата между под
отдел 2 и подотдел „з“ до т. 3, от т. 3 до т. 4,
съгласно приложен координатен регистър;
– от север – от т. 5 до т. 6, от т. 6 по северната
граница на подотдел „г“ до т. 1;
– от изток – от т. 1 до т. 2;
– от запад – по западната граница на под
отдел 2 до пресичането є с границата между
подотдел 2 и подотдел „д“, по южната и западната
граница на подотдел „д“ до т. 5;
2.1.2. териториалният обхват, определен с
описаните граници на недвижимата културна
ценност, включва подотдел 2 и части от под
отдели „г“, „д“ и „з“ на отдел 154 по действащия
ЛУП от 2004 г. на ДГС – Ардино, които са част
от поземлен имот 953 по КВС на с. Башево, с
площ 52,196 дка;
2.1.3. граници на охранителната зона на не
движимата културна ценност:
– от юг – от т. 8 по южните граници на под
отдели „з“ и „и“;
– от север – по северните граници на под
отдели 3, „д“ и „г“;
– от изток – по източната граница на подотдел
„г“ до т. 7, от т. 7 до т. 8;
– от запад – по западните граници на под
отдели „з“, „е“, „ж“ и 3;
2.1.4. териториалният обхват на охранителната
зона, определен с описаните граници, включва
част от отдел 154 – части от подотдели „г“, „д“,

„з“ и подотдели „е“, „ж“, „и“ и 3, по действащия
ЛУП от 2004 г. на ДГС – Ардино; имотите са пуб
лична държавна собственост, с площ 228,167 дка.
2.2. Предписания за опазване на:
2.2.1. територията на недвижимата културна
ценност съгласно предложение на НИНКН за опре
деляне на режими за опазване на „Средновековна
крепост в местността Асара“, с. Башево, община
Ардино, област Кърджали, отразени в Протокол
от междуведомствена комисия от 29.08.2013 г. в
изпълнение на Заповед № РД9К-117 от 9.08.2013 г.
на министъра на културата;
2.2.2. територията на охранителната зона на
недвижимата културна ценност съгласно пред
ложение на НИНКН за определяне на режими
за опазване на „Средновековна крепост в мест
ността Асара“, с. Башево, община Ардино, област
Кърджали, отразени в Протокол от междуведом
ствена комисия от 29.08.2013 г. в изпълнение на
Заповед № РД9К-117 от 9.08.2013 г. на министъра
на културата.
3. Заповедта да се впише в Националния ре
гистър на недвижимите културни ценности към
Националния институт за недвижимо културно
наследство.
4. Пълният опис на координатите на точките
на границите на обекта по т. 1 и на границите
на охранителната му зона, картният материал и
предписанията за опазване по т. 2.2 се съхраняват
в Националния документален архивен фонд на
Националния институт за недвижимо културно
наследство. Достъпът до тях се осъществява чрез
публичния регистър по чл. 60 ЗКН към Национал
ния институт за недвижимо културно наследство.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.

4406

Министър:
В. Рашидов

ЗАПОВЕД № РД9Р-9
от 7 май 2015 г.
На основание чл. 14, ал. 1, т. 2 и чл. 65,
ал. 1, т. 3 от Закона за културното наследство
(ЗКН), предложение на директора на НИНКН
с вх. № 33-00-436 от 1.10.2013 г. по чл. 64, ал. 1
ЗКН и становище на Специализирания експер
тен съвет по чл. 64, ал. 2 ЗКН, отразено в т. 2
на Протокол № 46 от 21.01.2014 г. и потвърдено
в т. 9.11 на Протокол № 50 от 16.09.2014 г., наз
начен със Заповед № РД9К-150 от 1.11.2013 г., и
изменение на Заповед № РД9К-176 от 21.12.2013 г.
и Заповед РД09-742 от 5.09.2014 г. на министъра
на културата нареждам:
1. Предоставям статут на единична археологи
ческа недвижима културна ценност с категория
„национално значение“ на обект „Тракийско
светилище“, разположен в м. Градището, с. Бай
калско, община Радомир, област Перник.
2. Определям режими за опазване на недви
жимата културна ценност, както следва:
2.1. Териториален обхват на недвижимата
културна ценност:
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2.1.1. границите на недвижимата културна
ценност съвпадат с границите на поземлен имот
с кадастрален № 019041;
2.1.2. териториалният обхват, определен с
описаните граници на недвижимата културна
ценност, включва територията на поземлен имот
ЕКАТТЕ 02230 с кадастрален № 041 от масив
19 по КВС на с. Байкалско, община Радомир, с
площ 6,991 дка – публична държавна собственост;
2.1.3. граници на първа охранителна зона на
недвижимата културна ценност по КВС:
– от юг – южните граници на поземлени
имоти с кадастрален № 039, № 038, № 037, № 036,
№ 035, № 034, № 033, № 032 и № 009 от масив 19;
– от север – по северните граници на позем
лени имоти с кадастрален № 005, № 004, № 003,
№ 002 и № 001 от масив 19;
– от изток – източните граници на поземлени
имоти с кадастрален № 001, № 047, № 048, № 045
и № 039 от масив 19;
– от запад – западните граници на поземлени
имоти с кадастрален № 009, № 008, № 044, № 043,
№ 042, № 006 и № 005 от масив 19.
2.1.4. териториалният обхват на първа охра
нителна зона, определен с описаните граници,
включва поземлени имоти с кадастрален № 001
с площ 2,101 дка, № 002 с площ 3,700 дка, № 003
с площ 4,803 дка, № 004 с площ 4,084 дка, № 005
с площ 16,032 дка, № 006 с площ 9,008 дка, № 042
(стар № 007) с площ 5,333 дка, № 043 (стар № 007)
с площ 5,333 дка, № 044 (стар № 007) с площ
5,333 дка, № 008 с площ 4,499 дка, № 009 с площ
5,500 дка, № 032 с площ 2,996 дка, № 033 с площ
2,499 дка, № 034 с площ 2,501 дка, № 035 с площ
2,301 дка, № 036 с площ 2,497 дка, № 037 с площ
1,997 дка, № 038 с площ 1,997 дка, № 039 с площ
4,911 дка, № 045 (стар 040) с площ 5,732 дка, № 046
(стар № 040) с площ 5,732 дка, № 047 (стар № 040)
с площ 5,732 дка – частна собственост, и № 048
(стар № 040) – черен път – общинска собственост,
от масив 19 по КВС на с. Байкалско, община
Радомир; общата площ на първа охранителна
зона е 105,341 дка;
2.1.5. граници на втора охранителна зона на
недвижимата културна ценност по КВС:
– от юг – южните граници на поземлени
имоти с кадастрален № 022, № 021, № 020, № 019,
№ 018 и № 017 от масив 19;
– от север – северните граници на поземлени
имоти с кадастрален № 010, № 031, № 030, № 029
и № 028 от масив 19;
– от изток – източните граници на поземлени
имоти с кадастрален № 028, № 027, № 026, № 025,
№ 024, № 023 и № 022 от масив 19;
– от запад – западните граници на поземлени
имоти с кадастрален № 017, № 016, № 015, № 014,
№ 013, № 012, № 011 и № 010 от масив 19;
2.1.6. териториалният обхват на втора охра
нителна зона, определен с описаните граници,
включва поземлени имоти с кадастрален № 010 с
площ 3,318 дка, № 011 с площ 2,702 дка, № 012 с
площ 1,997 дка, № 013 с площ 1,937 дка, № 014 с
площ 4,510 дка, № 015 с площ 0,500 дка, № 016 с
площ 0,700 дка, № 017 с площ 2,101 дка, № 018 с
площ 2,000 дка, № 019 с площ 2,498 дка, № 020 с
площ 2,599 дка, № 021 с площ 1,999 дка, № 022 с
площ 4,622 дка, № 023 с площ 1,995 дка, № 024 с
площ 2,499 дка, № 025 с площ 3,999 дка, № 026 с
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площ 5,000 дка, № 027 с площ 5,202 дка, № 028 с
площ 5,002 дка, № 029 с площ 2,793 дка, № 030 с
площ 3,497 дка и № 031 с площ 3,502 дка – частна
собственост, от масив 19 по КВС на с. Байкал
ско, община Радомир; общата площ на Втора
охранителна зона е 64,972 дка.
2.2. Предписания за опазване на:
2.2.1. територията на недвижимата културна
ценност съгласно предложение на НИНКН за
режими за опазване във връзка с предоставяне
на статут на обект „Тракийско светилище“, раз
положен в м. Градището, с. Байкалско, община
Радомир, област Перник;
2.2.2. територията на първа охранителна зона
на недвижимата културна ценност съгласно пред
ложение на НИНКН за режими за опазване във
връзка с предоставяне на статут на обект „Тра
кийско светилище“, разположен в м. Градището,
с. Байкалско, община Радомир, област Перник;
2.2.3. територията на втора охранителна зона
на недвижимата културна ценност съгласно пред
ложение на НИНКН за режими за опазване във
връзка с предоставяне на статут на обект „Тра
кийско светилище“, разположен в м. Градището,
с. Байкалско, община Радомир, област Перник.
3. Заповедта да се впише в Националния ре
гистър на недвижимите културни ценности към
Националния институт за недвижимо културно
наследство.
4. Пълният опис на координатите на точките
на границите на обекта по т. 1 и на границите
на охранителната му зона, картният материал и
предписанията за опазване по т. 2.2. се съхраняват
в Националния документален архивен фонд на
Националния институт за недвижимо културно
наследство. Достъпът до тях се осъществява чрез
публичния регистър по чл. 60 ЗКН към Национал
ния институт за недвижимо културно наследство.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.

4407

Министър:
В. Рашидов

ЗАПОВЕД № РД9Р-12
от 19 май 2015 г.
На основание чл. 14, ал. 1, т. 2 и чл. 65,
ал. 1, т. 3 от Закона за културното наследство
(ЗКН), предложение на директора на НИНКН
с вх. № 33-00-105 от 5.03.2015 г. по чл. 64, ал. 1
ЗКН и становище на Специализирания експер
тен съвет по чл. 64, ал. 2 ЗКН, отразено в т. 2
на Протокол № 54 от 16.03.2015 г., назначен със
Заповед № РД9К-32 от 21.01.2015 г. на министъра
на културата, нареждам:
1. Предоставям статут на единична археологи
ческа недвижима културна ценност с категория
„местно значение“ на обект „Късноантичен мав
золей“, разположен на ул. Гинци, между бл. 23
и бл. 24, ж.к. Хаджи Димитър (стар кв. Стефан
Караджа), район „Подуяне“, Столична община,
област София-град.
2. Определям режими за опазване на недви
жимата културна ценност, както следва:
2.1. Териториален обхват на недвижимата
културна ценност:
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2.1.1. г раници на недви ж имата к ул т у рна
ценност:
– от юг – по северната граница на съществу
ваща локална улица, северно от блок 24;
– от север – южната граница на блок 23;
– от изток – западната граница на ул. Гинци;
– от запад – по източната граница на поземлен
имот (ПИ) № 1117.
2.1.2. териториалният обхват, определен с
описаните граници на недвижимата културна
ценност, включва кв. 6 на ж.к. Хаджи Димитър,
район „Подуяне“, Столична община, област Со
фия-град; издаден е акт № 07647 от 26.10.2010 г.
за публична държавна собственост от областния
управител на област София-град;
2.1.3. граници на охранителната зона на не
движимата културна ценност:
– от юг – по оста на част от ул. Теофил Ганев;
– от север – по северната граница на УПИ III
от кв. 5 и по оста на част от ул. Гинци;
– от изток – по северната граница на УПИ
III от кв. 5 и по оста на част от ул. Гинци;
– от запад – по западните граници на УПИ
IV-266 и УПИ III от кв. 5;
2.1.4. териториалният обхват на охранителната
зона, определен с описаните граници, включва
УПИ IV-266 и УПИ III от кв. 5, УПИ I, УПИ
II и УПИ III от кв. 6 с обща площ 28 911,56 м 2 .
2.2. Предписания за опазване на:
2.2.1. територията на недвижимата културна
ценност съгласно предложение на НИНКН за
определяне на режими за опазване на „Късно
античен мавзолей“, разположен на ул. Гинци,
между бл. 23 и бл. 24, ж.к. Хаджи Димитър (стар
кв. Стефан Караджа), район „Подуяне“, Столична
община, област София-град, отразени в Протокол
от междуведомствена комисия от 30.04.2013 г. в
изпълнение на Заповед № РД9К-66 от 26.04.2013 г.
на министъра на културата;
2.2.2. територията на охранителната зона на
недвижимата културна ценност съгласно пред
ложение на НИНКН за определяне на режими
за опазване на „Късноантичен мавзолей“, разпо
ложен на ул. Гинци, между бл. 23 и бл. 24, ж.к.
Хаджи Димитър (стар кв. Стефан Караджа),
район „Подуяне“, Столична община, област Со
фия-град, отразени в Протокол от междуведом
ствена комисия от 30.04.2013 г. в изпълнение на
Заповед № РД9К-66 от 26.04.2013 г. на министъра
на културата.
3. Заповедта да се впише в Националния ре
гистър на недвижимите културни ценности към
Националния институт за недвижимо културно
наследство.
4. Пълният опис на координатите на точките
на границите на обекта по т. 1. и на границите
на охранителната му зона, картният материал и
предписанията за опазване по т. 2.2 се съхраняват
в Националния документален архивен фонд на
Националния институт за недвижимо културно
наследство. Достъпът до тях се осъществява чрез
публичния регистър по чл. 60 ЗКН към Национал
ния институт за недвижимо културно наследство.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.

4408

За министър:
Б. Петрунова

ВЕСТНИК

БРОЙ 51

ЗАПОВЕД № РД9Р-13
от 26 май 2015 г.
На основание чл. 14, ал. 1, т. 2 и чл. 65,
ал. 1, т. 3 от Закона за културното наследство
(ЗКН), предложение на директора на НИНКН
с вх. № 33-00-452 от 9.10.2013 г. по чл. 64, ал. 1
ЗКН и становище на Специализирания експер
тен съвет по чл. 64, ал. 2 ЗКН, отразено в т. 2.
на Протокол № 47 от 17.02.2014 г. и потвърдено
в т. 9.14 на Протокол № 50 от 16.09.2014 г., наз
начен със Заповед № РД9К-150 от 1.11.2013 г., и
изменение на Заповед № РД9К-176 от 21.12.2013 г.
и Заповед РД-09-742 от 5.09.2014 г. на министъра
на културата нареждам:
1. Предоставям статут на обект „Музейна сгра
да, бивше Стопанско училище „Мария-Луиза“, кв.
254, УПИ I-5, ул. Лавеле 30/ул. Алабин, София, с
категория „местно значение“ и с класификация
единична архитектурно-строителна недвижима
културна ценност от ново време.
1.1. Определям режими за опазване на недви
жимата културна ценност, както следва:
1.1.1. териториалният обхват на недвижимата
културна ценност е в границите на УПИ I, кв. 254;
1.1.2. териториалният обхват на охранителната
зона на недвижимата културна ценност включва
„Зона на старите пазарища“ (А-2), І част, гр. 16;
1.1.3. предписания за опазване съгласно пред
ложение на НИНКН за режими за опазване във
връзка с предоставяне на статут на „Музейна
сграда, бивше Стопанско училище „Мария-Луи
за“, кв. 254, УПИ I-5, ул. Лавеле 30/ул. Алабин,
гр. София.
2. Заповедта да се впише в публичния регистър
по чл. 60 ЗКН.
3. Пълният опис на координатите на точките
на границите на обекта по т. 1. и на границите
на охранителната му зона, картният материал
и предписанията за опазване по т. 1.1.3 се съх
раняват в Националния документален архивен
фонд на Националния институт за недвижимо
културно наследство. Достъпът до тях се осъ
ществява чрез публичния регистър по чл. 60
ЗКН към Националния институт за недвижимо
културно наследство.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.

4409

За министър:
Б. Банов

ЗАПОВЕД № РД9Р-14
от 5 юни 2015 г.
На основание чл. 14, ал. 1, т. 2, чл. 65, ал. 1, т. 2
и чл. 69, ал. 1 от Закона за културното наследство
(ЗКН) и § 10 от преходните и заключителните
разпоредби на ЗКН, предложение на директора
на НИНКН и становище на Специализирания
експертен съвет по чл. 64, ал. 2 ЗКН, отразено
в Протокол № 52 от 26.01.2015 г., назначен със
Заповед № РД09-32 от 21.01.2015 г. на министъ
ра на културата, и писмо с вх. № 04-05-140 от
5.05.2015 г. на Министерството на регионалното
развитие и благоустройството нареждам:

БРОЙ 51

ДЪРЖАВЕН

1. Променям класификацията и режимите за
опазване на „Старинен град Несебър“, с кате
гория археологически резерват съгласно чл. 50,
ал. 3 ЗКН, със световно и национално значение,
предоставена с Постановление № 174 от 1991 г.
на Министерския съвет, като определям нова
класификация на недвижимата културна ценност,
както следва:
1.1. Групова недвижима културна ценност
„Археологически резерват и историческо сели
ще – архитектурно-строителна и урбанистична
недвижима културна ценност – „Старинен град
Несебър“.
1.2. Определям режими за опазване на недви
жимата културна ценност, както следва:
1.2.1. Териториален обхват на недвижимата
културна ценност:
1.2.1.1. граници на недвижимата културна
ценност:
– от югозапад – по североизточните грани
ци на поземлени имоти (ПИ) № 51500.501.456,
51 5 0 0 . 5 01.455, 51 5 0 0 . 5 01.451 , 51 5 0 0 . 5 01.452 ,
51500.501.353, 51500.501.467, 51500.501.351 и по
бреговата южна линия на полуострова и пров
лака до пресичането є с източната регулационна
граница на квартал Несебър – нов град;
– от северна, северозападна, североизточна,
югоизточна и южна посока – по линията на брега
на провлака и на полуострова до североизточната
граница на ПИ № 51500.501.455;
– от запад – западният край на провлака
съвпада с източната регулационна граница на
квартал Несебър – нов град;
1.2.1.2. териториалният обхват, определен с
описаните граници на недвижимата културна
ценност, съответства на определения с Постано
вление № 174 от 1991 г. на Министерския съвет
(ДВ, бр. 75 от 1991 г.) териториален обхват на
Националния археологически, архитектурен и
градоустройствен резерват „Несебър“, „световна
културна ценност“, и включва цялата полуостров
на част с провлака, включително възвърнатите
територии на северния бряг, с изключение на
новопридобитите територии в югозападната част
на полуострова;
1.2.1.3. границите на охранителната зона
на недвижимата културна ценност на матери
ка – Зона А, обхващат територия от новия град,
заключена между:
– на юг – по бреговата линия до пресичането
є със западната граница на ПИ № 51500.502.518;
– на североизток – по бреговата линия до
пресичането є с източната регулационна граница
квартал Несебър – нов град;
– на изток – източната регулационна граница
на квартал Несебър – нов град, до пресичането
є с бреговата линия;
– на запад – по югозападната и северната
граница на ПИ № 51500.502.518, югозападната
граница на ПИ № 51500.502.561, оттук по юго
западната и северозападната граница на ПИ
№ 51500.502.446 до източната регулационна гра
ница на ПИ № 51500.502.447, оттук по източната
и северната граница на ПИ № 51500.502.447
до пресичането с продължението на оста на
ул. Зорница в южна посока, оттук в северна
посока по северозападните граници на ПИ с
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№ 5150 0.502.322, 5150 0.502.323, 5150 0.502.316,
51500.502.298, 51500.502.299, 51500.502.293 и през
ул. Хан Крум по северозападната и северо
източната граница на ПИ № 51500.502.286 до
пресичането є със северозападната граница на
ПИ № 51500.502.564, оттук по продължението на
северозападната граница на ПИ № 51500.502.564
до бреговата линия;
1.2.1.4. границите на охранителната зона на
недвижимата културна ценност на полуостро
ва – Зона Б, обхващат новопридобитите терито
рии, заключени между североизточните граници
на ПИ № 51500.501.456, 51500.501.455, 51500.501.451,
51500.501.452, 51500.501.353, 51500.501.467 и брего
вата линия на полуострова;
1.2.1.5. границите на охранителната зона на
недвижимата културна ценност в акваторията
на полуострова – Зона В, обхващат неговата
двукилометрова акватория; охранителната зона
на акваторията се разделя на зона „В-1“ и зона
„В-2“ със следните граници:
– граници на зона „В-1“ – определят аквато
рия на полуострова с ширина 220 м от бреговата
линия;
– граници на зона „В-2“ – определят останала
та част от акваторията на полуострова, измерена
от границите на зона „В-1“ до двукилометровата
акватория.
1.2.2. Предписания за опазване на:
1.2.2.1. територията на недвижимата културна
ценност съгласно предложение на НИНКН за
статута на „Старинен град Несебър“ по реда на
националното законодателство;
1.2.2.2. територията на охранителната Зона
А на недвижимата културна ценност съгласно
предложение на НИНКН за статута на „Ста
ринен град Несебър“ по реда на националното
законодателство.
1.2.2.3. територията на охранителната Зона
Б на недвижимата културна ценност съгласно
предложение на НИНКН за статута на „Ста
ринен град Несебър“ по реда на националното
законодателство.
1.2.3. Територията на охранителната Зона
В на недвижимата културна ценност съгласно
предложение на НИНКН за статута на „Ста
ринен град Несебър“ по реда на националното
законодателство.
2. Заповедта да се впише в Националния ре
гистър на недвижимите културни ценности към
Националния институт за недвижимо културно
наследство.
3. Пълният опис на координатите на точките
на границите на обекта по т. 1 и на границите
на охранителната му зона, картният материал
и предписанията за опазване по т. 1.2.2 се съх
раняват в Националния документален архивен
фонд на Националния институт за недвижимо
културно наследство. Достъпът до тях се осъ
ществява чрез публичния регистър по чл. 60
ЗКН към Националния институт за недвижимо
културно наследство.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.

4410

Министър:
В. Рашидов

С Т Р.

34

ДЪРЖАВЕН

МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ЗАПОВЕД № РД-14-32
от 17 юни 2015 г.
На основание чл. 10, ал. 6 ЗНП и чл. 12,
ал. 2 и 3 ППЗНП, по мотивирано предложение
на кмета на община Благоевград, Решение № 12
по протокол № 1 от 30.01.2015 г. на Общинския
съвет – Благоевград, становище от Регионалния
инспекторат по образованието – Благоевград, и
становище на експертната комисия, назначена със
Заповед № РД-09-61 от 16.01.2015 г. на министъра
на образованието и науката, поради необходимост
от ясна информация за изучаваните професии и
специалности в професионалната гимназия, счи
тано от 1.09.2015 г. преобразувам Професионална
гимназия по текстил и облекло – Благоевград,
в Професионална гимназия по туризъм и лека
промишленост „Гоце Делчев“ – Благоевград,
община Благоевград, област Благоевград.
1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени
при условията на чл. 123 КТ.
2. Имуществото на Професионална гимназия
по текстил и облекло – Благоевград, да продължи
да се ползва от преобразуваната Професионална
гимназия по туризъм и лека промишленост „Гоце
Делчев“ – Благоевград.
3. Задължителната документация на учениците
от Професионална гимназия по текстил и облек
ло – Благоевград, да се съхранява в преобразу
ваната Професионална гимназия по туризъм и
лека промишленост „Гоце Делчев“ – Благоевград.
4. Фондът от учебници да се съхранява в
преобразуваното училище.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.

4366

Министър:
Т. Танев

ЗАПОВЕД № РД-14-33
от 17 юни 2015 г.
На основание чл. 10, ал. 6 ЗНП и чл. 12,
ал. 2 и 3 ППЗНП, по мотивирано предложение
на кмета на община Средец, Решение № 944 по
протокол № 58 от 29.04.2015 г. на Общинския
съвет – гр. Средец, становище от Регионалния
инспекторат по образованието – Бургас, и ста
новище на експертната комисия, назначена със
Заповед № РД-09-61 от 16.01.2015 г. на министъра
на образованието и науката, поради необходи
мостта от ангажиране на свободното време на
учениците в областта на изкуството, науката,
техниката, спорта и туризма откривам Общински
детски комплекс – гр. Средец, община Средец,
област Бургас, като общинско обслужващо зве
но – извънучилищно педагогическо учреждение,
по смисъла на чл. 33а, ал. 1, т. 2 ЗНП, с адрес:
гр. Средец, ул. Копривщица 2б.
Финансирането се осъществява от бюджета
на Община Средец.
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Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
Т. Танев

4367

МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-368
от 28 май 2015 г.
На основание чл. 110 във връзка с чл. 113,
ал. 2 и чл. 109, ал. 2 от Закона за биологичното
разнообразие поради обстоятелството, че са
унищожени:
1. Заличавам от Държавния регистър на защи
тените природни обекти следните вековни дървета:
1.1. 5 броя вековни дървета от вида обикновена
круша (Pyrus communis) и едно вековно дърво от
вида дива круша (Pyrus eleagrifolia), обявени в група
от 30 броя дървета, намиращи се в поземлени
имоти № 000057 и № 000059, местност Койбаре,
землището на с. Къшин, община Плевен, област
Плевен, обявени със Заповед № 511 от 24.02.1976 г.
на Министерството на горите и опазване на при
родната среда (ДВ, бр. 36 от 1976 г.). Вековните
дървета са заведени в Държавния регистър на
защитените природни обекти под № 856 и № 857;
1.2. вековно дърво от вида бряст (Ulmus sp.),
намиращо се в центъра на с. Студена, община
Свиленград, област Хасково, обявено със Заповед
№ 1139 от 12.11.1983 г. на Комитета за опазване на
природната среда при Министерския съвет (ДВ,
бр. 100 от 1983 г.). Вековното дърво е заведено
в Държавния регистър на защитените природни
обекти под № 1561.
2. Промяната да се отрази в регистрите по
чл. 113, ал. 1 от Закона за биологичното разно
образие.
Заповедта подлежи на обжалванe по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.

4392

Министър:
Ив. Василева

ОБЩИНА БАНСКО
РЕШЕНИЕ № 978
от 12 юни 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ и докладна записка
с вх. № ОС-01-1730 от 11.05.2015 г. от Георги
Икономов – кмет на община Банско, Общин
ският съвет – гр. Банско, одобрява проект за
изменение на ПУР – ПР и ПЗ за УПИ І (ПИ
02676.501.6366), УПИ ІІ (ПИ 02676.501.6365) и УПИ
ІІІ (02676.501.6364), кв. 233 по плана на гр. Банско,
и изменение на улична регулация между о.т. 831
и о.т. 697 по ул. Иконом Чучулайн.

4332

Председател:
В. Колчагов
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ОБЩИНА БЕЛЕНЕ
РЕШЕНИЕ № 39
от 22 юни 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Беле
не, одобрява ПУП – ПРЗ (подробен устройствен
план – план за регулация и застрояване) на ПИ
03366.180.4, местността Трояне в землището на
гр. Белене с възложител „БН агро“ – ООД.
Възлага на кмета на общината последващите
съгласно закона действия.
Проектът се намира в сградата на община
та – стая 12, ет. 2.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Белене до А дминист ративни я
съд – Плевен.
Председател:
Ст. Николов
4398

ОБЩИНА ВЕТОВО
РЕШЕНИЕ № 697
от 29 май 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Ве
тово, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за трасе
на ел. кабел от съществуващ ЖБ стълб № 212
от ВЕЛ 20 kV „Писанец“ до границата на ПИ
109022 в землището на с. Писанец, община Ве
тово, област Русе.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
същото може да се обжалва чрез Община Ветово
пред Административния съд – Русе.
Председател:
Б. Гайтанов
4382

ОБЩИНА ВИДИН
РЕШЕНИЕ № 41
от 22 май 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 и чл. 127, ал. 6 ЗУТ
Общинският съвет – гр. Видин, одобрява проект
за изменение на общ устройствен план на гр. Ви
дин – за промяна предназначението на ПИ с иден
тификатор 10971.158.36 по кадастралната карта на
гр. Видин, собственост на „ТСС – Стил“ – ООД, с
която предназначението на имота от „Обработва
еми земеделски земи“ се променя в предназначение
„За производствени дейности“.
Председател:
Пл. Трифонов
4388

ОБЩИНА ДОБРИЧКА
РЕШЕНИЕ № 1133
от 28 май 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Добричкият общински
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съвет одобрява подробен устройствен план – пар
целарен план (ПУП – ПП) за подземни кабелни
линии – средно напрежение за електрозахранване
в ПИ № 69300.008.086, птицеферма в землището
на с. Стожер.

4337

Председател:
П. Петров

ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК
РЕШЕНИЕ № 773
от 25 май 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 2 и ал. 1, т. 11 ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Долни чифлик, одобрява проект на
подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен
план (ПП) за трасето на кабелна линия 20 kV
за захранване на трафопост в УПИ ХХІ-001101,
238003 по КВС на с. Шкорпиловци съгласно
приложение 5.

4334

Председател:
Р. Исмаилов

ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ
РЕШЕНИЕ № 134
от 28 май 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Кър
джали, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване на неурегулиран поземлен имот
№ 19, кадастрален район 15, по плана на ново
образуваните имоти в землището на с. Солище,
община Кърджали.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ заинтере
сованите лица могат да обжалват решението за
одобряване на подробен устройствен план – план
за застрояване на неурегулиран поземлен имот
№ 19, кадастрален район 15, по плана на ново
образуваните имоти в землището на с. Солище,
община Кърджали, чрез кмета на община Кър
джали до Административния съд – Кърджали, в
30-дневен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“.

4335

Председател:
Р. Мустафа

ОБЩИНА РАКИТОВО
РЕШЕНИЕ № 805
от 16 юни 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Ра
китово, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план за
изменение на регулацията на ул. Тодор Тупаров
и ул. Янтра, гр. Ракитово, като в частта за УПИ
ІІ-914, кв. 46, одобрява втори вариант.
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Решението може да се обжалва чрез Община
Ракитово пред Административния съд – Пазар
джик, в 30-дневен срок от обнародването му в
„Държавен вестник“.
Председател:
В. Хаджимосков
4336

ОБЩИНА РУСЕ
РЕШЕНИЕ № 1413
от 18 юни 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 2 и ал. 1, т. 8 ЗМСМА
във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 4, ал. 4, чл. 31,
ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК и чл. 5, чл. 6, ал. 1
и чл. 9 от Наредбата за търговете и конкурсите
Общинският съвет – гр. Русе, реши:
1. Да се извърши продажба чрез публичен търг
с явно наддаване на недвижим имот – частна об
щинска собственост, предмет на АОС № 6691 от
21.06.2012 г., намиращ се в гр. Русе, ж.к. Дружба 2,
бул. Гоце Делчев 4, и представляващ застроен по
землен имот с идентификатор 63427.4.2906, с площ
1399 кв. м, а съгласно регулационен план – УПИ
III-2074 в кв. 613, гр. Русе, и изградената в него
едноетажна сграда (бивша баня) със застроена
площ 289 кв. м и сутерен с площ 289 кв. м.
2. Утвърждава тръжната документация (при
ложение № 4) при следните условия:
2.1. Начална тръжна цена – 120 000 лв. без ДДС.
2.2. Стъпка на наддаване – 5000 лв.
2.3. Депозит за участие в търга – 12 000 лв.,
който се внася в срок до 17 работни дни от датата
на обнародване на решението в „Държавен вест
ник“ чрез превод по банкова сметка, посочена в
тръжната документация.
Тръжната документация се закупува в Центъ
ра за административни услуги и информация на
Община Русе, пл. Свобода 6, сектор „Търговия,
транспорт и обществени поръчки“ на цена 120 лв. с
ДДС и се заплаща в офиса на „Инвестбанк“ – АД,
клон Русе, по сметка: BG96IORT73798400080000,
банков код/BIC: IORTBGSF, вид плащане: 447000.
Срок за закупуване на тръжна документация – до
15 работни дни считано от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“.
3. Срок за подаване на предложения за участие
в търга – до 20 работни дни считано от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“.
4. Оглед на обекта може да се извършва всеки
работен ден след закупуване на тръжни книжа
и предварителна заявка в срок до 16 ч. на 19-ия
работен ден включително от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“.
5. Търгът ще се проведе на 23-тия работен ден
от датата на обнародване на решението в „Дър
жавен вестник“ в 17,30 ч. в заседателната зала
на третия етаж на Община Русе, пл. Свобода 6.
6. Определя комисия в състав от 7 члено
ве – четирима общински съветници и трима от
общинска администрация, съгласно чл. 7, т. 20
от Наредбата за устройство и работа на органите
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за приватизация и следприватизационен контрол,
която да организира и проведе търга.
7. Всеки член на тръжната комисия ще получи
възнаграждение за дейността си в размер 50 лв.
плюс по 10 лв. на час съобразно продължител
ността на търга.
8. Възлага на Комисията по приватизация и
следприватизационен контрол да определи спе
челилия търга участник.
9. Възлага на кмета на община Русе да осво
боди депозитите на неспечелилите участници
в търга, да издаде заповед за спечелилия търга
участник и да сключи приватизационен договор
за покупко-продажба с него.
10. При непровеждане на търга да се проведе
повторен търг 17 работни дни след първата дата
от 17,30 ч. на същото място и при същите условия.

4341

Председател:
В. Пенчев

ОБЩИНА САНДАНСКИ
РЕШЕНИЕ № 210
от 28 май 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с Решение № 37 от
протокол № 3 на ОЕС по УТ при община Сандан
ски от 28.04.2015 г. Общинският съвет – гр. Сан
дански, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за проектно
трасе на път до поземлен имот № 001051, мест
ност Гръцки валог, землището на с. Любовка,
община Сандански.
Трасето на пътя преминава през поземлени имо
ти – общинска собственост: ПИ № 000862 – други
територии, заети от селско стопанство, местност
Гюпски андък, ПИ № 000941 – дере, местност
Гюпски андък, и ПИ № 001051 – нива, местност
Гръцки валог, всички в землището на с. Любовка,
община Сандански.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решение
то подлежи на обжалване в 14-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
Община Сандански пред А дминистративния
съд – Благоевград.

4363

Председател:
Я. Аргиров

РЕШЕНИЕ № 211
от 28 май 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с Решение № 36
от протокол № 3 на ОЕС по УТ при община
Сан данск и от 28.04.2015 г. Общинск и ят съ
вет – гр. Сандански, реши:
Одобрява представения ПУП – план за улична
регулация на улица с о.т 1037 – 1036, местност
Нишан таши, землището на гр. Сандански, като
предвижда улица-тупик с о.т 1036а – 1036б, с
напречен профил 6,00 м.

БРОЙ 51

ДЪРЖАВЕН

На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решение
то подлежи на обжалване в 14-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
Община Сандански пред А дминистративния
съд – Благоевград.

4364

Председател:
Я. Аргиров

ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ
РЕШЕНИЕ № 11
от 27 май 2015 г.
На основание чл. 44, ал. 1, т. 1, чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение № І-7,
взето по протокол № 6 от 25.11.2014 г. на Общин
ския експертен съвет по устройство на терито
рията при Община Сапарева баня, Общинският
съвет – гр. Сапарева баня, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план (ПУП) – парцеларен план (ПП) със следния
териториален обхват – поземлени имоти с иден
тификатори № 65365.44.51, 65365.44.33, 65365.44.31,
65365.44.61, 65365.44.69 и 65365.35.95 по КК на
гр. Сапарева баня, община Сапарева баня, тре
тиращ изграждане на елементи на техническата
инфраструктура извън границата на урбанизи
раната територия – водопроводно отклонение за
захранване с вода за питейно-битови и проти
вопожарни нужди, канализационно отклонение
за отвеждане на отпадъчните и дъждовните
води и външно ел. захранване на обект „Една
малкоетажна жилищна сграда“, намиращ се в
поземлен имот с идентификатор № 65365.44.68,
местност Янкова нива, по кадастралната карта на
гр. Сапарева баня съгласно графичната част на
приложения към това решение проект за подро
бен устройствен план (ПУП) – парцеларен план
(ПП) с възложител Красимир Йорданов Занев.
Решението може да бъде обжалвано по реда на
чл. 215 ЗУТ пред Административния съд – Кюс
тендил, в 14-дневен срок от съобщаването.
Жалбите и протестите се подават до Община
Сапарева баня и се изпращат в Административ
ния съд – Кюстендил, от дирекция „Архитектура
и градоустройство“ на Община Сапарева баня.

4414

Председател:
П. Чучуганов

РЕШЕНИЕ № 12
от 27 май 2015 г.
На основание чл. 44, ал. 1, т. 1, чл. 21 , ал. 1,
т. 11 ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение № І-9,
взето по протокол № 3 от 10.06.2014 г. на Общин
ския експертен съвет по устройство на терито
рията при Община Сапарева баня, Общинският
съвет – гр. Сапарева баня, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план (ПУП) – парцеларен план (ПП) със следния
териториален обхват – поземлени имоти с иденти
фикатори № 65365.32.182, 65365.32.215, 65365.32.314
и 65365.32.187 по КК на гр. Сапарева баня, община
Сапарева баня, третиращ изграждане на елементи
на техническата инфраструктура извън границата
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на урбанизираната територия – водопроводно
отклонение за захранване с вода за питейнобитови и противопожарни нужди, канализаци
онно отклонение за отвеждане на отпадъчните
и дъждовните води и външно ел. захранване на
обект „Една сграда за обществено обслужване с
предназначение хотел“, намиращ се в поземлен
имот с идентификатор № 65365.32.182, местност
Света Богородица, по кадастралната карта на
гр. Сапарева баня съгласно графичната част на
приложения към това решение проект за подро
бен устройствен план (ПУП) – парцеларен план
(ПП) с възложители „А-5“ – ЕООД, и „Бахар
пропъртис“ – ЕООД.
Решението може да бъде обжалвано по реда на
чл. 215 ЗУТ пред Административния съд – Кюс
тендил, в 14-дневен срок от съобщаването.
Жалбите и протестите се подават до Община
Сапарева баня и се изпращат в Административ
ния съд – Кюстендил, от дирекция „Архитектура
и градоустройство“ на Община Сапарева баня.

4415

Председател:
П. Чучуганов

ОБЩИНА СМОЛЯН
РЕШЕНИЕ № 975
от 28 май 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ и докладна запис
ка на кмета на община Смолян Общинският
съвет – гр. Смолян одобрява подробен устрой
ствен план – план за регулация с урегулиране
на поземлен имот с идентификатор 69345.6.228
с образуване на нов урегулиран поземлен имот
(УПИ) 228 за база за отдих и улична регулация
в землището на с. Стойките, курортен комплекс
Пампорово, община Смолян.

4349

Председател:
Ф. Топов

ОБЩИНА С. ИВАНОВО,
ОБЛАСТ РУСЕ
РЕШЕНИЕ № 541
от 22 май 2015 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:
1. Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за обект: „Външно
електрозахранване 20 kV и трафопост тип „МТТ“
20 kV/0,420 kV, 100 kVА“ за имот № 501.2001, за
който е образуван УПИ I в кв. 138 по плана на
с. Щръклево, 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.

4383

Председател:
М. Драшков

С Т Р.
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ОБЩИНА С. КРУШАРИ,
ОБЛАСТ ДОБРИЧ
РЕШЕНИЕ № 7/107
от 27 май 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 27, ал. 3
ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общин
ският съвет – с. Крушари, реши:
Одобрява проект за ПУП – ПЗ за ПИ № 022065
в землището на с. Добрин, община Крушари, за
промяна на предназначението му от земеделски
имот „нива“ в имот „за ветрогенератор“ с площ
10 000 кв. м; площ на фундамента 484 м 2; площ за
път 368 м 2 и площ за временна монтажна площадка
1473 м 2; технически параметри на ветрогенера
тора: височина на кулата – до 180 м, диаметър
на ротора – 112 м, Кинт. – 1,0 ÷ 1,5, Пл. застр. –
40 ÷ 50 %, и озеленена площ – 20 ÷ 40 %.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародва
нето му в „Държавен вестник“ чрез Общинския
съвет – с. Крушари, област Добрич, пред Адми
нистративния съд – Добрич.
Председател:
П. Янкова
4342
РЕШЕНИЕ № 7/108
от 27 май 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 27, ал. 3
ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общин
ският съвет – с. Крушари, реши:
Одобрява проект за ПУП – ПЗ за ПИ № 008023
в землището на с. Коритен, община Крушари, за
промяна на предназначението му от земеделски
имот „нива“ в имот „за ветрогенератор“ с площ
26 349 кв. м; площ на фундамента 484 м 2; площ
за път 368 м 2 и площ за временна монтажна
площадка 1472 м 2 ; технически параметри на
ветрогенератора: височина на кулата – до 180 м,
диаметър на ротора – 112 м, Кинт. – 1,0 ÷ 1,5,
П л. заст р. – 40 ÷ 50 %, и озеленена п лощ –
20 ÷ 40 %.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародва
нето му в „Държавен вестник“ чрез Общинския
съвет – с. Крушари, област Добрич, пред Адми
нистративния съд – Добрич.
Председател:
П. Янкова
4343
РЕШЕНИЕ № 7/109
от 27 май 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 27, ал. 3
ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общин
ският съвет – с. Крушари, реши:
Одобрява проект за ПУП – ПЗ за ПИ № 009041
в землището на с. Коритен, община Крушари,
за промяна на предназначението му от земе
делски имот „нива“ в имот „за ветрогенера
тор“ с площ 6427 кв. м; площ на фундамента
484 м 2; площ за път 452 м 2 и площ за времен
на монтажна площадка – 1853 м 2; технически
параметри на ветрогенератора: височина на
кулата – до 180 м, диаметър на ротора – 112 м,
Кинт. – 1,0 ÷ 1,5, Пл. застр. – 40 ÷ 50 %, и озе
ленена площ – 20 ÷ 40 %.
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Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародва
нето му в „Държавен вестник“ чрез Общинския
съвет – с. Крушари, област Добрич, пред Адми
нистративния съд – Добрич.
Председател:
П. Янкова
4344
РЕШЕНИЕ № 7/110
от 27 май 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 27, ал. 3
ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общин
ският съвет – с. Крушари, реши:
О д о б р я в а п р о е к т з а П У П – ПЗ з а П И
№ 012005 в землището на с. Коритен, община
Крушари, за промяна на предназначението му
от земеделски имот „нива“ в имот „за ветро
генератор“ с площ 17 005 кв. м; площ на фун
дамента 484 м 2; площ за път 369 м 2 и площ за
временна монтажна площадка 1473 м 2; техниче
ски параметри на ветрогенератора: височина на
кулата – до 180 м, диаметър на ротора – 112 м,
Кинт. – 1,0 ÷ 1,5, Пл. застр. – 40 ÷ 50 %, и озе
ленена площ – 20 ÷ 40 %.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародва
нето му в „Държавен вестник“ чрез Общинския
съвет – с. Крушари, област Добрич, пред Адми
нистративния съд – Добрич.
Председател:
П. Янкова
4345
РЕШЕНИЕ № 7/111
от 27 май 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 27, ал. 3
ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общин
ският съвет – с. Крушари, реши:
Одобрява проект за ПУП – ПЗ за ПИ № 003013
в землището на с. Поручик Кърджиево, община
Крушари, за промяна на предназначението му от
земеделски имот „нива“ в имот „за ветрогенератор“
с площ 25 003 м 2; площ на фундамента 484 м 2;
площ за път 412 м 2 и площ за временна монтажна
площадка 3041 м 2; технически параметри на вет
рогенератора: височина на кулата – до 180 м, диа
метър на ротора – 112 м, Кинт. – 1,0 ÷ 1,5, Пл. за
стр. – 40 ÷ 50 %, и озеленена площ – 20 ÷ 40 %.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародва
нето му в „Държавен вестник“ чрез Общинския
съвет – с. Крушари, област Добрич, пред Адми
нистративния съд – Добрич.
Председател:
П. Янкова
4346
РЕШЕНИЕ № 7/112
от 27 май 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 27, ал. 3
ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общин
ският съвет – с. Крушари, реши:
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Одобрява проект за ПУП – ПЗ за ПИ № 009031
в землището на с. Поручик Кърджиево, община
Крушари, за промяна на предназначението му
от земеделски имот „нива“ в имот „за ветроге
нератор“ с площ 31 879 м 2; площ на фундамента
484 м 2; площ за път 1739 м 2 и площ за времен
на монтажна площадка 1473 м 2 ; технически
параметри на ветрогенератора: височина на
кулата – до 180 м, диаметър на ротора – 112 м,
Кинт. – 1,0 ÷ 1,5, Пл. застр. – 40 ÷ 50 %, и озе
ленена площ – 20 ÷ 40 %.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародва
нето му в „Държавен вестник“ чрез Общинския
съвет – с. Крушари, област Добрич, пред Адми
нистративния съд – Добрич.
Председател:
П. Янкова
4347
РЕШЕНИЕ № 7/113
от 27 май 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 27, ал. 3
ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общин
ският съвет – с. Крушари, реши:
Одобрява проект за ПУП – ПЗ за ПИ № 014027
в землището на с. Поручик Кърджиево, община
Крушари, за промяна на предназначението му
от земеделски имот „нива“ в имот „за ветроге
нератор“ с площ 15 175 м 2; площ на фундамента
484 м 2; площ за път 367 м 2 и площ за времен
на монтажна площадка 1558 м 2 ; технически
параметри на ветрогенератора: височина на
кулата – до 180 м, диаметър на ротора – 112 м,
Кинт. – 1,0 ÷ 1,5, Пл. застр. – 40 ÷ 50 %, и озе
ленена площ – 20 ÷ 40 %.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародва
нето му в „Държавен вестник“ чрез Общинския
съвет – с. Крушари, област Добрич, пред Адми
нистративния съд – Добрич.
Председател:
П. Янкова
4348
21. – Българската народна банка на основа
ние чл. 35 от Закона за БНБ обявява въз основа
на приетата от Управителния съвет на БНБ с
решение № 149 от 16.12.2004 г. методика основен
лихвен процент (проста годишна лихва) в размер
0,02 на сто, считано от 1 юли 2015 г.
4441
3. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството съобщава, че на основание
§ 52, ал. 5 и 6 от преходните и заключителните
разпоредби към Закона за изменение и допъл
нение на Закона за устройство на територията
(ПЗРЗИДЗУ Т – ДВ, бр. 98 от 28.11.2014 г.) и
чл. 154, ал. 5 във връзка с ал. 2, т. 8 и чл. 145,
ал. 2, т. 2, буква „б“ ЗУТ е издадена Заповед
№ РС-57 от 2.07.2015 г. за допълване на Раз
решение за ст роеж № РС-37 от 29.07.2013 г.
за обект: А втомагист ра ла „Хем ус“, у част ък
„Белокопитово – Каспичан“ от км 337+302 до
км 342+200, съответно за: 1. реконструкция на
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въздушна линия Н.Н. от км 0+105 до км 0+260
на подобект: Път IV-20057 „Белок опитово – Па
найот Волов“; 2. реконструкция на кабел Н.Н. за
имот 55316.49.10 в с. П. Волов при км 340+462;
3. реконструкция на водопровод ∅ 32 за имот
55316.49.10 в с. Панайот Волов от км 340+447.60
до км 340+608.90; 4. реконструкция на стоманен
тръбопровод ∅ 133 при км 341+010, в обхвата
на действащия подробен устройствен план и
извършените отчуждителни процедури съгласно
одобрения на основание Заповед № РД-02-15-87
от 22.06.2015 г. на министъра на регионално
то развитие и благоустройството технически
проект, неразделна част от заповедта. На ос
нование чл. 149, ал. 4 ЗУТ заповедта подлежи
на обжалване от заинтересуваните лица пред
Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
чрез Министерството на регионалното развитие
и благоустройството, а по отношение на чл. 60
АПК – в 3-дневен срок от съобщаването є.
4450
30. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 4
във връзка с чл. 148, ал. 3, т. 2, буква „а“ и ал. 4,
чл. 145, ал. 2, т. 2, буква „а“ и чл. 182, ал. 2 във
връзка с чл. 143 и чл. 144, ал. 1 ЗУТ обявява,
че е издал Разрешение за строеж № РС-52 от
22.06.2015 г. на „Електроенергиен системен опе
ратор“ – ЕАД, за обект „Реконструкция на ВЛ
110 kV „Илинден“ от подстанция „Джумая“ до
подстанция „ВЕЦ Рила“, линеен строеж, преми
наващ през землищата на с. Рилци, Благоевград,
община Благоевград, област Благоевград, и се
лата Пороминово, Стоб, гр. Кочериново, община
Кочериново, и гр. Рила, община Рила, област
Кюстендил. Разрешението за строеж може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
чрез МРРБ в 14-дневен срок от обнародване на
съобщението в „Държавен вестник“.
4439
24. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Бургас, на основание
чл. 239, ал. 2 и 3 и чл. 258, ал. 2 ДОПК с поста
новление за възлагане на недвижим имот с изх.
№ 1502-000058 от 14.05.2015 г. възлага на Галина
Стоянова Найденова с адрес: Бургас, ул. Морска
7, ет. 2, следната недвижима вещ, представляваща
самостоятелен обект в сграда – апартамент № 6
с идентификатор 07079.611.201.1.6 по кадастрал
ната карта и кадастралните регистри, одобрени
със Заповед № РД-18-9 от 30.01.2009 г. на изпъл
нителен директор на АГКК. Адрес на имота:
гр. Бургас, п.к. 8000, ул. Морска 33, ет. 3, ап. 6.
Предназначение на самостоятелния обект – жи
лище, апартамент, състоящ се от входно антре,
коридор, кухненски бокс и трапезария, хол, три
спални, баня с тоалетна, две тоалетни, килер и
три тераси, на едно ниво, разположен в сграда
№ 1, разположена в поземлен имот с иденти
фикатор 07079.611.201. Посочена в документа
площ: 145,02 кв. м. Прилежащи части: 0,137 %
= 32,18 кв. м ид. ч. от общите части на сграда
та. Съседни самостоятелни обекти в сградата:
на същия етаж: 07079.611.201.1.7; под обекта:
07079.611.201.1.4; над обекта: 07079.611.201.1.7.
4421
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88. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Пловдив, на основание
чл. 253 ДОПК с постановление № 16649/2007/000021
от 8.06.2015 г. възлага на Владимир Рангелов
Минчев от гр. Пловдив, ул. Стефан и Обрейко
Обрейкови 37, следния недвижим имот: 14/15
идеални части от поземлен имот с идентифи
кационен № 56784.533.506, стар пл. № – 102481,
площ по док. – 0,907 дка, гр. Пловдив, местност
кв. Беломорски, образуван от имот № 102428,
област Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив,
при граници и съседи: 56784.533.507, 56784.533.649,
56784.533.648, 56784.533.510, 56784.533.511, за сумата
24 733,33 лв. Собствеността преминава у купувача
от датата на постановлението.
4422
161. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – София, на основа
ние чл. 239, ал. 2 ДОПК с постановление изх.
№ 4023/2014/000153 от 15.06.2015 г. възлага на
Петър Стойнев Ковачев, адрес гр. Банкя, ул.
София 183, следния недвижим имот, намиращ се
в с. Църква, местност Тузлата, община Балчик,
област Добрич: поземлен имот с идентификатор
78639.24.11 в с. Църква, община Балчик, област
Добрич, по кадастралната карта и кадастралните
регистри, одобрени със Заповед № 300-5-83 от
3.10.2003 г. на изпълнителния директор на АГКК,
с последно изменение на кадастралната карта и
кадастралните регистри, засягащо поземления
имот – Заповед № КД-14-08-1144 от 11.09.2008 г.
на началника на СГКК – Добрич, адрес на имота:
с. Църква, местност Тузлата; площ: 4233 кв. м;
трайно предназначение на територията: урбани
зирана; начин на трайно ползване: незастроен
имот за жилищни нужди; стар идентификатор:
024011; съседи 78639.24.12; 78639.24.66; 78639.24.36.
Собствеността преминава у купувача от датата на
постановлението и същото подлежи на вписване
от съдията по вписванията при Агенцията по
вписванията, Служба по вписвания по местона
хождението на имота.
4389
93. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост и в
изпълнение на т. 3 от Решение № 8 от 9 януари
2015 г. на Министерския съвет на Република
България и на Решение № 358 от 22 май 2015 г.
за изменение на Решение № 8 на Министерския
съвет от 2015 г. за отчуждаване на имоти и части
от имоти – частна собственост, за държавна нуж
да за обект: „Реконструкция и електрификация
на железопътната линия Димитровград – Сви
ленград, Фаза 4.3: Изграждане на нови тягови
подстанции в Симеоновград и Свиленград и
разширение на съществуваща тягова подстанция
„Димитровград“: ВЛ 110 kV подстанция „Люби
мец“ – тягова подстанция „Свиленград“ , основ
но електрозахранване и ВЛ 110 kV подстанция
„Любимец“ – тягова подстанция „Свиленград“,
резервно електрозахранване и реконструкция
на ВЛ 110 kV „Свилена“, ВЛ 110 kV Подстанция
„Любимец“ – тягова подстанция „Свиленград“,
основно електрозахранване и реконструкция на
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ВЛ 20 kV „Шейновец“ и изграждане на външна
пътна връзка до тягова подстанция „Свиленград“
и дежурен пункт „Свиленград“ на територията
на област Хасково съгласно влезли в сила пар
целарни планове, одобрени със заповеди № РД02-15-12 и № РД-02-15-14 на министъра на регио
налното развитие от 31 януари 2014 г., съобщава
на наследниците на Йова Добрева Андреева,
собственик на имот № 44570.308.12, намиращ се
в землището на гр. Любимец, община Любимец,
област Хасково, че с горецитираното решение
се отчуждават 0,020 дка от имот № 44570.308.12
с обща площ 9,100 дка. Решението може да се
обжалва пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от съобщаването му на заин
тересуваните лица по реда на Административ
нопроцесуалния кодекс.
4428
37. – Надзорният съвет на Национа лния
институт за помирение и арбитраж на основа
ние чл. 4а, ал. 7, т. 6 от Закона за уреждане на
колективните трудови спорове и свое решение
от 23.06.2015 г. обнародва следната промяна в
списъците на посредниците и арбитрите към
Националния институт за помирение и арбитраж:
1. заличава от Списъка на посредниците към
Националния институт за помирение и арбитраж
Руска Николова Бъчварова; 2. заличава от Спи
съка на арбитрите към Националния институт за
помирение и арбитраж Даниел Михайлов Янев;
3. вписва в Списъка на посредниците към Наци
оналния институт за помирение и арбитраж под
№ 29 Ивелина Николова Хубенова; 4. вписва в
Списъка на арбитрите към Националния инсти
тут за помирение и арбитраж под № 11 Илиян
Божидаров Ценов.
4427
99. – Военната академия „Г. С. Раковски“ – София, обявява конкурси за военнослужещи за
академични длъжности в област на висшето об
разование 9. Сигурност и отбрана, професионално
направление 9.2. Военно дело, научна специалност
„Организация и управление на въоръжените
сили“, за: доцент по учебни дисциплини „Тактика“,
„Използване на маневрените формирования от
СВ в операциите“, „Методика на оперативната
и тактическата подготовка“ (за специализация
АПД), „Подготовка и водене на операциите от
маневрените формирования“; главен асистент
по у чебни дисциплини „Военна ст ратеги я“,
„Oтбранително-мобилизационна подготовка“ и
„Комплектуване на войските с мобилизационни
ресурси“ – един, двата със срок за подаване на
документите 2 месеца от обнародване на обява
та в „Държавен вестник“. За дата на подаване
на документите от кандидатите се счита датата
на завеждането им в регистратурата на Военна
академия. Изискванията към кандидатите за
участие в конкурса са определени със Заповед
№ ОХ-414 от 19.06.2014 г. на министъра на от
браната на Република България, публикувана на
сайта на академията. Документи и справки – в
София, бул. Евлоги и Христо Георгиеви 82, тел.
92-26-512, 92-26-576.
4423
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49. – Медицинският университет – София, обявява конкурси за прием на докторанти за учебна
та 2014/2015 г. по област на висше образование, професионално направление и следните докторски
програми:
Ши
фър

Област на висше
образование

4.

Природни науки, мате
матика и информатика

Ши
фър

Професионално
направление

Докторска програма

Форма на
обучение
редовно задочно

Медицински факултет

7.

Здравеопазване и спорт

4.3.

7.1.

Биологически науки
Биохимия

1

0

Микробиология

1

0

Акушерство и гинеко
логия

4

0

Анестезиология и ин
тензивно лечение

5

0

Белодробни болести

0

1

Гастроентерология

1

0

Гръдна хирургия

0

2

Ендокринология

2

0

Имунология

1

0

Кардиология

2

0

Неврология

8

0

Неврохирургия

2

Образна диагностика

1

0

Обща хирургия

1

0

Педиатрия

1

0

Пластично-възстано
вителна и естетична
хирургия

1

0

Психиатрия

2

0

Урология

1

0

Фармакология (вкл.
Фармакокинетика и
химиотерапия)

1

0

1

0

2

0

1

0

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

1

0

Социална медицина и
организация на здраве
опазва не т о и фарма
цията

6

6

Медицина

Фармацевтичен факултет
7.

Здравеопазване и спорт

7.3.

Фармация
Фармакогнозия и фи
тохимия
Фармакология (вкл.
Фармакокинетика и
химиотерапия)
Токсикология
Факултет по обществено здраве

7.

Здравеопазване и спорт

7.4.

Обществено здраве
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Продължителността на докторантурите е за:
редовни докторанти – 3 години; задочни – 4 годи
ни. Документи се подават съгласно изискванията
в Правилника за условията и реда за придобива
не на научни степени и заемане на академични
длъжности в МУ – София: 1. Заявление до ръко
водителя на съответното приемащо структурно
звено (в случая до декана на съответния факултет);
2. Европейски формат автобиография; 3. Копие
на диплома за придобита образователно-квали
фикационна степен „магистър“ с приложението
или уверение за успешно положени държавни
изпити и академична справка; 4. Копие на трудов
договор – за участниците в конкурса за задочна
докторантура; 5. Други документи, удостове
ряващи интереси и постижения в съответната
научна област. Докторантът има права по чл. 70,
ал. 1, т. 1 – 13 и задължения съгласно чл. 71 от
Закона за висшето образование. Същият заплаща
такса за обучение съгласно Закона за висшето
образование. Срок за подаване на документи за
участие в конкурсите за докторантура в Меди
цински университет – София – 2 месеца от об
народването на обявата в „Държавен вестник“.
Документи се подават в съответните структурни
звена на адрес: Медицински факултет – 1431 Со
фия, ул. Здраве 2, деканат, ет. 1, стая 118, сектор
„Наука“; за справки – тел. 02/952 05 21 и 02/91 72
787. Фармацевтичен факултет – 1000 София, ул.
Дунав 2, деканат, ет. 2, стая 53; за справки – г-жа
Емилия Иванова, тел. 02/92 36 504. Факултет по
обществено здраве – 1527 София, ул. Бяло море
8, деканат; за справки – г-жа Даниела Василева,
тел. 02/9432 304.
3806
726. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за един
главен асистент в област на висше образование
7. Здравеопазване и спорт, професионално на
правление 7.1. Медицина и научна специалност
„Неврология“ за нуждите на Катедрата по не
врология на база Клиниката по нервни болести
при УМБАЛ „Александровска“ със срок 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Доку
Професионално
направление
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менти и справки: София 1431, ул. Г. Софийски
1, канцеларията на Клиника по нервни болести,
тел. 02/9230 484.
4319
727. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за един
професор в област на висше образование 7. Здраве
опазване и спорт, професионално направление 7.1.
Медицина и научна специалност „Анестезиология
и интензивно лечение“ за нуждите на Катедрата
по анестезиология и интензивно лечение на база
Клиниката по анестезиология и интензивно ле
чение при УМБАЛ „Света Екатерина“ със срок 2
месеца от обнародването на обявата в „Държавен
вестник“. Документи и справки – София, бул.
Пенчо Славейков 52А, канцеларията на Катед
рата по анестезиология и интензивно лечение,
тел. 02/9230 570.
4320
50. – Медицинският университет – София,
Факултет по обществено здраве, обявява конкурси
в област на висше образование 7. Здравеопазване
и спорт, по професионално направление 7.4 Об
ществено здраве и научна специалност „Социална
медицина и организация на здравеопазването
и фармацията“ за: професори за: Катедрата по
икономика на здравеопазването – един; Катедрата
по оценка на здравните технологии – един; Катед
рата по здравна политика и мениджмънт – един;
доценти за: Катедрата по медицинска етика и
право – един; Катедрата по здравни грижи – един,
всички със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. За справки и подаване
на документи: 1527 София, ул. Бяло море 8,
УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, Факултет по
обществено здраве, ет. 5, тел./факс + 359 2 9432
579 (сектор „Наука“).
4393
48. – ВТУ „Т. Каблешков“, София, обявява
конкурси за редовни и задочни докторанти в
области на висше образование 3. Социални, сто
пански и правни науки и 5. Технически науки по
следните професионални направления:

Наименование на научната специалност

3.8. Икономика
Икономика и управление в транспорта
5.1. Машинно инже Подемно-транспортни машини
нерство
Механизация и автоматизация на товарно-разтоварните
работи
Подвижен железопътен състав и теглителна сила на вла
ковете
Локомотиви, вагони и трамваи
Динамика, якост и надеждност на машините, уредите,
апаратите и системите
Приложна механика
5.2. Електротехника, Електроснабдяване и електрообзавеждане в транспорта
електроника и авто Теоретична електротехника
матика
5.3. Комуникационна Комуникационни системи и мрежи
и компютърна техника Теоретични основи на комуникационната техника
5.5. Транспорт, кора Управление и експлоатация на железопътния транспорт
боплаване и авиац ия Транспортни системи и транспортни технологии

Форма на обучение
за ОНС „Доктор“
редовна
задочна
1
1
1

3
1
1

1

1

1
1

1

2
2
1

2
1

1
1
1

1
1
1

1

1
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Всички със срок 3 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Кандидатите подават
следните документи: заявление (по образец);
автобиография; диплом за магистър или нотари
ално заверено копие и приложението към нея;
медицинско свидетелство, издадено в срок не
по-рано от 1 месец от датата на кандидатства
нето; 2 бр. снимки; списък на публикации, ако
има такива; копие от документ за гражданство;
удостоверение за признато висше образование,
ако дипломата е издадена от чуждестранно висше
училище; касова бележка за платена такса за
кандидатстване. Документи се подават във ВТУ
„Т. Каблешков“, кв. Слатина, ул. Гео Милев 158,
тел. 9709-209.
4338
96. – Варненск и ят свободен у ниверситет
„Черноризец Храбър“ обявява конкурси за за
емане на академични длъжности: професор по
професионалнo направлениe: 9.1. Национална
сигурност (безопасност на спасителни и неот
ложни аварийно-възстановителни работи) – един;
доценти по професионални направления: 3.2.
Психология (педагогическа и възрастова пси
хология (психология на развитието) – един; 3.6.
Право (криминология) – един; 3.8. Икономика
(счетоводна отчетност, контрол и анализ на
стопанската дейност (счетоводна отчетност във
финансовия, публичния и частен сектор) – един,
всички със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документи – в университета,
стаи № 204, 206, за справки: тел.: 052/359 510, 359
511; www.vfu.bg.
4402
39. – Службата по геодезия, картография и
кадастър – Бургас, на основание чл. 46, ал. 1 и
2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната
карта и кадастралните регистри за землището на
кв. Банево – гр. Бургас, които са в службата по
геодезия, картография и кадастър. В 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ за
интересуваните лица могат да направят писмени
възражения по тях пред Службата по геодезия,
картография и кадастър – Бургас.
4369
40. – Службата по геодезия, картография и
кадастър – София, на основание чл. 46, ал. 1 и
2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната
карта и кадастралните регистри за землището
на район „Изгрев“, Столична община, които са
в службата по геодезия, картография и кадастър.
В 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да напра
вят писмени възражения по тях пред Службата
по геодезия, картография и кадастър – София.
4370
41. – Службата по геодезия, картография и кадастър – Стара Загора, на основание чл. 46, ал. 1
и 2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната
карта и кадастралните регистри за землището
на гр. Казанлък, община Казанлък, които са в
службата по геодезия, картография и кадастър.
В 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения по тях пред Службата по
геодезия, картография и кадастър – Стара Загора.
4371
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42. – Службата по геодезия, картография и
кадастър – Шумен, на основание чл. 46, ал. 1 и
2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната
карта и кадастралните регистри за землищата на
селата Белокопитово, Велино, Коньовец, Лозево,
Струино, Царев брод и Черенча, община Шумен,
които са в службата по геодезия, картография
и кадастър. В 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да направят писмени възражения по тях
пред Службата по геодезия, картография и ка
дастър – Шумен.
4372
77. – Община Горна Оряховица на основание
чл. 30 ЗПСК уведомява, че от януари до май
2015 г. са сключени три приватизационни сделки:
1. недвижим имот, невключен в имуществото на
общински търговски дружества, със стопанско
предназначение: УПИ VIII – за произв. скл. и
търг. дейност, кв. 51 по плана на ИПЗ, Горна Оря
ховица, с площ 1505 кв. м, заедно с построените
в него: монолитна триетажна административна
сграда с площ 530 кв. м, монолитен гараж, доле
пен до административна сграда, с площ 54 кв. м,
продаден чрез публичен търг с явно наддаване
на „Грейко инженеринг“ – ООД, Горна Оряхо
вица, представлявано от управителите Николай
Цветанов Николов и Милен Владков Маринов,
при цена 132 695,57 лв., изплатени еднократно от
купувача; 2. недвижим имот, невключен в иму
ществото на общински търговски дружества, със
стопанско предназначение: УПИ III – за произв.
скл. и търг. дейност, кв. 51 по плана на ИПЗ,
Горна Оряховица, с площ 14 238 кв. м заедно с
построените в него: магазин с тоалетна с площ
94 кв. м, портиерна – тип метален павилион,
с площ 9 кв. м, производствена сграда с площ
30 кв. м, ремонтно-техническа база, състояща се
от главен корпус с площ 1002 кв. м и спомага
телен корпус с площ 450 кв. м, стоянка с навес
с площ 140 кв. м, бетонов възел, състоящ се от
бетонова площадка и 3 самостоятелни сгради:
западна сграда с площ 18 кв. м, средна сграда с
площ 24 кв. м и източна сграда с площ 110 кв. м,
продаден чрез публичен търг с явно наддаване на
„Грейко инженеринг“ – ООД, Горна Оряховица,
представлявано от управителите Николай Цвета
нов Николов и Милен Владков Маринов, при цена
314 078,39 лв., изплатени еднократно от купувача;
3. недвижим имот, невключен в имуществото на
общински търговски дружества, със стопанско
предназначение: имот № 001102 – друга селско
стопанска територия, III категория, по плана на
земеразделяне на с. Правда, с площ 0,660 дка,
заедно с построената в него едноетажна полу
масивна сграда – спиртоварна, с площ 64 кв. м,
продаден чрез публичен търг с явно наддаване
на Нора Веселинова Нейкова, с. Правда, община
Горна Оряховица, при цена 1541,65 лв., изплатени
еднократно от купувача.
4350
171. – Община Банско, отдел „ТСУ“, на осно
вание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен план – парцеларен
план за корекция на р. Глазне в землището на
гр. Банско от км 0+340 до границата на землището
на гр. Банско при смесието на р. Дамянишка и
р. Бъндеришка, община Банско. Документацията
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по изработения проект е на разположение всеки
работен ден в стая 309 в сградата на общинската
администрация – Банско. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ писмени възражения, предложения и
искания по проекта могат да бъдат направени до
общинската администрация в 30-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
4333
42. – Община Божурище, Софийска област, на
основание чл. 128, ал. 1 във връзка с чл. 12 ЗУТ
съобщава, че е изработен окончателен проект на
ПУП – парцеларен план за елементите на тех
ническата инфраструктура – линеен обект извън
границите на урбанизираната територия, за обект:
„Междусистемна газова връзка България – Сър
бия“ в участъка на българска територия, с трасе
на газопровода през землището на с. Храбърско.
Проектът на ПУП – парцеларен план е изложен за
разглеждане в Община Божурище. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план до общинската администрация в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
4420
70. – Община Драгоман, Софийска област, на
основание чл. 128, ал. 1 във връзка с чл. 12 ЗУТ
съобщава, че е изработен окончателен проект на
ПУП – парцеларен план за елементите на тех
ническата инфраструктура – линеен обект извън
границите на урбанизираната територия, за обект:
„Междусистемна газова връзка България – Сър
бия“ в участъка на българска територия, с трасе
на газопровода през землищата на гр. Драгоман,
с. Чуковезер, с. Драгоил, с. Чорул, с. Владиславци,
с. Ново Бърдо и с. Калотина, община Драгоман.
Проектът на ПУП – парцеларен план е изло
жен за разглеждане в общината. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план до общинската администрация в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
4412
28 . – Общ и на Кос т и нброд на основа н ие
чл. 128, ал. 1 във връзка с чл. 12 ЗУТ съобщава,
че е изработен окончателен проект на ПУП – пар
целарен план за елементите на техническата
инфраструктура – линеен обект извън границите
на урбанизираната територия, за обект „Меж
дусистемна газова връзка България – Сърбия“
в участъка на българска територия, с трасе на
газопровода, което засяга имоти в землищата на
гр. Костинброд, с. Голяновци, с. Драговищица
и с. Петърч. Проектът е изложен във входното
фоайе на сградата на общинската администрация
гр. Костинброд, ул. Охрид 1, и в кметствата на
съответното населено място и е публикуван на
интернет страницата на Община Костинброд на
адрес: http://www.kostinbrod.bg, заедно с регистъра
на засегнатите имоти. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражение, предложения и искания
по проекта до кмета на община Костинброд в
едномесечен срок от обнародването в „Държа
вен вестник“.
4411
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4. – Община Котел, област Сливен, на основа
ние чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен
ПУП – парцеларен план за трасе на ел. провод
за захранване с ел. енергия на ПИ 36681.30.281 по
КК на с. Катунище, област Сливен. В едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
4376
2. – Община Кресна на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че са изработени следните ПУП – ПП (парцелар
ни планове) за линейни обекти на техническата
инфраструктура (извън границите на урбанизира
ната територия) за запазване на съществуващите
трасета на следните строежи:
1. ПУП – ПП (парцеларен план) за линеен
обект на техническата инфраструктура (извън
границите на у рбанизираната територия) за
запазване на съществуващо трасе на строеж:
„Подземен водопровод ∅ 80 от етернитови тръби
до ПИ № 000.580, м. Ганийца, с обща дължина
124,78 м и площ с ограничение в ползването є
499,12 м 2 , преминаващ през следните поземлени
имоти: ПИ № 000.490 път IV клас на община
Кресна, с дължина 12,99 м и площ с ограничение
в ползването є 51,96 м 2 , ПИ № 000.016 – друг вид
поземлен имот без определено стопанско пред
назначение – държавно – МО, с дължина 109,06 м
и площ с ограничения в ползването є 436,24 м 2 ,
ПИ № 000.483 – канал – МЗХ – „Напоителни сис
теми“ – ЕАД, гр. Сандански, с дължина 2,73 м и
площ с ограничение в ползването є 10,92 м 2 . Съ
ществуващото трасе е заснето и нанесено на скица
по КВС, изготвена от правоспособно лице Атанас
Галев – ППП peг. № 05609 на КИИП – София. За
строежа е издадено удостоверение за търпимост
№ 439 от 1.10.2013 г. от главния архитект на община
Кресна на собствениците на посочените имоти, а
именно: община Кресна, МО, МЗХ – „Напоител
ни системи“ – ЕАД, гр. Сандански, и Николай
Людмилов Костадинов.
2. ПУП – ПП (парцеларен план) за линеен
обект на техническата инфраструктура (извън
границите на у рбанизираната територия) за
запазване на съществуващо трасе на строеж:
„Подземен кабел НН 380/220 V до ПИ № 000.580,
м. Ганийца, з-ще с. Сливница, с обща дължина
604,81 м и площ с ограничения в ползването є
2,420 дка, преминаващ през следните поземлени
имоти: ПИ № 000.490 път IV клас на община Крес
на, с дължина 410,93 м и площ с ограничение в
ползването є 1643,16 м 2 , ПИ № 000.016 – друг вид
поземлен имот, без определено стопанско пред
назначение – държавно – МО, с дължина 180,93 м
и площ с ограничения в ползването є 723,72 м 2 ,
ПИ № 000.483 – канал – МЗХ „Напоителни сис
теми“ – ЕАД, гр. Сандански, с дължина 3,09 м и
площ с ограничение в ползването є 12,24 м 2 . Съ
ществуващото трасе е заснето и нанесено на скица
по КВС, изготвена от правоспособно лице Атанас
Галев – ППП peг. № 05609 на КИИП – София. За
строежа е издадено удостоверение за търпимост
№ 438 от 1.10.2013 г. от главния архитект на община
Кресна на собствениците на посочените имоти, а
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именно: община Кресна, МО, МЗХ – „Напоител
ни системи“ – ЕАД, гр. Сандански, и Николай
Людмилов Костадинов.
4386
439. – Община гр. Радомир, област Перник,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на
заинтересованите собственици по смисъла на
чл. 131 ЗУТ, че е изработен проект за ПУП – план
за улична регулация в обсега на кв. 41, 109, 112,
116 и 117 по плана на гр. Радомир с предвиждане
за: частичното изменение на ПУП – ПУР, което
се състои в промяна на осовите и бордюрните
линии, а също и предвиждане на 19 нови осови
точки с номера от ОТ 900 до ОТ 918. Поради
преустройство на кръстовището в кръгово и
обособяване на паркинг в северната му част се
предвижда заличаване на УПИ ІІ – за пазар, кв.
109, и УПИ ХІІ – за озеленяване, кв. 116. УПИ
ІІ – за пазар, кв. 109, УПИ ХІІ – за озеленяване,
кв. 116, и останалите части от УПИ ІІІ за ЖС,
кв. 109, и УПИ ХІ – за ЖС, ще бъдат преотре
дени за улица. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
заинтересованите могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
на обявлението.
4359
201. – Община Самоков на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ обявява, че е изработен подробен устрой
ствен план – изменение на плана за застрояване
и регулация на кв. 294, 310б и 317 по плана на
гр. Самоков. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването на обявле
нието в „Държавен вестник“ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта за подробен
устройствен план до общинската администра
ция – Самоков.
4360
85. – Община гр. Сапарева бан я, област
Кюстендил, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ
съобщава на заинтересованите страни, че е из
работен проeкт за подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за елемент на
техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираната територия – водопроводeн
клон към обект: „Водоснабдяване на гр. Сапарева
баня – квартал Висока зона, в следния терито
риален обхват – поземлени имоти с идентифи
катори 65365.32.318, 65365.32.260 и 65365.32.135
по кадастралната карта на гр. Сапарева баня с
възложител Община Сапарева баня. Проeктът 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 мо
гат да прегледат проекта и ако имат основания,
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до кмета на община Са
парева баня.
4387
4. – Община гр. Сливница, Софийска област,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че
е изработен окончателен проект за подробен
устройствен план (ПУП) – парцеларен план за
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елементи на техническата инфраструктура – ли
неен обект извън границите на урбанизираната
територия за обект: „Междусистемна газова връзка
България – Сърбия, в участъка на българска те
ритория, с трасе на газопровода през землищата
на гр. Сливница, с. Гълъбовци, с. Алдомировци,
с. Братушково и с. Бърложница в община Слив
ница. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едноме
сечен срок от обнародването на обявлението в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план до общинската администрация.
4417
71. – Община с. Аврен, област Варна, отдел
„Устройство на територията“, на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по
смисъла на чл. 131 ЗУТ, че е изработен и приет
проект на подробен устройствен план – парцела
рен план (ПУП – ПП) за изграждане на обект:
Външно елект роприсъедин яване на „Базова
станция № VAR 0172.A001 – Bliznatzi“ в поземлен
имот (ПИ) № 029058, намиращ се в местност
Корията, землище на с. Близнаци, община Аврен,
с дължина на трасето 153,92 м – окончателен
проект, и възложител „Мобилтел“ – ЕАД, ЕИК:
131468980. На основание чл. 128, ал. 5 във връзка
с чл. 128, ал. 1 ЗУТ в едномесечен срок от обна
родване на обявлението в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица по смисъла на чл. 131
ЗУТ могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта за подробен
устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП)
до общинската администрация – с. Аврен, отдел
„Устройство на територията“.
4384
72. – Община с. Аврен, област Варна, отдел
„Устройство на територията“, на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по
смисъла на чл. 131 ЗУТ, че е изработен и приет
проект на подробен устройствен план – парцела
рен план (ПУП – ПП) за изграждане на обект:
Външно електроприсъединяване на „Базова стан
ция № VAR 0122.A001 – Dabravino“ в поземлен
имот (ПИ) № 032010, намиращ се в местност Нови
лозя, землище на с. Дъбравино, община Аврен,
с дължина на трасето 1518,36 м – окончателен
проект, и възложител „Мобилтел“ – ЕАД, ЕИК:
131468980. На основание чл. 128, ал. 5 във връзка
с чл. 128, ал. 1 ЗУТ в едномесечен срок от обна
родване на обявлението в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица по смисъла на чл. 131
ЗУТ могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта за подробен
устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП)
до общинската администрация – с. Аврен, отдел
„Устройство на територията“.
4385
408. – Община с. Калояново, област Пловдив,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на
заинтересуваните лица, че е изработен проект
за ПУП – парцеларен план за обект: „Външно
кабелно захранване с кабел 20 kV на обект
оранжерия, кравеферма и инсталация за произ
водство на биогаз в ПИ 000564 – за оранжерия,
кравеферма, и инсталация за производство на
биогаз с мощност 1,5 МВт, с. Черноземен, община
Калояново“, преминаващо през поземлен имот
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№ 000555 с н.т.п. пасище, мера, публична общин
ска собственост, в землището на с. Черноземен,
община Калояново, област Пловдив. Проектът
е изложен за разглеждане в сградата на Община
Калояново, стая № 10. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на обяв
лението в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания до Община Калояново.
4416
3. – Община с. Сатовча на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
ПУП – парцеларен план за линейните обекти на
техническата инфраструктура за трасе на горски
път в землището на с. Фъргово, община Сатовча,
област Благоевград. Проектът е на разположение
в сградата на общинската администрация – с. Са
товча, ул. Тодор Шопов 37, ет. 2, стая 7. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в 30-дневен срок
от обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проектите до общинската администрация.
4365

СЪДИЛИЩА
Административният съд – Благоевград, обя
вява, че по жалба на Кирил Петров Захов със
съдебен адрес Благоевград, ул. Тодор Александров
41, офис 107, против КПИИ, съдържащ Разрешение
за строеж № 61 от 25.03.2015 г. на главния архи
тект на Община Благоевград, и Заповед № 423
от 25.03.2015 г. на кмета на община Благоевград,
с която е одобрен РУП за УПИ ІІІ-2725 в кв. 117
по плана на ЦГЧ на Благоевград, имот с иденти
фикатор 04279.612.170 по кадастралната карта на
гр. Благоевград – свързано със застрояването в
УПИ ІІ-2751, имот с идентификатор 04279.612.169
по кадастралната карта на Благоевград и УПИ
ІV-6397, имот с идентификатор 04279.612.171 по
кадастралната карта на Благоевград в кв. 117 по
плана на ЦГЧ, Благоевград, до кота корниз 392.30,
389.60, 388.00 и кота било 396.80, по черни и червени
цветове, линии и надписи на приложения към тази
заповед работен устройствен план е образувано
адм. дело № 382/2015 г. по описа на съда, насроче
но за разглеждане в открито съдебно заседание на
7.10.2015 г. в 10,15 ч., зала 001. Заинтересуваните
лица могат да се конституират като ответници
в производството пред съда в едномесечен срок
от обявяване на оспорването в „Държавен вест
ник“ чрез подаване на заявление до съда, което
трябва да съдържа: 1. посочване и описание на
оспорения индивидуален административен акт;
2. информация за правата на заинтересуваните
лица да се конституират като ответници в едно
месечен срок от деня на обнародването, а именно:
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
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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 заявле
нието се прилагат писмени доказателства, удос
товеряващи 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;
3. номер на делото, дата и час на насроченото
открито съдебно заседание.
4331
Административният съд – Варна, ХХІ състав,
на основание чл. 181 АПК съобщава, че е постъ
пило оспорване от сдружение с общественопо
лезна дейност „Варненска златна пчела“, Варна,
представлявано от Николай Матеев, срещу чл. 22,
ал. 1 от Наредбата за обществения ред на Община
Аксаково в частта на приложение 1, последната
колонка, касаеща допустимия общ брой на живот
ни, включително и приплода, които могат да се
отглеждат в урбанизирани територии на община
Аксаково, досежно броя на пчелните кошери. По
оспорването е образувано административно дело
№ 1527/2015 г. по описа на Административния
съд – Варна, ХХІ състав. Производството по
делото е насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание на 10.09.2015 г. в 13 ч., което
ще се проведе в сградата на Административния
съд – Варна, ул. Никола Вапцаров 3А. Заинте
ресованите лица могат да подадат заявление за
конституирането им като страни по адм. дело
№ 1527/2015 г. в едномесечен срок от деня на
обнародване на съобщението в ДВ, към което да
приложат писмени доказателства, удостоверяващи
това им качество.
4329
Административният съд – София-град, съ
общава, че по постъпило оспорване от „Българ
ско акционерно дружество Гранитоид“ – АД,
„Калиакра Уинд Пауър“ – АД, „Компания за
енергетика и развитие“ – ООД, срещу Решение
№ ОУ-1 от 8.04.2013 г. на Държавната комисия
по енергийно и водно регулиране, сега Комисия
за енергийно и водно регулиране, е образувано
адм.д. № 3327/2015 г. по описа на Администра
тивния съд – София-град, II отделение, 32 състав.
4328
Административният съд – София-град, съ
общава, че е постъпило оспорване от „Медиа
контакт България“ – ООД, срещу Наредбата за
преместваемите обекти, за рекламните, инфор
мационните и монументално-декоративните еле
менти и за рекламната дейност на територията
на Столична община, приета с Решение № 717
по протокол № 71 от 6.11.2014 г. на Столичния
общински съвет. Оспорват се с искане за отмяна
разпоредбите на чл. 27, чл. 30, ал. 4 и 7, чл. 32,
ал. 1, чл. 35, ал. 1 и 2, чл. 79, 80, чл. 87, ал. 1,
т. 1, 2 и 3, чл. 87, ал. 2, т. 1, 2 и 3 от Наредбата
за преместваемите обекти, за рекламните, ин
формационните и монументално-декоративните
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елементи и за рекламната дейност на територията
на Столична община. Във връзка с оспорването
е образувано адм. дело № 371/2015 г. по описа на
Административния съд – София-град, VII три
членен състав, насрочено за 23.10.2015 г. от 9,20 ч.
4377
Хасковският окръжен съд призовава Гюнай
Осман Хасан като ответник по т.д. № 33/2015 г.
по описа на Хасковския окръжен съд с последен
известен адрес Хасково, ул. Генерал Колев 22,
вх. Б, ет. 2, ап. 4, и неизвестен към настоящия
момент адрес да се яви в съда в двуседмичен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ за
връчване на искова молба и приложените към
нея доказателства по предявен от „Гаранционен
фонд“ – София, иск по чл. 45 ЗЗД и чл. 288, ал. 12
КЗ. Ако ответникът не се яви в съда да получи
преписите от исковата молба и приложенията,
ще му бъде назначен особен представител на
разноски на ищеца съгласно разпоредбата на
чл. 48, ал. 2 ГПК.
4401
Дуловският районен съд уведомява Мехмед
Диндар, Неврие Сезер, Адем Йозкан, Невзат
Гюнгьор, Мухаммед Гюнгьор, Рукие Шимшек,
Юлвие Езиджи, Сание Гюнгьор и Гюслер Ваидова
Адилова, родена на 24.10.1952 г., всички граждани
на Република Турция, без регистриран постоянен
и настоящ адрес в Република България, че срещу
тях е заведено гр.д. № 28/2015 г. по описа на Ду
ловския районен съд от Сейдегюл Халим Адил,
по чл. 341 ГПК и че в деловодството на съда на
адрес: гр. Дулово, ул. Васил Левски 12, се намират
исковата молба и приложенията, които могат да
получат в двуседмичен срок от обнародването
на уведомлението в „Държавен вестник“. При
неявяването им лично или на упълномощено от
тях лице в указания двуседмичен срок съдът ще
им назначи особен представител.
4330
Благоевградският окръжен съд на основа
ние чл. 679, ал. 3 ТЗ призовава кредиторите на
„ИМО 2005“ – ООД (в открито производство по
несъстоятелност), ЕИК 131487281, със седалище
и адрес на управление Кърджали, Промишлен
район Летище, да се явят по т. д. № 83/2015 г. по
описа на Окръжния съд – Благоевград, за съд.
заседание на 17.07.2015 г. от 10 ч. в зала № 3,
ет. 3, на Окръжния съд – Благоевград, пл. Васил
Левски 1, за разглеждане на искането на „Стройин-вест 1“ – ООД, ЕИК 130474731, за отмяна на
решение на първото събрание на кредиторите
на „ИМО 2005“ – ООД, Кърджали, проведено
на 19.05.2015 г., по т. дело по несъстоятелност
№ 409/2011 г. по описа на БлОС.
4400

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
6. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
„Спортен к л уб Успех София“ на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на своите
членове на 28.08.2015 г. в 10,30 ч. в София, бул.
Европа 138, при следния дневен ред: 1. промя
на в управлението – избор и освобождаване на
членове на управителния съвет; 2. приемане на
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промени в устава на сдружението. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
се отлага с един час по-късно на същото място
и при същия дневен ред.
4390
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Асоциация за интеграция на
българина в развита Европа“, София, на осно
вание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо съ
брание на сдружението на 1.09.2015 г. в 10,30 ч. в
седалището на сдружението в София, ж.к. Света
Троица, бл. 368, вх. Б, ет. 5, ап. 40, при следния
дневен ред: 1. отчет на управителния съвет; 2.
предложение за прекратяване на дейността на
сдружението; 3. избор на ликвидатор и определяне
срок на ликвидацията; 4. разни.
4413
1. – Управителният съвет на СК „Лека атлетика – Славия“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на членовете на 3.09.2015 г.
в 15 ч. в София, ул. Коломан 1, в заседателната
зала на ОСК „Славия“, ет. 2, при следния дневен
ред: 1. отчет на управителния съвет за дейността
на спортен клуб „Лека атлетика – Славия“; 2.
промени в състава на управителния съвет; 3.
организационни въпроси. Поканват се всички
членове да присъстват лично или чрез упълно
мощени представители. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 16 ч., на същото място и
при същия дневен ред независимо от броя на
присъстващите членове.
4340
1. – Управителният съвет на СНЦ „Дрийм
Варна“, Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 4.09.2015 г. в 10 ч. на
адрес: Варна, ул. Петко Стайнов 5, при следния
дневен ред: 1. разглеждане на промени в устава на
СНЦ „Дрийм Варна“, касаещи целите, задачите и
предмета му; 2. приемане на нов устав на СНЦ
„Дрийм Варна“; 3. други. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 11 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
4339
1. – Управителният съвет на СТХРЛ „Щурче“, Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ кани на
общо събрание на 5.09.2015 г. в 18 ч. във Варна,
ул. Ангел Кънчев 33А, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на сдружението за 2014 г.;
2. финансов отчет за 2014 г.; 3. приемане на бю
джета за 2015 г.; 4. други. При липса на кворум
в 18 ч. на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ следващ час
за начало на общото събрание е 19 ч.
4418
20. – Управителният съвет на сдружение
„Агенция за социално развитие – Вижън“, Вар
на, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 19 и 20 от
устава на сдружението свиква редовно годишно
общо събрание на 14.09.2015 г. в 14 ч. във Варна,
бул. Княз Борис І № 115, при следния дневен ред:
1. отчет на управителния съвет за дейността на
Агенция Вижън през 2014 г.; 2. годишен финансов
отчет на Агенция Вижън за 2014.; 3. приемане на
основни задачи за дейността на Агенция Вижън
през 2015 г., програма за развитие на Агенция
Вижън 2015 – 2020 г. и финансов бюджет за 2015 г.;
4. избор на УС на Агенция Вижън. Канят се
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всички членове лично или чрез упълномощени
представители да присъстват на общото събра
ние. При липса на кворум на основание чл. 21
от устава и чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден, на същото място и при
същия дневен ред от 15 ч.
4378
8. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Хоби С клуб“, Добрич, на ос
нование чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
членовете на сдружението на 1.09.2015 г. в 10 ч. в
седалището на сдружението в Добрич, ул. Любен
Каравелов 55, при следния дневен ред: 1. избор
на нов председател на сдружението; 2. избор на
нови членове на управителния съвет; 3. измене
ние и допълнение на устава на сдружението; 4.
разни. При липса на кворум за провеждане на
заседанието на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събра
нието ще се проведе в 11 ч. на същото място и
при същия дневен ред.
4303
30. – Управителният съвет на Регионалната
лозаро-винарска камара „Мизия“ – Плевен, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 26, ал. 4 от ус
тава на РЛВК „Мизия“ – Плевен, свиква общо
събрание на камарата на 19.08.2015 г. в 11 ч. в
залата на РЛВК „Мизия“ – Плевен, при следния
дневен ред: 1. попълване състава на УС на РЛВК
„Мизия“; 2. избор на председател на УС на РЛВК
„Мизия“; 3. разни. Регистрацията за събрание
то започва от 10 ч. на 19.08.2015 г. в залата на
РЛВК „Мизия“ – Плевен. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе в 12 ч. същия ден, на същото място и
при същия дневен ред.
4403
1. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Ротари клуб Русе“ на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 12 от устава по собствена
инициатива свиква общо събрание на членовете
на сдружението на 31.08.2015 г. в 18,30 ч. в Русе
в ресторант „Ана Палас“, ул. Княжеска 4, при
следния дневен ред: 1. обсъждане и приемане на
нов устав; 2. обсъждане и приемане на нов пра
вилник за дейността на сдружението; 3. отмяна
и заличаване на вписаните в регистъра актове:
конституция и местен правилник; 4. вземане на
решение за вписване на обстоятелствата от необ
ходимото съдържание на новия устав; 5. промени
в състава на управителния съвет и разместване
на длъжностите; 6. избор на представляващи
сдружението; 7. приемане на годишния финан
сов отчет за изминалата 2014 г. и ротарианска
2014/2015 г.; 8. приемане на отчет от УС за дей
ността на сдружението през изминалата 2014 г.
и ротарианска 2014/2015 г.; 9. разни. При липса
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на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание на сдружението ще се състои на същата
дата и място в 19,30 ч. при същия дневен ред.
Всички документи във връзка със събранието ще
бъдат на разположение на членовете в офиса на
сдружението в Русе, ул. Хан Аспарух 8.
4305
1. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Автомобилен спортен клуб – Стара Загора – Рали Тим“, Стара Загора, на осно
вание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
28.08.2015 г. в 15 ч. в Стара Загора, ул. Крайречен
25, при следния дневен ред: 1. освобождаване
на стария управителен съвет и избор на нов.; 2.
промяна и приемане на нов устав на сдружението;
3. избор на нов представител на сдружението; 4.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
16 ч., на същото място и при същия дневен ред.
4379
11. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Девически манастир Покров
на Пресвета Богородица“ – с. Ресилово, област
Кюстендил, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 4.09.2015 г. в 18 ч. в с. Ресилово,
ул. Плана 2, при следния дневен ред: 1. отчет на
УС за дейността на сдружението; 2. избор на нов
управителен съвет на сдружение с нестопанска цел
„Девически манастир Покров на Пресвета Бого
родица“ – с. Ресилово; 3. приемане на нов устав
или приемане на промени в действащия устав на
сдружение с нестопанска цел „Девически манастир
Покров на Пресвета Богородица“ – с. Ресилово; 4.
други. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
19 ч., на същото място и при същия дневен ред.
4404
Ана Иванова Райкова – ликвидатор на сдру
жение с нестопанска цел „Център – диалог“, в
ликвидация по ф.д. № 2557/2000 г. на Варненския
окръжен съд, на основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ
кани кредиторите на сдружението да предявят
вземанията си на адрес Варна, ул. Васил Дру
мев 28, в 6-месечен срок считано от датата на
обнародване на поканата в „Държавен вестник“.
4405
Красимир Григоров Илиев – ликвидатор на
сдружение „Спортен клуб „Киокушин карате,
Муайтай и Кикбокс „Надежда“, в ликвидация
по ф.д. № 269/2007 г., със седалище и адрес на
управление Габрово, ул. Георги Илиев 29, на
основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани всички
кредитори на сдружението да предявят своите
вземания в 6-месечен срок от обнародването на
поканата в „Държавен вестник“.
4380
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