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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 227
ОТ 25 АВГУСТ 2015 Г.

за изменение и допълнение на Правилника за
устройството и дейността на Министерството
на вътрешните работи, приет с Постановление
№ 207 на Министерския съвет от 2014 г. (обн.,
ДВ, бр. 60 от 2014 г.; изм., бр. 28 от 2015 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) основният текст се изменя така:
„(1) За осъществяване на политиките по
защита на правата и свободите на гражданите,
противодействие на престъпността, защита на
националната сигурност, опазване на обществения ред и пожарна безопасност и защита на
населението МВР извършва следните основни
дейности:“;
б) точки 5 – 7 се изменят така:
„5. осигуряване на достъп на гражданите
до службите за спешно реагиране чрез Националната система за спешни повиквания
с единен европейски номер 112 (ЕЕН 112);
6. информационна;
7. контролна;“
в) създават се т. 8 и 9:
„8. превантивна;
9. административнонаказателна и предоставяне на административни услуги.“
2. В ал. 2 след думата „превозни“ се поставя
запетая и се добавя „плавателни, летателни“.
§ 2. Член 3 се изменя така:
„Чл. 3. Основни структури на МВР са:
1. главните дирекции;
2. областните дирекции;
3. дирекциите;
4. Специализираният отряд за борба с
тероризма (СОБТ);
5. административните дирекции;
6. Академията на МВР (АМВР);
7. Медицинският институт на МВР;
8. научноизследователските и научно-приложните институти.“
§ 3. В чл. 4 т. 1 и 2 се изменят така:
„1. Главна дирекция „Национална полиция“;
2. Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“;“.
§ 4. Член 5 се изменя така:
„Чл. 5. (1) В Главна дирекция „Национална
полиция“ (ГДНП) може да се създават дирекции, териториални звена, отдели, сектори
и други звена от по-нисък ранг.

(2) В дирекциите на ГДНП могат да се
създават отдели, сектори и други звена от
по-нисък ранг в зависимост от функциите и
дейността им.
(3) В ГДНП се създава дирекция „Жандармерия“.
(4) В дирекция „Жандармерия“ в ГДНП
може да се създават териториални звена,
отдели, сектори и други звена от по-нисък
ранг, които се ръководят от директора на
дирекцията и не се включват в структурата
на областните дирекции.
(5) Териториалните звена на дирекция
„Жандармерия“ в ГДНП са зоналните жандармерийски управления.
(6) Районите на действие на зоналните
жандармерийски управления се определят със
заповед на министъра на вътрешните работи
по предложение на директора на ГДНП.“
§ 5. Член 6 се изменя така:
„Чл. 6. (1) В Главна дирекция „Борба с
организираната престъпност“ (ГДБОП) може
да се създават дирекции, териториални звена,
отдели, сектори и други звена от по-нисък ранг.
(2) В дирекциите на ГДБОП може да се
създават отдели, сектори и други звена от
по-нисък ранг в зависимост от функциите и
дейността им.
(3) В ГДБОП се създават териториални
звена, които се ръководят от директора на
дирекцията и не се включват в структурата
на областните дирекции.
(4) Териториалните звена на ГДБОП са
териториалните сектори „Борба с организираната престъпност“ (ТСБОП).
(5) Районите на действие на ТСБОП се
определят със заповед на министъра на вътрешните работи по предложение на директора
на ГДБОП.“
§ 6. В чл. 7 се правят следните изменения:
1. В ал. 4 думата „Зоните“ се заменя с
„Районите“.
2. Алинеи 5 – 8 се отменят.
3. В ал. 12 думите „дирекция „Миграция“
в ГДГП и“ се заличават.
§ 7. В чл. 8 ал. 7 се отменя.
§ 8. В чл. 11 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Дирекциите на МВР са:
1. дирекция „Вътрешна сигурност“ (ДВС);
2. дирекция „Миграция“ (ДМ);
3. дирекция „Международно оперативно
сътрудничество“ (ДМОС);
4. дирекция „Специална куриерска служба“
(ДСКС);
5. дирекция „Български документи за самоличност“ (ДБДС);
6. дирекция „Национална система 112“
(ДНС 112);
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7. ди рек ци я „Меж д у народни п роек т и“
(ДМП);
8. дирекция „Управление на собствеността
и социални дейности“ (ДУССД);
9. дирекция „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз“ (АФКОС).“
2. В ал. 2:
а) точка 2 се изменя така:
„2. дирекция „Комуникационни и информационни системи“ (ДКИС);“
б) точка 3 се изменя така:
„3. дирекция „Европейски съюз и международно сътрудничество“ (ДЕСМС);“
в) точка 8 се изменя така:
„8. дирекция „Инспекторат“ (ДИ);“
г) създават се т. 10 и 11:
„10. дирекция „Координация и административно обслужване“ (ДК АО);
11. дирекция „Анализ и политики“ (ДАП).“
§ 9. В чл. 13 се създава ал. 3:
„(3) В АМВР се създава Център за бойна
подготовка и спорт.“
§ 10. В чл. 15 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея
думите „Звено за материални проверки“ се
заменят със „Звено за финансов контрол и
материални проверки“.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Рангът на Звеното за финансов контрол
и материални проверки се определя с щата.“
§ 11. В глава втора, раздел I се създава
чл. 15а:
„Чл. 15а. (1) Функциите на специализирана
администрация по смисъла на Закона за администрацията се осъществяват от следните
структури, аналогичните им звена и длъжности
с аналогични функции:
1. дирекция „Специална куриерска служба“;
2. дирекция „Български документи за самоличност“;
3. дирекция „Национална система 112“;
4. дирекция „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз“ (АФКОС);
5. дирекция „Комуникационни и информационни системи“;
6. дирекция „Информация и архив“;
7. дирекция „Анализ и политики“.
(2) Функциите на обща администрация по
смисъла на Закона за администрацията се
осъществяват от следните структури, аналогичните им звена и длъжности с аналогични
функции:
1. дирекция „Международни проекти“;
2. дирекция „Европейски съюз и международно сътрудничество“;
3. дирекция „Отбранително-мобилизационна подготовка“;
4. дирекция „Планиране и управление на
бюджета“;
5. дирекция „Правно-нормативна дейност“;
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6. дирекция „Пресцентър и връзки с обществеността“ (ДПВО);
7. дирекция „Управление на собствеността
и социални дейности“;
8. дирекция „Човешки ресурси“;
9. дирекция „Координация и административно обслужване“.
(3) Към специализираната администрация
за нуждите на статистиката се причисляват
и главните дирекции, областните дирекции,
СОБТ, ДВС, ДМ, ДМОС, АМВР, научноизследователските и научноприложните институти
с изключение на техните звена и длъжности
по ал. 1 и 2.“
§ 12. В глава втора, раздел II се създава
чл. 15б:
„Чл. 15б. (1) При осъществяване на своите
правомощия министърът на вътрешните работи се подпомага от административен секретар.
(2) Административният секретар осъществява дейността си, като:
1. отговаря за планирането и отчетността
при изпълнение на ежегодните цели на дирекциите по чл. 15а, ал. 2;
2. подпомага министъра на вътрешните
работи в дейността му по реализиране на
национални стратегически документи;
3. осъществява общ контрол за изпълнение на възложените задачи на дирекциите по
чл. 15а, ал. 2 и осъществява координацията
между тях;
4. п ла ни ра, орга низи ра и кон т роли ра
разработването и прилагането на мерки за
недопускането на конфликт на интереси и
условия за корупция;
5. представлява МВР в случаите, в които
е упълномощен изрично от министъра на
вътрешните работи;
6. отговаря за спазването на нормативните
актове и разпорежданията на министъра на
вътрешните работи във връзка с дейността
на дирекциите по чл. 15а, ал. 2;
7. координира взаимодействието с администрацията на Министерския съвет, с другите органи на държавна власт, органите на
местното самоуправление, с гражданите и с
юридически лица.“
§ 13. В чл. 18, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. 3 думите „директорите на ГДКП и
ГДОП“ се заменят с „директора на ГДНП“.
2. Създават се нови т. 11 и 12:
„11. издават и отказват издаване на разрешения за краткосрочно и продължително
пребиваване по Закона за чужденците в Република България;
12. издават и отказват издаване на:
а) удостоверение за продължително или
постоянно пребиваване на гражданин на Европейския съюз (ЕС) и членове на семейството
му, които са граждани на ЕС;
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б) разрешение за пребиваване съгласно
Регламент 1030/2002 на Съвета от 13 юни
2002 г. относно единния формат на разрешенията за пребиваване на гражданите на трети
страни (OB, L157 от 15 юни 2002 г.) на член
на семейство на гражданин на Европейския
съюз (ЕС), който не е гражданин на ЕС и
не е упражнил правото си на свободно движение по смисъла на Закона за влизането,
пребиваването и напускането на Република
България на гражданите на Европейския съюз
и членовете на техните семейства;
в) карта за пребиваване на член на семейство на гражданин на ЕС, който не е гражданин
на ЕС и придружава или се присъединява към
гражданина на ЕС по Закона за влизането,
пребиваването и напускането на Република
България на гражданите на Европейския съюз
и членовете на техните семейства;“.
3. Създават се т. 13 и 14:
„13. издават съгласувателни становища до
директора на дирекция „Миграция“ по процедурите за издаване на виза за дългосрочно
пребиваване вид „Д“;
14. организират и отговарят за въвеждането в информационен фонд на забрани за
напускане пределите на Република България,
приложени от държавни органи, в предвидените от закон случаи;“.
4. Досегашните т. 11 и 12 стават съответно
т. 15 и 16.
§ 14. В чл. 20 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, т. 3 след думите „заместник-министрите“ съюзът „и“ се заменя със запетая и
накрая се добавя „и административния секретар на МВР – за дирекциите по чл. 15а, ал. 2“.
2. В ал. 2, в основния текст думите „ДУССД
и ДМП“ се заменят с „ДМ, ДМП, ДУССД
и ДСКС“.
§ 15. В чл. 21, ал. 5, т. 3 след думите „заместник-министрите“ съюзът „и“ се заменя
със запетая и накрая се добавя „и административния секретар на МВР“.
§ 16. В чл. 22, ал. 3, т. 3 думите „и пред“
се заменят със запетая и накрая се добавя „и
административния секретар на МВР“.
§ 17. В чл. 25, ал. 1, т. 3 след думата „работи“ съюзът „и“ се заменя със запетая и
накрая се добавя „и административния секретар на МВР“.
§ 18. В чл. 28 се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се отменя.
2. В ал. 3 думите „и 2“ се заличават.
§ 19. В чл. 29, ал. 1 навсякъде в текста
абревиатурата „ГДОП“ се заменя с „ГДНП“.
§ 20. В чл. 31, в основния текст на ал. 1
думите „Звеното за материални проверки“ се
заменят със „Звеното за финансов контрол и
материални проверки“.
§ 21. В чл. 33 се правят следните изменения
и допълнения:
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1. В ал. 2 думите „изпълнителска или по-висока“ се заменят с „изпълнителска длъжност“.
2. Създава се ал. 4:
„(4) В случаите на невъзможност за издаване на заповедта по ал. 3 тя се издава от
министъра на вътрешните работи.“
§ 22. В чл. 34 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 3:
„(3) При отсъствие на административния
секретар той се замества от длъжностно лице,
заемащо ръководна длъжност, определено
със заповед на административния секретар.“
2. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея
след думите „ал. 2“ се добавя „и 3“.
§ 23. Член 35 се изменя така:
„Чл. 35. (1) Главна дирекция „Национална полиция“ е национална специализирана
структура за осъществяване на дейностите по
чл. 6, ал. 1, т. 1 – 3, 6 – 9 ЗМВР с изключение
на тези, свързани с организирана престъпна
дейност по чл. 39, ал. 2 ЗМВР.
(2) За извършване на оперативно-издирвателна дейност ГДНП:
1. п редот вратява, п реси ча и разк рива
престъпления;
2. осъществява координация в оперативно-издирвателната дейност при наличие на
извършени престъпления на територията на
две и повече областни дирекции;
3. наблюдава, установява и контролира лица
и обекти чрез провеждане на организационни
мероприятия и чрез оперативно-издирвателни
способи и средства;
4. извършва проучване и оценка на методите и полицейските тактики, прилагани при
противодействие срещу престъпността, и може
да прави предложения за усъвършенстване
организацията на дейността;
5. организира и извършва издирване на
лица и обекти и идентификация на трупове и лица, като може да предлага решения
по тактическата организация на работата
и събирането на информация в областните
дирекции на МВР;
6. предлага мерки за подобряване на работата по оперативно-издирвателната дейност,
като разработва насоки и приоритети за работа по противодействието на престъпността;
7. взаимодейства със следствието, прокуратурата, съда и Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ при Министерството
на правосъдието във връзка с осъществяване
на оперативното обслужване на местата за
лишаване от свобода;
8. противодейства срещу престъпността и
противообществените прояви на малолетните
и непълнолетните лица;
9. провежда оперативно-издирвателната
дейност по разкриване на извършителите на
противообществени прояви, извършени преди,
по време или след провеждане на спортни
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мероприятия, и съвместно със звената на
областните дирекции организира наблюдение
над извършителите;
10. извършва дейности по полицейска регистрация.
(3) За извършване на охранителна дейност
ГДНП:
1. извършва дейност по опазване на обществения ред;
2. осъществява дейности по възстановяване,
поддържане и опазване на обществения ред
при масови прояви, мероприятия и безредици
и при кризи от различен характер;
3. извършва дейност по охрана, включително с използване на сигнално-охранителна
техника, на:
а) обекти по чл. 92, ал. 1 и 2 ЗМВР;
б) обекти на МВР;
в) дипломатически представителства;
4. участва в пресичането на терористични
действия и в полицейски операции и съвместни
операции с други държавни органи;
5. организира, контролира и осъществява
пилотиране и съпровождане на официални
лица, делегации и товари;
6. конвоира лица в страната и в чужбина;
7. организира и осъществява охраната
на обекти, мероприятия, специални товари,
опасни товари и ценни пратки на територията
на страната;
8. осъществява развъдна дейност, снабдяване, подбор, настаняване, обслужване, обучение и използване на животни за служебни
нужди и създава организация и осъществява
контрол по линия на служебната кинология,
племенно-развъдната и ветеринарната дейност
в областните дирекции на МВР и специалната
подготовка на водачите на служебни кучета
от структурите на МВР.
(4) За изпълнение на дейността по разследване на престъпления ГДНП:
1. самостоятелно или съвместно с други
органи разследва престъпления от общ характер при условията и по реда на Наказателнопроцесуалния кодекс;
2. участва в специализирани звена и екипи
съвместно с други органи на държавна власт,
служби и органи на други държави и международни организации;
3. анализира и проучва практиките по
разследване на престъпления;
4. изготвя предложения и мерки за подобряване на дейността по разследване, като
разработва насоки и приоритети;
5. осъществява методическо ръководство
на дейността по разследване на престъпления
в главните и в областните дирекции.
(5) За извършване на информационна
дейност ГДНП:
1. събира, обработва, анализира, съхранява
и използва информация за:
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а) установяване и отстраняване на причините и условията за извършване на престъпления
и други правонарушения;
б) извършване на оперативно-издирвателна
и аналитична дейност;
в) извършване на дейност по предотвратяване, пресичане, разкриване и разследване
на престъпления;
г) извършване на дейност по опазване на
обществения ред и безопасността на движението;
2. ползва автоматизирани информационни
фондове и изгражда и управлява неавтоматизирани информационни фондове за нуждите на:
а) оперативно-издирвателната, информационната и аналитичната дейност;
б) дейността по предотвратяване, пресичане, разкриване и разследване на престъпления;
в) дейността по опазване на обществения
ред и по контрол за спазване на правилата
за движение по пътищата, на техническата
изправност и регистрацията на моторните
превозни средства, на водачите на пътните
превозни средства и отчет на пътнотранспортните произшествия;
3. осъществява обмен на информация и
взаимодействие:
а) по направление на дейност в изпълнение
на международни договори, по които Република България е страна;
б) с компетентни органи на държавите – членки на Европейския съюз, в областта
на безопасността на движението;
в) с полицейски структури на други държави с цел обмяна на опит, синхронизиране
и прилагане в полицейската практика на
международното законодателство и стандарти;
г) с други държавни органи и организации
при условия и по ред, предвидени в закон;
4. изготвя специализирани оперативни
анализи и анализи по конкретни случаи за
подпомагане на дейността по противодействие
на престъпността.
(6) За извършване на контролна дейност
ГДНП:
1. осъществява контрол за спазването на
правилата за движение по пътищата:
а) чрез контрол на техническата изправност и регистрацията на моторните превозни
средства, на водачите на пътните превозни
средства и отчет на пътнотранспортните
произшествия;
б) чрез централизирана електронна система и автоматизирани технически средства
и системи;
2. обобщава, анализира и предлага мерки за
обезопасяване на участъците с концентрация
на пътнотранспортни произшествия;
3. съгласува заповеди за въвеждане на
временна организация на движението при
извършване на строителство и ремонт по автомагистралите и първокласната пътна мрежа;
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4. планира и въвежда нови технически
средства, системи за автоматизиран контрол
и управление на пътното движение;
5. издава разрешения и осъществява контрол на дейности с общоопасни средства;
6. осъществява лицензиране и контрол за
извършване на частна охранителна дейност;
7. изготвя и съгласува функционалните
изисквания за проекти за сигнално-охранителни и известителни системи и системи за
видеонаблюдение в случаите, регламентирани в нормативен акт, и оказва методическа
помощ на областните дирекции на МВР при
изграждане на системи за видеонаблюдение
на обществени места и пътища;
8. методически ръководи дейността на
областните дирекции на МВР (ОДМВР) във
връзка с дейността на звената „Общинска
полиция“ и на служителите, осигуряващи
дейности по охрана по реда на чл. 92 ЗМВР.
(7) За извършване на превантивна дейност
ГДНП:
1. предлага и реализира политиките на МВР
в областта на превенцията на престъпленията
и правонарушенията, опазването на обществения ред и безопасността на движението;
2. разработва мероприятия за утвърждаване
на превенцията като основен инструмент за
опазването на обществения ред и противодействието на престъпността.
(8) Главна дирекция „Национална полиция“
осъществява административнонаказателна
дейност, прилага принудителни административни мерки и предоставя административни
услуги в предвидените от закон случаи.
(9) Главна дирекция „Национална полиция“:
1. методическ и ръководи, координира,
контролира и практически подпомага организацията на дейността по ал. 2 – 3 и 5 – 7
в областните дирекции, като обобщава и
анализира информацията, свързана с тях, и
предлага мерки за подобряване на работата;
2. участва в комплексни, контролни, планови и тематични проверки по спазването и
изпълнението на законите и подзаконовите
нормативни актове и по извършването на
дейностите в областните дирекции;
3. упражнява методическо ръководство,
контрол и оказва практическа помощ на
звената в областните дирекции на МВР по
направление на дейност;
4. участва при планирането, организацията
и провеждането на обучение на служителите
от областните дирекции за повишаване на
професионалната им квалификация по направление на дейност;
5. разработва или участва в разработването
на нормативни актове и други документи по
направление на дейност;
6. изготвя предложения за проекти, финансирани със средства на Европейския съюз и
от други международни програми и договори;
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7. взаимодейства с държавни органи и организации, с неправителствени организации
и с граждани по направление на дейност.
(10) Главна дирекция „Национална полиция“ заверява документи, издадени от МВР,
негови структури или от органи, включително
от министерствата и ведомствата, на които
МВР е правоприемник.
(11) Главна дирекция „Национална полиция“ е национална точка за контакт по обмен
на информация във връзка с осигуряването на
безопасността и сигурността при провеждане
на спортни мероприятия.“
§ 24. В чл. 36 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „Криминална полиция“
се заменят с „Национална полиция“.
2. В ал. 2, в основния текст абревиатурата
„ГДКП“ се заменя с „ГДНП“.
§ 25. Член 37 се изменя така:
„Чл. 37. (1) Дирекция „Жандармерия“ в
ГДНП:
1. подпомага органите на главните и на
областните дирекции по опазване на обществения ред;
2. участва в опазването на обществения
ред при провеждане на масови мероприятия;
3. осъществява дейности по възстановяване,
поддържане и опазване на обществения ред
при масови безредици;
4. участва в опазването на обществения
ред при кризи от различен характер;
5. участва в пресичането на терористични
действия;
6. участва в полицейски операции и съвместни операции с други държавни органи;
7. осъществява охрана на стратегически
обекти, дипломатически представителства и
обекти на МВР;
8. осъществява охрана на специални товари;
9. съдейства на други държавни органи или
длъжностни лица, когато противозаконно се
пречи на тяхната дейност;
10. осъществява превантивна и информационно-аналитична дейност по предотвратяване
и пресичане на престъпления и опазване на
обществения ред на територията на железопътната инфраструктура и железопътния
транспорт в страната;
11. предотвратява и пресича престъпления
в обекти на територията на железопътната
инфраструктура и в железопътния транспорт
в страната;
12. осъществява, организира и контролира
дейностите по опазване на обществения ред
на територията на железопътната инфраструктура и в железопътния транспорт в страната;
13. извършва превантивна дейност на територията на железопътната инфраструктура
и в железопътния транспорт в страната;
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14. организира и осъществява охраната на
обекти, мероприятия и специални товари на
територията на железопътната инфраструктура
и в железопътния транспорт;
15. осъществява контрол на съхраняването
и охраната при превозването на общоопасни
средства на територията на железопътната
инфраструктура и в железопътния транспорт;
16. контролира осъществяването на частна
охранителна дейност на територията на железопътната инфраструктура и в железопътния
транспорт.
(2) Силите и средствата на дирекция „Жандармерия“ в ГДНП се ползват от структурите
на МВР при условия и по ред, определени с
акт на министъра на вътрешните работи.“
§ 26. Член 38 се изменя така:
„Чл. 38. (1) Главна дирекция „Борба с
организираната престъпност“ е национална
специализирана структура за осъществяване
на дейностите по чл. 6, ал. 1, т. 1 – 3, 6 – 9
ЗМВР по отношение на организирана престъпна дейност на местни и транснационални
престъпни структури, свързана със:
1. митническия режим, паричната, данъчната и осигурителната система;
2. наркотични вещества, техните аналози
и прекурсори;
3. компютърни престъпления или престъпления, извършени във или чрез компютърни
мрежи и системи;
4. интелектуална собственост;
5. неистински или подправени парични
знаци, платежни инструменти и официални
документи;
6. трафик на хора;
7. трафик на културни ценности;
8. огнестрелни оръжия, взривни, химически, биологични и други общоопасни средства
и вещества, както и с оръжия, изделия и
технологии с двойна употреба;
9. корупция в органите на държавната власт;
10. терористични действия, използване на
общоопасни средства и вещества, внушаване
на страх, вземане на заложници, отвличане на
лица с цел получаване на материални облаги
и насилствени действия;
11. изпиране на пари и хазарт;
12. ск лючване на неизгодни договори,
изпиране на пари и усвояване на фондове на
Европейския съюз чрез измама.
(2) За изпълнение на дейностите по ал. 1
ГДБОП:
1. предотвратява, пресича, разследва и
разкрива престъпления, извършвани от престъпни структури;
2. участва в оперативно-издирвателната
дейност по разкриване на престъпната дейност на престъпни структури на територията
на страната;
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3. осигурява и прилага оперативно внедряване и извършва доверителни сделки чрез
служител под прикритие;
4. осигурява разследване чрез служител
под прикритие;
5. осъществява контролирани доставки;
6. организира и извършва издирване на
лица и обекти и идентификация на лица;
7. събира, обработва, анализира, съхранява
и използва информация за извършване на оперативно-издирвателна и аналитична дейност
и на дейност по предотвратяване, пресичане,
разкриване и разследване на престъпления;
8. проучва и оценява методите на полицейските тактически действия, прилагани
в борбата с организираната престъпност, и
изготвя предложения за усъвършенстване на
работата;
9. участва в специализирани звена и екипи съвместно с други органи на държавната
власт, служби и органи на други държави и
на международни организации;
10. дава становища по проекти на нормативни и други актове, регламентиращи
противодействието на организираната престъпност, и участва в изготвянето на програми
и стратегии;
11. участва в организирането и провеждането на обучение на служителите от териториалните є звена за повишаване на професионалната им квалификация;
12. осъществява ръководство, помощ и
контрол за осъществяване на дейностите по
т. 1 – 7 на съответните териториални звена.“
§ 27. Член 39 се изменя така:
„Чл. 39. (1) Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ самостоятелно
или съвместно с други структури на МВР
осъществява международно сътрудничество.
(2) При осъществяване на международното
сътрудничество по ал. 1 органите на ГДБОП:
1. организират и осъществяват взаимодействието със съответните полицейски служби на
други държави и международни организации
по направление на дейност;
2. събират, обработват, съхраняват и предоставят информация за двустранното и многостранното сътрудничество по направление
на дейност.“
§ 28. Членове 40 – 44 се отменят.
§ 29. В чл. 45 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2:
а) в т. 2 се създава изречение второ:
„граничните проверки се извършват в
съответствие с Регламент (ЕО) № 562/2006 г.
на Европейския парламент и на Съвета от 15
март 2006 г. за създаване на Кодекс на Общността за режима на движение на лица през
границите (Кодекс на шенгенските граници)
(ОВ, L 105, стр. 1, от 13.04.2006 г.);“
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б) в т. 6 след думата „приемане“ се поставя
запетая и се добавя „придружаване“;
в) точка 11 се отменя;
г) в т. 12 думите „и 11“ се заличават.
2. Алинея 5 се отменя.
§ 30. Членове 46 – 53 се отменят.
§ 31. В чл. 57, ал. 5 се създава т. 4:
„4. изграждане и поддържане на цифрова
географска информационна система (ГИС) за
граничната ивица.“
§ 32. Член 59 се изменя така:
„Чл. 59. (1) Главна дирекция „Пожарна
безопасност и защита на населението“ е
национална специализирана структ у ра за
осъществяване на дейностите по чл. 6, ал. 1,
т. 4, 6 – 9 ЗМВР.
(2) За изпълнение на дейностите по ал. 1
ГДПБЗН извършва:
1. превантивна дейност;
2. държавен противопожарен контрол и
превантивен контрол;
3. пожарогасителната и спасителната дейност;
4. неотложни аварийно-възстановителни
работи, оперативна защита при наводнения
и операции по издирване и спасяване и химическата, биологическата и радиационната
защита;
5. ранно предупреждение и оповестяване
при бедствия и при въздушна опасност на органите на изпълнителната власт и населението;
6. разрешителна и контролна дейност на
търговци, извършващи дейности по осигуряване на пожарната безопасност на обекти
и/или поддържане и обслужване на уреди,
системи и съоръжения, свързани с пожарната
безопасност;
7. контролна дейност на продуктите за
пожарогасене;
8. изследване на причините и условията
за възникване и разпространение на пожари
и извършването на експертизи и експертни
справки;
9. планиране на защитата при бедствия;
10. координиране на обучението и практическата подготовка на централните и териториалните органи на изпълнителната власт и
повишаване на осведомеността и готовността
на населението за защита при бедствия;
11. оценяване на съответствието на продук
ти за пожарогасене и дейностите по чл. 72,
т. 1, 3 – 5;
12. подпомагане на дейностите по анализ,
оценка и картографиране на рисковете от
бедствия;
13. подпомагане на координаци ята на
дейностите по установяване на критичните
инфраструктури и обектите им и оценката
на риска за тях;
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14. оказване на методическа и експертна
помощ на териториалните органи на изпълнителната власт при организиране дейността
на доброволните формирования;
15. дейностите по чл. 29 и 47 от Закона за
защита при бедствия.“
§ 33. Членове 60 и 61 се отменят.
§ 34. В чл. 65 се правят следните изменения:
1. Точка 2 се изменя така:
„2. планиране на дейността;“.
2. Точка 7 се изменя така:
„7. поддържане в постоянна готовност на
личния състав и пожарната техника за осъществяване на дейността;“.
§ 35. В чл. 66 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова т. 8:
„8. ограничаване и ликвидиране на произшествието;“.
2. Създава се т. 9:
„9. поддържане в постоянна готовност на
личния състав и спасителната техника за
осъществяване на дейността;“.
3. Досегашната т. 8 става т. 10.
§ 36. В чл. 73 думите „оперативно-издирвателна, охранителна, контролна и информационна дейност, дейност по разследване
и административнонаказателна дейност и
предоставят административни услуги“ се заменят с „дейностите по чл. 6, ал. 1, т. 1 – 3,
6 – 9 ЗМВР“.
§ 37. Член 75 се изменя така:
„Чл. 75. (1) Дирекция „Вътрешна сигурност“
е структура на МВР за оперативно-издирвателна, информационно-аналитична и организационна дейност по превенция, предотвратяване,
пресичане и разкриване на престъпления,
извършени от служители на МВР.
(2) Органите на ДВС:
1. предотвратяват, пресичат и разкриват
престъпления, извършени от служители на
МВР;
2. извършват превантивна дейност;
3. извършват проучване за надеждност
съобразно определената им компетентност в
Закона за защита на класифицираната информация и издават, отказват, прекратяват или
отнемат разрешения за достъп до класифицирана информация, както и осъществяват
контрол за надеждност на лицата, получили
достъп до класифицирана информация по реда
на раздел VI от глава шеста на Правилника
за прилагане на Закона за класифицираната
информация;
4. разработват общите изисквания и основните регламентиращи документи по извършване на процеду ра по проу чване за
надеждност в МВР и оказват методическа
помощ на проучващите органи в службите
за сигурност и обществен ред в МВР.“
§ 38. Член 76 се изменя така:
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„Чл. 76. (1) Дирекция „Миграция“ е структура на МВР за регулиране на миграционните
процеси и административния контрол върху
пребиваването на чужденците в Република
България, противодействие на незаконната миграция на територията на Република
България и за административно обслужване
на гра ж даните на Европейск и я съюз, на
гражданите на държавите – страни по Споразумението за Европейското икономическо
пространство, гражданите на Конфедерация
Швейцария, както и членовете на техните
семейства, съгласно Закона за влизането,
пребиваването и напускането на Република
България на гражданите на Европейския съюз
и членовете на техните семейства.
(2) При осъществяване на правомощията
си органите на дирекция „Миграция“ приемат, извършват необходимите справки и
изпращат на дирекция „Български документи
за самоличност“ и на звената „Български
документи за самоличност“ в областните
дирекции подаденото от чужденеца заявление
заедно с приложените към него документи за
персонализиране на български документи за
самоличност на чужденци или разрешения
за пребиваване и връчват персонализирания
документ на чужденеца.
(3) Редът по ал. 2 се прилага и за гражданите на Европейския съюз, гражданите на
държавите – страни по Споразумението за
Европейското икономическо пространство,
гражданите на Конфедерация Швейцария,
както и за членовете на техните семейства.“
§ 39. Член 77 се изменя така:
„Чл. 77. (1) Дирекция „Миграция“ осъществява дейност по принудително настаняване в
специалните домове за временно настаняване
на чужденци (СДВНЧ) на лица, за които е
издадена заповед за принудително отвеждане
до границата на Република България или за
експулсиране.
(2) Органите на дирекция „Миграция“
осъществяват дейността си по ал. 1 при условията и по реда на ЗЧРБ и на съответните
подзаконови нормативни актове.
(3) Управлението и охраната на СДВНЧ
се осъществяват от дирекция „Миграция“.“
§ 40. Член 78 се изменя така:
„Чл. 78. Органите на дирекция „Миграция“
противодействат на незаконната миграция
чрез извършване на проверки по местопребиваване на чужденците и при необходимост
провеждат интервюта.“
§ 41. Член 79 се изменя така:
„Чл. 79. (1) Органите на дирекция „Миграция“ организират и осъществяват съпровождане на чужденци на територията на Република
България или в чужбина при изпълнение на
приложени мерки за административна принуда по ЗЧРБ, както и при необходимост за
осигуряване участието на настанени в СДВНЧ
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чужденци като страни в досъдебни и съдебни
производства по наказателни и административни дела.
(2) Съпровождането на чужденци извън
територи ята на ст раната в предвидените
от закона случаи се осъществява съгласно
международен договор за обратно приемане
на незаконно пребиваващи лица, по който
Република България е страна. При липса на
такъв международен договор правилата за
съпровождане извън територията на страната
се уреждат с акт на министъра на вътрешните
работи.“
§ 42. Член 80 се изменя така:
„Чл. 80. За регулиране и контрол на миграционните процеси по въпросите на убежището, международната закрила и чужденците
дирекция „Миграция“ взаимодейства с други
структури на МВР и с други ведомства и
служби.“
§ 43. В чл. 81 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Дирекция „Международно оперативно сътрудничество“ е структура на МВР за
организиране и координиране на международния обмен на оперативна информация, за
координиране и методическо подпомагане на
международното оперативно взаимодействие и
за осъществяване на екстрадиция, предаване и
трансфер на лица. Дирекция „Международно
оперативно сътрудничество“ е националната
точка за контакт по линия на Международната
организация на криминалната полиция (Интерпол), на Европейската полицейска служба
(Европол) и на Шенгенската информационна
система (ШИС) и изпълнява ангажиментите
на Република България като Национално
централно бюро „Интерпол“, Национално
звено „Европол“ и Бюро „СИРЕНЕ“.“
2. В ал. 2:
а) в т. 5 накрая се добавя „и осъществява
не на трансгранично наблюдение“;
б) точка 8 се изменя така:
„8. анализира наличните данни и информация, организира подготовката и обобщава
националния принос на Република България
за изготвянето на доклада на Европол „Оценка на заплахата от тежка и организирана
престъпност“;“
в) в т. 10 след думата „помощ“ се добавя
„и участва в провеждането на обучения“;
г) създава се нова т. 13:
„13. координира изпълнението на необходимите спешни мерки спрямо лица – обект
на издирване чрез Европейската мрежа за
издирване на бегълци;“
д) досегашната т. 13 става т. 14.
§ 44. Член 82 се изменя така:
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„Чл. 82. (1) Дирекция „Специална куриерска служба“ е структура на МВР за приемане, съхранение, пренасяне и доставяне на
кореспонденция и материали, съдържащи
класифицирана информация.
(2) За изпълнение на дейностите по ал. 1
ДСКС:
1. приема, сортира, описва, съхранява, пренася и доставя кореспонденция и материали,
съдържащи класифицирана информация, съгласно Закона за защита на класифицираната
информация и правилника за прилагането му;
2. осигурява защитата на класифицираната информация от нерегламентиран достъп
при нейното приемане, сортиране, описване,
съхраняване, пренасяне и доставяне;
3. извършва приемане, пренасяне и доставка на материали на органите на държавната
власт и местното самоуправление;
4. извършва анализ и оценка на рисковите
фактори и предприема необходимите мерки
за защита на класифицираната информация
от нерегламентиран достъп;
5. провежда функционално обучение по
пренасяне на класифицирана информация
на държавните служители от ДСКС, както и
на куриери – служители от други организационни единици;
6. при бедствия и извънредни ситуации,
както и при въвеждане на режим „военно положение“ или „положение на война“ изпълнява
дейността си, като осигурява военна пощенска
свръзка при условия и по ред, определени от
министъра на вътрешните работи, министъра
на транспорта, информационните технологии
и съобщенията и от министъра на отбраната.
(3) Организацията на работа на ДСКС по
приемане, сортиране, описване, съхраняване,
пренасяне и доставяне на материали, съдържащи класифицирана информация, се определя с правила, утвърдени от министъра на
вътрешните работи, съгласувани с Държавната
комисия по сигурността на информацията.“
§ 45. Член 83 се изменя така:
„Чл. 83. Дирекция „Български документи за самоличност“ е структура на МВР за
осъществяване на дейностите, свързани с
българските лични документи, която:
1. издава, отказва издаването, отнема, изземва и обявява за невалидни и унищожени
български лични документи при условия и
по ред, определени със закон;
2. персонализира български лични документи, издавани от други оправомощени
служби и ведомства;
3. съгласува издаването на временни паспорти от МВР по отношение самоличността
на български граждани, подали заявления в
дипломатически и консулски представителства на Република България в чужбина, на
които след 1 септември 1999 г. не са издавани
български лични документи;
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4. управлява, анализира и контролира
технологичните дейности по изработката на
българските лични документи, чието издаване
е предвидено в закон;
5. въвежда в информационен фонд забрани за напускане пределите на Република
България, приложени от държавни органи, в
предвидените от закон случаи;
6. дава становища по проекти на нормативни и други актове, свързани с българските
лични документи;
7. събира, обработва, въвежда, систематизира, използва и предоставя информация,
организирана в информационни фондове,
системи или регистри, създадени по силата
на закон, за изпълнение на правомощията по
направления на дейност;
8. обработва данни в ШИС и информационните фондове на Международната организация на криминалната полиция (Интерпол)
по направление на дейност;
9. извършва разработване, предпечатна
подготовка и изработва защитени документи,
печати и щемпели;
10. осъществява методическо ръководство,
помощ и контрол за дейностите по т. 1 – 8 в
областните дирекции.“
§ 46. Член 84 се изменя така:
„Чл. 84. (1) Дирекция „Национална система 112“ е структура на МВР за осигуряване
на непрекъснат, бърз и безплатен достъп до
службите за спешно реагиране за получаване
на помощ при спешни случаи.
(2) Службите за спешно реагиране по чл. 19,
ал. 1 от Закона за Националната система
за спешни повиквания с единен европейски
номер 112 обменят информация с районните
центрове 112 чрез работни станции на Националната система за спешни повиквания
с единен европейски номер 112 (ЕЕН 112) и
чрез други телекомуникационни канали.
(3) Дейността по осигуряване на непрекъснат, бърз и безплатен достъп до службите за
спешно реагиране за получаване на помощ
при спешни случаи се организира и осъществява от районни центрове за приемане на
спешни повиквания към ЕЕН 112 (районни
центрове 112).
(4) За изпълнение на дейностите си районни
центрове 112 в ДНС 112:
1. приемат, автоматично регистрират и
обработват всички повиквания за спешна
помощ на номер 112;
2. осигуряват непрекъснат достъп до линия
за връзка;
3. събират информация за вида, мястото,
часа и основните данни за спешния случай;
4. осигуряват приемането и изясняването
на повиквания освен на български език и
най-малко на два официални езика на Европейския съюз;
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5. анализират и предават обработената информация на службите за спешно реагиране
в зависимост от вида на спешните случаи;
6. пол у ча ват обрат на и нформа ц и я о т
съответните служби за спешно реагиране
съгласно чл. 20, ал. 2 от Закона за Националната система за спешни повиквания с единен
европейски номер 112;
7. регистрират, архивират и съхраняват
информация за всички спешни повиквания.
(5) Местоположението на районните центрове 112 се определя с решение на Министерския съвет.
(6) Службите за спешно реагиране по чл. 19,
ал. 1 от Закона за Националната система
за спешни повиквания с единен европейски
номер 112 са длъжни да приемат получената
на единен европейски номер 112 информация
за инцидент, предадена им от съответния
районен център 112, по установения начин.
(7) Взаимодействието на ДНС 112 с други
служби и ведомства се осъществява на базата
на сключени споразумения.
(8) Министърът на вътрешните работи
у твърж дава правила за организацията на
дейност та на районните центрове 112 по
обслужване на повикванията към единен
европейски номер 112 и взаимодействието
им със службите за спешно реагиране при
обслужване на инциденти.
(9) При осъществяване на дейността си
ДНС 112 взаимодейства с центровете за спешни повиквания 112 в държавите – членки на
Европейския съюз.“
§ 47. Член 85 се изменя така:
„Чл. 85. (1) Дирек ци я „Меж д у народни
проекти“ е структура на МВР за управление
на програми и проекти, финансирани със
средства на Европейския съюз и от други
международни програми и договори.
(2) За изпълнение на дейността по ал. 1
дирекция „Международни проекти“:
1. осъществява функциите на Отговорен
орган за управление на средствата от фондове
на Европейския съюз, като:
а) осъществява взаимодействие с институции и структури на Европейския съюз и
сътрудничество с отговорните органи в останалите държави членки;
б) организира и координира дейностите,
свързани с подготовката на национални програми в област „Вътрешни работи“, и внася
в Европейската комисия предложенията за
програми;
в) взаимодейства с органи и организации,
участващи в изпълнението на програмите,
включително международни и неправителствени организации;
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г) координира процеса на съгласуваност и
взаимно допълване на финансирането от Европейския съюз в област „Вътрешни работи“
с други национални и европейски финансови
инструменти;
д) осъществява предварителен контрол за
законосъобразност при възлагане на обществени поръчки и процедури за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ, които
са финансирани напълно или частично със
средства от европейските фондове;
е) координира и провежда информационна
дейност, свързана с усвояване на средствата
по фондовете;
ж) осъществява мониторинг, верификация,
оценка и контрол върху дейността на крайните
бенефициенти;
з) осъществява контрол за прилагането на
изискванията за счетоводната отчетност от
крайните бенефициенти;
и) съставя доклади до Европейската комисия за изпълнението на програмите;
к) администрира сигналите за нередности
и измами със средства на Европейския съюз
и докладва установените случаи;
л) ползва информационните системи за
управление на фондовете в областта на вътрешните работи;
м) организира и провежда процедури за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, финансирани напълно или частично със
средства от европейските фондове, и сключва
договори за безвъзмездна финансова помощ;
н) организира и провежда процедури за
възлагане на обществени поръчки, финансирани напълно или частично със средства от
Техническата помощ по европейските фондове,
и сключва договори;
о) получава плащания от Европейската
комисия и извършва плащания в изпълнение
на дейностите по фондовете;
2. подпомага министъра на вътрешните
рабо т и п ри координац и я на дейност и т е,
свързани с подготовката и изпълнението на
проекти и програми, финансирани напълно
или частично със средства от европейските
фондове и от други международни програми
и договори, и следи за допълняемост и избягване на двойно финансиране на проекти;
3. осъществява методическо ръководство,
помощ и контрол в структурите на МВР по
направление на дейността си.“
§ 48. Създават се чл. 85а и 85б:
„Чл. 85а. Дирекция „Управление на собствеността и социални дейности“ е структура
на МВР за извършване на материално-техническо осигуряване на структурите на МВР
и социално обслужване на служителите на
МВР, като:
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1. подпомага министъра на вътрешните
работи при управление, придобиване и разпореждане с недвижими имоти и движими
вещи – държавна собственост, предоставени
на МВР;
2. изготвя актове на министъра на вътрешните работи, свързани с придобиването,
управлението и разпореждането с недвижими
имоти и движими вещи – държавна собственост;
3. изготвя предложения, свързани с промя
на на собствеността, и предлага предприемане
на разпоредителни действия по отношение
на недвижимите имоти и движимите вещи
на МВР;
4. осъществява дейности по сключването
и изпълнението на договори, свързани с недвижими имоти и движими вещи – държавна
собственост;
5. актува, води и съхранява регистри и
актови книги за предоставените на МВР
имоти – държавна собственост;
6. поддържа регистър на имотите от ведомствения жилищен фонд на МВР и подпомага министъра на вътрешните работи при
управлението и разпореждането с жилища,
ателиета и гаражи от ведомствения жилищен
фонд на МВР;
7. подпомага министъра на вътрешните
работи при упражняване правата на държавата по отношение на търговските дружества
с държавно участие в капитала;
8. планира, организира и провежда обществени поръчки с бюджетни средства, когато се
възлагат от директора на ДУССД, сключва
договори за тях и контролира изпълнението им;
9. планира, организира и провежда обществени поръчки, когато се възлагат от министъра
на вътрешните работи или упълномощено от
него длъжностно лице;
10. планира, организира и провежда обществени поръчки, когато се възлагат от директора
на ДУССД, с източник на финансиране – европейски фондове, за които управляващият
орган е в МВР и бенефициент е структура на
МВР, която не е юридическо лице;
11. въз основа на упълномощаване осъществява процесуалното представителство
пред съдилища и други юрисдикции по дела,
свързани с възлагане на обществени поръчки
и изпълнение на договорите за възлагането
им, по които страна е МВР или министърът;
12. подготвя становища по представени
проекти на актове във връзка с прилагането на
Закона за обществените поръчки по т. 8 – 10;
13. организира материално-техническото
осигуряване на структурите на МВР;
14. организира и извършва планирането
на ресурсите за материално-техническо осигуряване за централни доставки и разходи по
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бюджета на дирекцията и обобщава, изготвя
и предлага за одобряване поименно разпределение на капиталовите разходи на МВР;
15. организира и осъществява социално
обслужване, свързано със социално-битовото
и културното обслужване на служителите на
МВР;
16. организира дейността по придобиване, експлоатация, ремонт и съхраняване на
въоръжение, техника и други движими вещи
на МВР;
17. планира вещевото имущество за държавните служители на МВР и организира
дейността по неговото осигуряване, съхранение и предоставяне;
18. организира възложения є строителноинвестиционен процес на обекти, свързани
с дейности на МВР, и контролира неговото
изпълнение;
19. организира и осъществява технически
контрол и специализиран технически надзор
на сгради, машини и съоръжения;
20. организира и осъществява ветеринарномедицински дейности в МВР;
21. подпомага министъра на вътрешните
работи при защитата на сигурността в областта
на интелектуалната собственост;
22. ведомствената служба по трудова медицина в ДУССД организира и осъществява
дейност в МВР съгласно Закона за здравословните и безопасни условия на труд и актовете
по неговото прилагане в съответствие с изискванията на нормативните актове за осигуряване на здраве и безопасност при работа;
23. осъществява методическо ръководство,
помощ и контрол в структурите на МВР по
направление на дейността си.
Чл. 85б. (1) Дирекция „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз“ (АФКОС)
е структура на МВР, която осъществява контролна, информационна и координационна
дейност по линия на защита на финансовите
интереси на Европейския съюз и изпълнява
функцията на координационна служба за борба
с измамите, която подпомага ефективното
сътрудничество и обмен на информация с
Европейската служба за борба с измамите
(ОЛАФ) съгласно чл. 3, т. 4 от Регламент
(ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския
парламент и на Съвета от 11 септември
2013 г. относно разследванията, провеждани
от Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ) и за отмяна на Регламент (ЕО)
№ 1073/1999 на Европейския парламент и на
Съвета и Регламент (Евратом) № 1074/1999 на
Съвета (ОВ, L 248/1 от 18 септември 2013 г.).
(2) За изпълнение на дейностите и на функцията по ал. 1 дирекция АФКОС:
1. подпомага министъра на вътрешните
работи при провеждането на държавната политика по защитата на финансовите интереси
на Европейския съюз и изпълнява функциите

БРОЙ 67

ДЪРЖАВЕН

на секретариат на Съвета за координация в
борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз;
2. е национална контактна точка с ОЛАФ
и със съответните компетентни органи в областта на защитата на финансовите интереси
на Европейския съюз в държавите членки и
в други държави;
3. осъществява обмена на информация с
ОЛАФ, включително от оперативен характер,
в областта на защитата на финансовите интереси на Европейския съюз;
4. е национално звено за връзка съгласно
Регламент (ЕО, Евратом) № 1302/2008 на
Европейската комисия от 17 декември 2008 г.
относно централната база данни за отстраняванията (ОВ, L 344 от 22 декември 2008 г.);
5. осъществява оперативно сътрудничество
с ОЛАФ при провеждане на разследвания на
територията на Република България съгласно
Регламент (ЕО, Евратом) № 2185/96 на Съвета от 11 ноември 1996 г. относно контрола
и проверките на място, извършвани от Комисията за защита на финансовите интереси
на Европейските общности срещу измами и
други нередности и Регламент (ЕС, Евратом)
№ 883/2013 на Европейския парламент и на
Съвета от 11 септември 2013 г. относно разследванията, провеждани от Европейската служба
за борба с измамите (OLAF) и за отмяна на
Регламент (ЕО) № 1073/1999 на Европейския
парламент и на Съвета и Регламент (Евратом)
№ 1074/1999 на Съвета;
6. създава необходимата организация по
подготовката от българска страна на годишния доклад на Европейската комисия по
чл. 325 от Договора за функционирането на
Европейския съюз;
7. получава сигнали за нередности, засягащи
финансовите интереси на Европейския съюз,
и извършва анализ, оценка и проверки по тях;
8. извършва административни проверки
за идентифициране на нередности, засягащи
финансовите интереси на Европейския съюз,
по своя инициатива или по искане на ОЛАФ;
9. отговаря на национално ниво за докладване до Европейската комисия на нередности, засягащи бюджета на Европейския
съюз, делегиран за изпълнение на Република
България в режим на споделено управление;
10. осигурява, наблюдава, контролира и
координира докладването на нередности от
националните институции към Европейската
комисия;
11. организира и поддържа база данни с
информация за нередности, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз;
12. контролира процедурите по администриране на нередности и извършва проверки
за спазване изискванията на Наредбата за
определяне на процедурите за администри-
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ране на нередности по фондове, инструменти
и програми, съфинансирани от Европейския
съюз (ДВ, бр. 97 от 2009 г.);
13. осъществява информационна и аналитична дейност в областта на защита на
финансовите интереси на Европейския съюз.
(3) При изпълнение на своите функции и
дейности органите на дирекция АФКОС:
1. изискват информация и документи от
структурите, администриращи европейски
фондове, инструменти и програми, относно
администрирането на нередности;
2. при необходимост изискват извършване
на проверки на сигнали от компетентните
институции, резултатите от които се изпращат
на дирекция АФКОС;
3. изискват документи и информация от
държавни и местни органи, юридически и
физически лица и организации;
4. призовават и вземат обяснения от лица с
цел идентифициране на нередности, засягащи
финансовите интереси на Европейския съюз;
5. извършват проверки на място и/или по
документи с цел идентифициране на нередности, засягащи финансовите интереси на
Европейския съюз;
6. изискват съдействие от други структури
на МВР, от други държавни органи, от организации и от юридически и физически лица.
(4) Дирекция АФКОС участва в провеждането на обучения в областта на защитата на
финансовите интереси на Европейския съюз.“
§ 49. В чл. 86, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. Създава се нова т. 3:
„3. събира, проучва, съхранява, документира и представя документи, културни ценности
и образци, свързани с историята на МВР, с
познавателна, образователна и естетическа
цел, като води на отчет и контролира музейните
колекции в структурите на МВР съобразно
спецификата на дейността си;“.
2. Досегашната т. 3 става т. 4.
§ 50. Член 87 се изменя така:
„Чл. 87. Дирекция „Комуникационни и
информационни системи“ е структу ра на
МВР, която осигурява функционирането и
развитието на комуникационните и информационните системи на МВР и други държавни
органи, като:
1. изгражда, поддържа и развива комуникационни системи за управлението на МВР,
проучва и предлага за внедряване нови технически средства и системи;
2. проектира, разработва, поддържа и
развива автоматизираните информационни
системи в МВР;
3. проектира, изгражда и развива общия
информационен модел за автоматизирано
съхранение на информация и обща система от
класификатори за автоматизираните информационни системи на МВР; създава и развива
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програмно осигуряване; проучва и предлага
за прилагане нови програмни и технически
средства за автоматизираните информационни
системи на МВР; изгражда, поддържа и развива
в техническо и технологично отношение електронна идентификация в автоматизираните
информационни системи на МВР;
4. формулира, реализира, развива и съгласува политиките, приоритетите, плановете,
програмите и проектите на МВР, свързани
с комуникационни и информационни системи; реализира политиките и насоките за
развитие и усъвършенстване на комуникационни и информационни системи на МВР с
цел развитие на електронното управление в
Република България; изготвя или съгласува
изискванията за доставка на програмни и
технически средства за комуникационни и
информационни системи на МВР;
5. организира и осъществява взаимодействието и техническата съвместимост с комуникационни и автоматизирани информационни
системи на други държавни органи и държави;
осигурява специализирани комуникации за
държавни органи;
6. проектира, разработва и развива програмни средства за информационен обмен
с международни и национални институции;
поддържа непрекъснатото функциониране и
развива националните компоненти на международни информационни системи в областта
на противодействието на престъпността, опазването на обществения ред и сигурността и
контрола по спазване на правилата за движение
по пътищата и безопасността на движението;
7. изгражда, поддържа, съгласува проекти
и развива в техническо отношение Националната система за ранно предупреждение
и оповестяване на органите на изпълнителната власт и съставните части на Единната
спасителна система и на населението при
бедствия и извънредни ситуации; осигурява в
комуникационно и информационно отношение
Единната спасителна система;
8. организира и участва при провеждането
на тренировки по използване на комуникационни и информационни системи, включително
за установяване състоянието и готовността на
системите за ранно предупреждение и оповестяване при бедствия и извънредни ситуации;
9. организира и осъществява криптографската защита на комуникационните системи
на държавното ръководство, планира, организира и прилага дейности по информационна
сигурност на комуникационните и информационните системи в МВР, включително на
автоматизирани системи и мрежи, в които
се обработва, предава и съхранява класифицирана информация;
10. планира, изгражда, поддържа, развива
и съгласува в техническо отношение системи, подпомагащи противодействието на
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престъпността, опазването на обществения
ред и сигурността, контрола по спазване на
правилата за движение по пътищата и безопасността на движението;
11. осигурява достъп до интернет и услуги
в интернет за структурите на МВР; изгражда и поддържа в техническо и програмно
отношение електронните портали на МВР в
корпоративната мрежа и в интернет;
12. оказва съдействие в техническо отношение на районните центрове на ДНС 112;
13. планира и разпределя радиочестотния
ресурс на МВР и участва в актуализирането
на националния радиочестотен план; координира и съгласува използването на честоти и
честотни ленти на национално ниво; създава
и поддържа ведомствения номерационен план,
участва в създаването и разпределението на
националния номерационен план;
14. осъществява методическо ръководство и
контрол в структурите на МВР по отношение
на техническото изграждане, поддържане и
развитие на комуникационните и автоматизираните информационни системи на МВР;
15. оказва техническа помощ в рамките на
своята компетентност при специализирани
полицейски мероприятия и при извършване
на действия по разследване на престъпления;
16. организира и координира взаимодействието с предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или
услуги, за осигуряване на комуникационни и
информационни услуги за МВР;
17. планира, изгражда и поддържа комуникационно-информационната система на МВР
за управление във военно време;
18. осигурява функционирането на Центъра
за аерокосмически наблюдения и предоставя
възможност получената и обработената информация да се обменя със структурите на МВР
и с други държавни органи и организации;
19. подпомага и координира процеса по
акредитиране на АИС и мрежи в организационните единици в МВР.“
§ 51. Член 88 се изменя така:
„Чл. 88. (1) Дирекция „Европейски съюз
и международно сътрудничество“ подпомага
министъра на вътрешните работи при участието в процеса на вземане на решения в
рамките на Европейския съюз и провеждането
на международното сътрудничество.
(2) За изпълнение на дейностите по ал. 1
ДЕСМС:
1. координира изпълнението на ангажиментите, произтичащи от членството на Република
България в Европейския съюз в областта на
вътрешните работи;
2. подпомага и осиг у рява у частието в
националния координационен механизъм по
въпросите на Европейския съюз;
3. координира международната дейност
на МВР;
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4. изготвя становища по международно
правни въпроси и участва в подготовката
за сключване на международни договори в
областта на вътрешните работи;
5. подпомага сътрудничеството със съответните органи на други държави и с международни организации и форуми;
6. събира, обобщава, съхранява и предоставя информация за европейските политики и
инициативи и за двустранното, регионално и
многостранно международно сътрудничество
в областта на вътрешните работи;
7. осъществява методическо ръководство,
помощ и контрол в структурите на МВР по
направление на дейността си;
8. осъществява протоколната дейност на
МВР.“
§ 52. В чл. 89, ал. 2 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. 1 накрая се добавя „и защита при
бедствия;“.
2. В т. 3 думите „при бедствия и извънредни ситуации“ се заменят с „при извънредни
ситуации и за защита при бедствия;“.
3. Точка 6 се изменя така:
„6. организира създаването и поддържането
на военновременни запаси на МВР и ведомствен картографски фонд;“.
§ 53. В чл. 90 се правят следните изменения:
1. Точки 5 – 7 се отменят.
2. Точка 8 се изменя така:
„8. подпомага министъра на вътрешните
работи като възложител на обществени поръчки – при оценка на прецизността на включените в тях финансови разчети, съобразно
компетентността на дирекцията;“.
3. Точка 10 се изменя така:
„10. одобрява плащанията на разпоредители с бюджет чрез Системата за електронни
бюджетни разплащания (СЕБРА);“.
4. Точка 11 се изменя така:
„11. обслу жва плащани ята и сметк ите
на МВР като първостепенен разпоредител с
бюджет;“.
5. В т. 16 думите „от по-ниска степен“ се
заменят с „към министъра на вътрешните
работи“ и думата „предприятия“ се заменя с
„организации“.
6. В т. 17 думата „предприятия“ се заменя
с „организации“.
§ 54. Член 91 се изменя така:
„Чл. 91. Дирекция „Правно-нормативна
дейност“:
1. изготвя или подпомага изготвянето и
съгласува законопроекти и проекти на други
нормативни актове от компетентността на
министъра и на Министерския съвет, по които
министърът е вносител;
2. подпомага ръководството на МВР по
правни въпроси, като изготвя становища;
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3. съгласувано с компетентните структури
на МВР изготвя проекти на експертни становища по постъпили по реда на Устройствения
правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, приет с Постановление
№ 229 на Министерския съвет от 2009 г. (обн.,
ДВ, бр. 78 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 102 от
2009 г., бр. 15, 25, 30, 32, 74 и 88 от 2010 г.,
бр. 15, 25, 31, 43, 54 и 80 от 2011 г., бр. 22, 50 и
103 от 2012 г., бр. 30, 51, 69, 70, 74, 82, 88 и 102
от 2013 г., бр. 8, 49, 58, 67, 76 и 94 от 2014 г. и
бр. 5, 19, 37 и 57 от 2015 г.), проекти на актове на Министерския съвет, с изключение на
актовете по предоставяне на разрешения или
концесии за дейности по Закона за концесиите
и Закона за подземните богатства, актовете,
свързани със съставяне и изпълнение на
държавния бюджет, или актовете, внасяни по
реда на Закона за международните договори
на Република България;
4. участва в разработването на проекти
на нормативни актове за хармонизиране на
българското законодателство с правото на
Европейския съюз в областите от компетентност на МВР;
5. съгласува за законосъобразност проектите на административните актове, издавани
от министъра, заместник-министрите, главния
и административния секретар, с изключение
на административните актове, издавани във
връзка със:
а) управлението на човешките ресурси;
б) управлението и разпореждането с недвижими имоти и движими вещи – държавна
собственост;
в) процедурите по провеждане на обществени поръчки;
г) упражняване на правомощията на първостепенния разпоредител с бюджет или на
оправомощено от него длъжностно лице;
д) управление и изпълнение на международни проекти;
е) упражняването на специалната функционална компетентност на структурите на МВР;
6. изготвя становища по конституционни
дела, по които министърът е заинтересована
страна;
7. подготвя становища по законопроекти,
внесени от народни представители;
8. координира подготовката на материалите
на МВР за заседанията на Министерския съвет;
9. организира и оформя предложенията на
МВР за включване в законодателната програма
на Министерския съвет;
10. изготвя проекти на административни
актове на министъра на вътрешните работи в
качеството му на задължен субект по Закона
за достъп до обществена информация и на
администратор на лични данни по ЗМВР и
по Закона за защита на личните данни;
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11. изготвя становища и проекти на решения на министъра на вътрешните работи и на
главния секретар по жалби против индивидуални административни актове за налагане
на принудителни административни мерки;
12. участва в изготвянето и съгласува за
законосъобразност договорите, по които МВР
е страна, с изключение на международните
договори, договорите за обществени поръчки
и договорите, свързани с управление и разпореждане с недвижими имоти и движими
вещи – държавна собственост;
13. ос ъщес т вя ва п роцесуа л но т о п редставителство пред съдилищата и другите
юрисдикции по дела, по които страна е МВР
или министърът, заместник-министрите, административният или главният секретар, в
качеството им на административни органи,
с изключение на делата, свързани с възлагане на обществени поръчки и оспорване на
финансови корекции, като организира и разпределя тези дейности на съответните звена
в структурите на МВР;
14. анализира и обобщава състоянието на
заведените от и срещу МВР дела, по които
осъществява процесуалното представителство;
15. предприема необходимите правни действия по събиране вземанията на МВР, свързани
с дела, по които осъществява процесуалното
представителство;
16. събира и обобщава съдебната практика
по дела, по които МВР е страна;
17. взаимодейства със съответните звена
в структурите на МВР по предмета на дейността си;
18. осъществява методическо ръководство,
помощ и контрол на структурите в МВР по
направление на дейността си.“
§ 55. Член 93 се изменя така:
„Чл. 93. (1) Дирекция „Инспекторат“ осигурява изпълнението на контролните функции
на министъра на вътрешните работи, като
осъществява административен контрол върху
дейността на служителите от МВР.
(2) Дирекция „Инспекторат“ е пряко подчинена на министъра на вътрешните работи.
(3) Организацията на дейността, условията
и редът за осъществяване на правомощията
на дирекция „Инспекторат“ се определят от
министъра на вътрешните работи.
(4) За изпълнение на дейността по ал. 1
дирекция „Инспекторат“:
1. осъществява контрол за спазването на
нормативните актове и на актовете на министъра на вътрешните работи, заместник-министрите, главния секретар, административния
секретар и на ръководителите на структурите
на МВР;
2. оказва методическа помощ по организацията, стила и методите на работа на
ръководния персонал на структурите на МВР;
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3. при извършване на проверки анализира
причините и условията за констатираните нарушения, предлага мерки за отстраняването
им и налагане на наказания;
4. осъществява контрол и оказва методическа помощ на структурите на МВР в дейността им по противодействие и разкриване
на нарушения на Етичния кодекс за поведение
на държавните служители в МВР и по изясняване на сигнали за конфликт на интереси;
5. извършва проверки на постъпили в МВР
сигнали по смисъла на Административно
процесуалния кодекс.
(5) При осъществяване на правомощията
си служителите от дирекция „Инспекторат“
имат право да изискват документи, данни,
сведения, справки и други носители на информация от проверяваните лица, които са
необходими за извършване на проверките.
Служителите в МВР са длъжни да оказват
пълно съдействие на инспекторите при осъществяване на правомощията им.
(6) Дирекция „Инспекторат“ извършва
проверките си въз основа на писмена заповед
на министъра на вътрешните работи.“
§ 56. Член 94 и 95 се отменят.
§ 57. В чл. 96 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея:
а) точка 5 се изменя така:
„5. организира и координира дейността по
формиране на допълнително възнаграждение
за постигнати резултати в служебната дейност
на служителите от МВР;“
б) в т. 6 думите „контрол на“ се заменят
с „методическа помощ по“.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Дирекция „Човешки ресурси“ анализира
числеността на структурите по чл. 15а, ал. 1
и 2 чрез прилагане на методика, утвърдена
от министъра на вътрешните работи.“
§ 58. В глава трета, раздел II се създават
чл. 96а и 96б:
„Чл. 96а. Дирекция „Координация и административно обслужване“:
1. участва в координацията на дейности по
реализиране на стратегии, програми, планове
и други стратегически документи;
2. осигурява координацията при взаимодействието на МВР с други държавни органи
и юридически лица;
3. изисква информация и становища по
постъпили сигнали и предложения и изготвя
отговори от името на ръководството на МВР;
4. организира спазването на сроковете за
изпълнението на задачи, поставени от министъра на вътрешните работи, заместникминистрите, административния и от главния
секретар на МВР;
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5. организира и осъществява деловодното
обслужване на ръководството на МВР, както и
на структурите по чл. 15а, ал. 2, в които няма
изградени звена за деловодно обслужване;
6. организира функционирането на приемната на МВР;
7. приема, обработва и препраща до компетентните органи на МВР или до други компетентни органи получените жалби, сигнали
и предложения;
8. подпомага министъра на вътрешните работи в качеството му на ръководител
на организационна единица и осъществява
дейността по защита на класифицираната
информация, като организира и контролира
спазването на изискванията за защита на
класифицираната информация в организационната единица с ръководител – министърът
на вътрешните работи;
9. организира, ръководи и осъществява
дейността на регистратурите за национална
класифицирана информация, за класифицирана информация на Европейския съюз и за
класифицирана информация на НАТО в организационната единица с ръководител – министърът на вътрешните работи;
10. разработва общи изисквания и вътрешноведомствени документи в областта на документалната, физическата и индустриалната
сигурност на класифицираната информация;
11. осъществява методическо ръководство,
помощ и контрол в структурите на МВР по
направление на дейността си.
Чл. 96б. Дирекция „Анализ и политики“:
1. подпомага министъра на вътрешните
работи при разработването, провеждането,
координирането и контрола по изпълнение
на политиките на МВР;
2. разработва, координира и отчита стратегии, програми, планове и мерки за осъществяване на политиките на МВР;
3. подпомага дейността на ръководството на МВР при определяне и планиране на
стратегическите приоритети, цели и задачи;
4. събира, обработва, систематизира и
анализира обща и специализирана информация, придобита от структурите на МВР, за
подпомагане на ръководството на МВР при
осъществяване на политиките, както и за
външни потребители;
5. осъществява обмен на информация и
взаимодейства с други държавни органи,
органи на местното самоуправление и неправителствени организации по формиране
и реализиране на политики;
6. изготвя стратегически анализи;
7. организира планирането и отчитането
на дейността на основните структури на МВР;
8. координира и подпомага статистическата
дейност в структурите на МВР;
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9. изготвя статистика за състоянието на
престъпността в страната – за вътрешни и
външни потребители;
10. поддържа непрекъснато оперативно
дежурство, организира и контролира взаимодействието между звената за оперативно
дежурство в структурите на МВР;
11. осъществява взаимодействие със звената
за оперативно дежурство на други органи на
централната изпълнителна власт;
12. оповестява ръководството и структурите на МВР при привеждане на страната в
готовност за работа във военно време;
13. поддържа в готовност за използване
Ситуационния център на МВР и организира
дейността му.“
§ 59. В чл. 97, ал. 2 т. 8 се отменя.
§ 60. В чл. 98 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, т. 11 буква „г“ се изменя така:
„г) държавните служители в службите за
сигурност или за обществен ред и в други
ведомства и институции, за които се прилагат
разпоредбите на ЗМВР относно държавната
служба – във връзка с назначаването им на
държавна служба в МВР;“.
2. Създава се ал. 6:
„(6) Медицинският институт на МВР осъществява:
1. предварителен и текущ здравен контрол
при въвеждане на нови обекти на МВР в
експлоатация;
2. издаване на хигиенни становища по готовността на строежите за въвеждането им
в експлоатация;
3. здравен контрол в хранителни обекти
на МВР;
4. съгласуване на инвестиционни проекти
на МВР;
5. измервани я на физични и химични
фактори на работната среда и източници на
йонизиращи лъчения;
6. противоепидемичен контрол – регистрация на заразните заболявания в МВР, провеждане на профилактични и противоепидемични
мерки спрямо контактните на инфекциозно
болни и микробиологични изследвания;
7. издаване на предписания за:
а) провеждане на задължителни хигиенни
мерки в обектите на МВР при установяване
на нарушения на здравните норми;
б) спиране реализацията на продукти и
стоки в хранителните обекти на МВР при
съмнение за безопасността им;
8. извършване на дезинсекционни и дератизационни обработки в структурите на МВР.“
§ 61. В чл. 99, ал. 3 думите „чл. 164, ал. 2,
т. 2“ се заменят с „чл. 164, ал. 3, т. 2“.
§ 62. В глава трета, в наименованието
на раздел IV думите „звено за материални
проверки“ се заменят със „звено за финансов
контрол и материални проверки“.
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§ 63. В чл. 102 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3 думите „и на други европейски
фондове съгласно акт на Министерския съвет“
се заличават.
2. Създават се ал. 4 и 5:
„(4) Звеното за вътрешен одит осъществява функциите на одитен орган на Фонд
„Убежище, миграция и интеграция“ и Фонд
„Вътрешна сигурност“.
(5) Звеното за вътрешен одит осъществява
функциите на одитен орган и на други европейски фондове съгласно акт на Министерския съвет.“
§ 64. В чл. 103 ал. 1 се изменя така:
„(1) Звеното за финансов контрол и материални проверки:
1. осъществява предварителен контрол за
законосъобразност по чл. 13, ал. 3, т. 5 от
Закона за финансовото управление и контрол
в публичния сектор;
2. извършва материални проверки на дейността на материалноотговорните лица в МВР
по отношение на събирането, съхраняването,
разходването и отчитането на поверените им
активи чрез извършване на материални проверки съгласно чл. 31 от Закона за държавната
финансова инспекция.“
§ 65. В чл. 104 ал. 2 се отменя.
§ 66. В чл. 105 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „чл. 33, т. 5“ се заменят
с „чл. 33, т. 7“.
2. В ал. 2:
а) точка 2 се отменя;
б) създават се т. 6 и 7:
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„6. за длъжности за лица, работещи по
трудово правоотношение – за спомагателни
дейности по осъществяване на граничен контрол в рамките на допълнително одобрени
разходи за тези дейности по бюджета на МВР
за съответната година;
7. за длъжности за лица, работещи по
трудово правоотношение – за спомагателни
дейности по осъществяване на основните
дейности на МВР при осигурени допълнително одобрени разходи за тези дейности по
бюджета на МВР за съответната година или
средства, предоставени на МВР по програми
и механизми на Европейския съюз и по други
международни програми и договори.“
§ 67. В глава четвърта се създават чл. 107
и 108:
„Чл. 107. (1) Работното време на държавните
служители по чл. 142, ал. 1, т. 2 ЗМВР е от
8,30 до 17,30 ч. с почивка от 12,00 до 13,00 ч.
(2) Министърът на вътрешните работи обявява ежегодно със заповед списък на служителите по ал. 1 с работно време с променливи
граници от 7,30 до 18,30 ч. със задължително
присъствие в периода от 10,00 до 16,00 ч. и
с обедна почивка 30 минути между 12,00 и
14,00 ч. при задължително отработване на
8-часовия работен ден.
Чл. 108. При назначаване на държавни
служители по чл. 142, ал. 1, т. 2 ЗМВР се
спазват и определените съобразно осъществяваната дейност специфични изисквания за
заемане на съответната длъжност съгласно
приложението.“
§ 68. Създава се приложение към чл. 108:
„Приложение
към чл. 108

Специфични изисквания за заемане на длъжности от държавни служители по чл. 142, ал. 1, т. 2
ЗМВР съобразно осъществяваните дейности
№
по
ред

Дейност

Видове служители съгласно
чл. 5, ал. 1 от
Закона за държавния служител (ЗДСл)

1

2

3

4

Специфични изисквания за области на висшето образование, професионални направления, специалности/
квалификации

1.

Проектиране на българските документи за
самоличност

ръководни
служители/
експерти

Области на висше образование: Природни науки, Математика и Информатика; Технически науки
Професионални направления: Химически науки, химични
технологии

2.

Организация на експлоатацията на наблюдателна, охранителна
техника и въоръжение
при охрана на държавната граница

ръководни
служители/
експерти

Области на висшето образование: Технически науки
Професионални направления: Машинно инженерство;
Електротехника, електроника и автоматика

3.

Геодезическо определяне и контрол на линията на държавната
граница

ръководни
служители/
експерти

Области на висшето образование: Технически науки
Професионални направления: Архитектура, строителство
и геодезия
Специалност: Геодезия, Фотограметрия и Картография
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2

3

4

Изпълнение на летателни задачи за въздушно наблюдение и
контрол на държавната
граница

ръководни
служители/
експерти

Области на висшето образование: Технически науки
Професионални направления: Транспорт, Корабоплаване
и авиация
Квалификация: летец, пилот на хеликоптер; летец-пилот,
летец-щурман или щурман-насочвач

5.

Експлоатация и поддръжка на авиационна
техника

ръководни
служители/
експерти

Области на висшето образование: Технически науки
Професионални направления: Машинно инженерство;
Транспорт, корабоплаване и авиация
Квалификация: инженер по електронноприборна техника;
инженер по експлоатация и ремонт на въздухоплавателни
средства

6.

Корабно - т ех н и че с ко
осигуряване

ръководни
служители/
експерти

Области на висшето образование: Технически науки
Професионални направления: Машинно инженерство;
Електротехника, електроника и автоматика; Транспорт,
Корабоплаване и авиация

7.

Изграждане, развитие
и поддръжка на комуникационни и информационни системи

ръководни
служители/
експерти

Области на висше образование: Социални, стопански и
правни науки; Природни науки, Математика и информатика; Технически науки
Професионални направления: Обществени комуникации
и информационни науки; Математика; Информатика
и компютърни науки; Електротехника, електроника и
автоматика; Комуникационна и компютърна техника

8.

Аерокосм и ческ и наблюдения

ръководни
служители/
експерти

Области на висшето образование: Природни науки, Математика и информатика
Професионални направления: Науки за земята

9.

Експер т но -к ри м и налистическа

ръководни
служители/
експерти

Области на висше образование: Хуманитарни науки;
Природни науки, Математика и информатика; Технически науки; Аграрни науки и ветеринарна медицина;
Здравеопазване и спорт
Професионални направления: Филология; История и
археология; Физически науки; Химически науки; Биологически науки; Науки за земята; Математика; Информатика и компютърни науки; Машинно инженерство;
Електротехника, електроника и автоматика; Комуникационна и компютърна техника; Енергетика; Транспорт,
Корабоплаване и авиация; Материали и материалознание; Архитектура, строителство и геодезия; Проучване,
добив и обработка на полезни изкопаеми; Металургия;
Химични технологии; Биотехнологии; Общо инженерство;
Медицина; Фармация

10.

Психологично осигуряване

ръководни
служители/
експерти

Области на висше образование: Социални, стопански и
правни науки
Професионални направления: Психология

ръководни
служители/
експерти

Области на висше образование: Социални, стопански и
правни науки
Професионални направления: Право

ръководни
служители/
експерти

Области на висше образование: Социални, стопански и
правни науки; Технически науки
Професионални направления: Обществени комуникации и информационни науки; Икономика; Транспорт,
Корабоплаване и авиация; Архитектура, строителство
и геодезия; Проучване, добив и обработка на полезни
изкопаеми

11. Правно-нормативна
Организационно-техническа, експертна и
а на л и т и ч на дей нос т
12. по п редо т вратя ва не,
овладяване и преодоляване последиците от
бедствия

“

Заключителна разпоредба
§ 69. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Томислав Дончев
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков

5765
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 228
ОТ 27 АВГУСТ 2015 Г.

за изменение на Постановление № 11 на Министерския съвет от 1999 г. за създаване в
Министерството на отбраната на национален
орган по въпросите на кодификацията на материалните средства за отбрана на страната
(обн., ДВ, бр. 9 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 72
и 98 от 1999 г., бр. 39 от 2000 г., бр. 39 и 75 от
2003 г., бр. 100 от 2004 г., бр. 83 от 2008 г. и
бр. 106 от 2014 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. Навсякъде в текста на постановлението
думите „дирекция „Инвестиции в отбраната“ се заменят с „дирекция „Отбранителна
аквизиция“.
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
5816

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 229
ОТ 27 АВГУСТ 2015 Г.

за одобряване на допълнителен трансфер по
бюджета на държавното обществено осигуряване за 2015 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителен трансфер в размер 291 460 лв. по бюджета на
д ърж а вно т о о бще с т вено о си г у ря ва не з а
2015 г. за разплащане на извършените разходи по предоставените дейности и услуг и на п равоимащ и те лица по ч л. 4, т. 3
от Закона за ветераните от войните и по
чл. 16 от Закона за военноинвалидите и военнопострадалите.
(2) Сумата по ал. 1 да се осигури за сметка на предвидените средства по централния
бюджет за 2015 г.
Чл. 2. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2015 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси във връзка с чл. 4, т. 3 от Закона
за ветераните от войните и чл. 16 от Закона
за военноинвалидите и военнопострадалите.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на управителя на Националния
осигурителен институт.

ВЕСТНИК

БРОЙ 67

§ 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
5817

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 230
ОТ 27 АВГУСТ 2015 Г.

за приемане на план-сметка за разходите
по подготовката и произвеждането на изборите за общински съветници и за кметове и на национален референдум с въпрос
„Подкрепяте ли да може да се гласува и
дистанционно по електронен път при произвеждане на изборите и референдумите?“ на
25 октомври 2015 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Чл. 1. (1) Приема план-сметка за разходите
по подготовката и произвеждането на изборите за общински съветници и за кметове и на
национален референдум с въпрос „Подкрепяте
ли да може да се гласува и дистанционно по
електронен път при произвеждане на изборите
и референдумите?“ на 25 октомври 2015 г. на
обща стойност 50 551,0 хил. лв.
(2) Одобрява допълнителни разходи/трансфери в размера по ал. 1, разпределени по
бюджети и дейности съгласно приложението.
(3) Разходите и трансферите по ал. 2 да се
осигурят, както следва:
1. за сметка на предвидените средства по централния бюджет за 2015 г. – 30 000,0 хил. лв.;
2. за сметка на преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния
бюджет за 2015 г. – 20 551,0 хил. лв.
Чл. 2. (1) Със сумата 6200,0 хил. лв., в т.ч.
по показател „Персонал“ – 300,0 хил. лв., по
пореден № 1 от приложението да се увеличат
разходите по бюджета на Централната избирателна комисия за 2015 г.
(2) Със сумата 5900,0 хил. лв. да се увеличат показателите по чл. 44, ал. 2 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2015 г.
Чл. 3. (1) Със сумата 37 000,0 хил. лв., в т.ч.
по показател „Персонал“ – 400,0 хил. лв., по
пореден № 2 от приложението да се увеличат
разходите по бюджета на Министерския съвет
за 2015 г., както следва:
1. по „Политика в областта на осъществяването на държавните функции на територията
на областите в България“, бюджетна програма
„Осъществяване на държавната политика на
областно ниво“ – 29 400,0 хил. лв.;
2. по бюджетна програма „Администрация“ – 7600,0 хил. лв.
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(2) Със сумата 8200,0 хил. лв. да се увеличат показателите по чл. 6, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2015 г.
(3) В сумата по ал. 1, т. 1 са включени и
46,0 хил. лв. за произведените избори през
месец март 2015 г. за общински съветници
и за кмет на община Сърница на базата на
фактически извършените разходи.
(4) Средствата за общините по подготовката и произвеждането на изборите, в това
число за възнагражденията на членовете на
общинските и на секционните избирателни
комисии, включително осигурителните вноски, се осигуряват чрез трансфер от бюджета
на Министерския съвет за 2015 г. в рамките
на одобрените разходи по ал. 1, т. 1.
Чл. 4. (1) Със сумата 1000,0 хил. лв., в т. ч.
по показател „Персонал“ – 756,0 хил. лв., по
пореден № 3 от приложението да се увеличат
разходите по бюджета на Министерството на
регионалното развитие и благоустройството
за 2015 г. по „Други бюджетни програми
(общо)“, бюджетна програма „Гражданска
регистрация и административно обслужване
на населението“.
(2) В сумата по ал. 1 са включени и 107,0
хил. лв. за произведените избори през месец
март 2015 г. за общински съветници и за кмет
на община Сърница на базата на фактически
извършените разходи.
(3) Със сумата 244,0 хил. лв. да се увеличат
показателите по чл. 22, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2015 г.
Чл. 5. (1) Със сумата 4000,0 хил. лв., в т. ч.
по показател „Персонал“ – 3500,0 хил. лв., по
пореден № 4 от приложението да се увеличат
разходите по бюджета на Министерството на
вътрешните работи за 2015 г., както следва:
1. по „Политика в областта на защита на
националната сигурност, противодействие на
престъпността и опазване на обществения
ред“, бюджетна програма „Противодействие
на тежката и конвенционалната престъпност
и опазване на обществени я ред“ – 3800,0
хил. лв.;
2. по „Политика в областта на пожарната
безопасност и защита на населението при
извънредни ситуации“, бюджетна програма
„Пожарна безопасност и защита на населението при пожари, бедствия и извънредни
ситуации“ – 200,0 хил. лв.
(2) Със сумата 500,0 хил. лв. да се увеличат
показателите по чл. 12, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2015 г.
Чл. 6. (1) Със сумата 1500,0 хил. лв., в т. ч.
по показател „Персонал“ – 130,0 хил. лв., по
пореден № 5 от приложението да се увеличат
разходите по бюджета на Министерството
на външните работи за 2015 г. по „Политика
в областта на развитието на ефективна ди-
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пломатическа служба“, бюджетна програма
„Администриране и осигуряване на дипломатическата служба“ – 800,0 хил. лв., и бюджетна програма „Управление на задграничните
представителства и подкрепа на българските
граждани в чужбина“ – 700,0 хил. лв.
(2) Със сумата 1370,0 хил. лв. да се увеличат показателите по чл. 10, ал. 3 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2015 г.
Чл. 7. (1) Със сумата 16,0 хил. лв., в т. ч.
по показател „Персонал“ – 3,0 хил. лв., по
пореден № 6 от приложението да се увеличат
разходите по бюджета на Министерството
на образованието и науката за 2015 г., както
следва:
1. по „Политика в областта на всеобхватно,
достъпно и качествено образование и обучение
в предучилищното възпитание и подготовка
и училищното образование. Учене през целия живот“, бюджетна програма „Училищно
образование“ – 12,0 хил. лв.;
2. по бюджетна програма „Администрация“ – 4,0 хил. лв.
(2) Със сумата 13,0 хил. лв. да се увеличат
показателите по чл. 16, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2015 г.
Чл. 8. Със сумите по поредни № 7, 8 и 9 от
приложението да се увеличават бюджетните
взаимоотношения на централния бюджет съответно с бюджетите на Българското национално
радио, Българската национална телевизия и
Българската телеграфна агенция за 2015 г.
Чл. 9. Със сумата по пореден № 10 от приложението да се увеличат разходите по бюджета
на Сметната палата за 2015 г. и показателите
по чл. 4, ал. 2 от Закона за държавния бюджет
на Република България за 2015 г.
Чл. 10. Министерският съвет и Централната избирателна комисия могат да извършват
компенсирани промени между отделните разходни позиции/бюджетни взаимоотношения с
други бюджети, за които промени уведомяват
министъра на финансите.
Чл. 11. Първостепенните разпоредители
с бюджет по бюджетите по чл. 1, ал. 2 да
извършат съответните промени по бюджетите си за 2015 г. и да уведомят министъра на
финансите.
Чл. 12. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1, ал. 3 промени
по централния бюджет за 2015 г.
Чл. 13. (1) Първостепенните разпоредители с бюджет по бюджетите по чл. 1, ал. 2 да
представят на министъра на финансите отчет
за разходите по план-сметката в срок до 18
декември 2015 г.
(2) С размера на неусвоените средства
първостепенните разпоредители с бюджет по
бюджетите по чл. 1, ал. 2 да извършат съответните промени по бюджетите си за 2015 г.
и да уведомяват министъра на финансите.
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(3) Министърът на финансите извършва
произтичащите от ал. 2 промени по централния бюджет за 2015 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 18, ал. 2 от Изборния кодекс,
чл. 5, ал. 1 от Закона за пряко участие на
гражданите в държавната власт и местното
самоуправление, чл. 51, ал. 2 и чл. 109, ал. 3
от Закона за публичните финанси и чл. 88,
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ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на съответните първостепенни
разпоредители с бюджет по бюджетите по
чл. 1, ал. 2.
§ 3. Постановлението влиза в сила от 26
август 2015 г.
Министър-председател: Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
Приложение
към чл. 1, ал. 2

ПЛ А Н-СМЕТК А
за разходите по подготовката и произвеждането на избори за общински съветници и за кметове и
на национален референдум с въпрос „Подкрепяте ли да може да се гласува и дистанционно по електронен път при произвеждане на изборите и референдумите?“ на 25 октомври 2015 г.
(в лв.)
№ по
ред
1
1.

Наименование на разходите

I тур

II тур

Общо

2

3

4

5

9.

Разходи по бюджета на Централната избирателна комисия за
организационно-техническа подготовка на изборите, в т.ч.: 5 900 000
300 000 6 200 000
За възнаграждения, включително осигурителни вноски на
заетите по граждански договори
200 000
100 000
300 000
За материално-техническо осигуряване на изборния процес,
в т. ч. за обработка на данните от гласуването и за издаване
на бюлетин с резултатите
4 100 000
50 000 4 150 000
Разходи за медийни пакети за партии, коалиции и инициативни комитети
1 000 000
1 000 000
За разяснителна кампания за правата и задълженията на
гражданите и за начина на гласуване
600 000
150 000
750 000
Разходи по бюджета на Министерския съвет за организационно-техническа подготовка на изборите и за произведените
26 500 000 10 500 000 37 000 000
избори в община Сърница, в т.ч.:
За възнаграждения, включително осигурителни вноски на
членовете на общинските и на секционните избирателни
комисии
16 400 000 5 000 000 21 400 000
За логистично осигуряване на изборния процес от администра
цията на Министерския съвет, областните и общинските
администрации, в т. ч. за отпечатване на хартиените бюлетини, включително и таксата за финансов контрол
10 000 000 5 500 000 15 500 000
За осигуряване на устройства за машинно гласуване, за програмно осигуряване, съхранение и техническа поддръжка,
включително консумативи
100 000
100 000
Разходи по бюджета на Министерството на регионалното
развитие – Главна дирекция „Гражданска регистрация и
административно обслужване“, в това число за произведените избори в община Сърница
1 000 000
1 000 000
Разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи 3 000 000 1 000 000 4 000 000
Разходи по бюджета на Министерството на външните работи, в т. ч. за организацията на международен пресцентър 1 500 000
1 500 000
Разходи по бюджета на Министерството на образованието
и науката
8 000
8 000
16 000
Разходи на Българското национално радио
100 000
100 000
200 000
Разходи на Българската национална телевизия
400 000
100 000
500 000
Разходи на Българската телеграфна агенция
60 000
40 000
100 000

10.

Разходи по бюджета на Сметната палата

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.
2.2.

2.3.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

ОБЩО:
5818

35 000

35 000

38 503 000 12 048 000 50 551 000
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РЕШЕНИЕ № 644
ОТ 21 АВГУСТ 2015 Г.

за определяне на спечелилия конкурса участник за концесионер на морски плаж „Смокините-север“, община Созопол, област Бургас
На основание чл. 8н, ал. 2 във връзка с
чл. 7 и 8 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, Решение № 241 на
Министерския съвет от 2015 г. за откриване
на процедура за предоставяне на концесия за
услуга за морски плаж „Смокините-север“,
община Созопол, област Бургас (ДВ, бр. 28
от 2015 г.), проведен на 12 юни 2015 г. конкурс за определяне на концесионер, доклад и
протокол за резултатите от конкурса и мотивиран доклад на министъра на регионалното
развитие и благоустройството
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Оп редел я за спечел и л конк у рса за
предоставяне на концеси я на обект – изключителна държавна собственост – морски
плаж „Смокините-север“, община Созопол,
област Бургас, и за концесионер на морския
п ла ж – у час т н и к а „Черноморск а брег ова
група“ –ООД, Созопол.
2. В съответствие с резултатите от проведения конкурс конкретизира условията на
концесията и задълженията на концесионера,
както следва:
2.1. Размер на дължимото концесионно
плащане за всяка календарна година, определен съгласно Методиката за определяне
на минималния размер на концесионното
п ла ща не за мор ск и т е п ла жове – о б ек т и
на концесия, по реда на чл. 8, ал. 2 и 3 от
Закона за устройството на Черноморското
крайбрежие, приета с Постановление № 9
на Министерския съвет от 2015 г. (ДВ, бр. 7
от 2015 г.), и предложения от „Черноморска
брегова група“ – ООД, размер на отчисленията от базата за изчисляване размера на
концесионното плащане (роялти) 2,1 на сто.
2.2. Процент на площите за свободно и
безплатно разполагане от посетителите на
обекта на концесията на плажни принадлежности в размер 52,21 на сто от активната
плажна площ.
2.3. Функционално разпределение на зоните и разполагане на преместваеми обекти
и елементи на техническата инфраструктура, изразено в процент на преместваемите
обекти и съоръжения за бързо обслужване
и спортно-развлекателни дейности, в размер
2 на сто от площта на обекта на концесия.
3. Оправомощава министъра на регионалното развитие и благоустройството:
3.1. Да ск л юч и кон це сионен дог овор
с „Черноморска брегова гру па“ – ООД, в
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едномесечен срок от влизането в сила на
решението.
3.2. Да представлява концедента в правоотношенията, възникнали във връзка с
изп ъ л нен иет о на кон цесион н и я дог овор,
включително да предявява вземанията на
концедента по съдебен ред и да представлява
държавата по дела, свързани с изпълнението
на договора.
3.3. Да организира контрола по изпълнението на концесионния договор.
4. Концесионният договор се сключва при
условията на това решение, Решение № 241
на Министерския съвет от 2015 г. и подадената от „Черноморска брегова група“ – ООД,
оферта за участие в конкурса с изключение
на датата на влизане в сила на концесионния
договор, която се променя на 1 януари 2016 г.
5. Решен ие т о под леж и на о бж а л ва не
относно неговата законосъобразност пред
Комисията за защита на конкуренцията в
10-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ по реда на глава единадесета
от Закона за концесиите.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
5795

РЕШЕНИЕ № 645
ОТ 21 АВГУСТ 2015 Г.

з а оп р еде л я не н а спече л и л и я кон к у р с а
участник за концесионер на морски плаж
„Козлука“, община Несебър, област Бургас
На основание чл. 8н, ал. 2 във връзка с
чл. 7 и 8 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, Решение № 190 на
Министерския съвет от 2015 г. за откриване
на процедура за предоставяне на концесия
за услуга за морски плаж „Козлука“, община
Несебър, област Бургас (ДВ, бр. 23 от 2015 г.),
проведен на 25 май 2015 г. конкурс за определяне на концесионер, доклад и протокол за
резултатите от конкурса, както и мотивиран
доклад на министъра на регионалното развитие и благоустройството,
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Определя за спечелил конкурса за предоставяне на концесия на обект – изключителна държавна собственост – морски плаж
„Козлука“, община Несебър, област Бургас,
и за концесионер на морския плаж – участника „Ст роително предприемаческ и холдинг“ – ЕООД, гр. София.
2. В съответствие с резултатите от проведения конкурс конкретизира условията на
концесията и задълженията на концесионера,
както следва:
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2.1. Размер на дължимото концесионно
плащане за всяка календарна година, определен съгласно Методиката за определяне
на минималния размер на концесионното
п ла ща не за мор ск и т е п ла жове – о б ек т и
на концесия, по реда на чл. 8, ал. 2 и 3 от
Закона за устройството на Черноморското
крайбрежие, приета с Постановление № 9
на Министерския съвет от 2015 г. (ДВ, бр. 7
от 2015 г.), и предложения от „Строително
предприемачески холдинг“ – ЕООД, размер
на отчисленията от базата за изчисляване на
размера на концесионното плащане (роялти)
3 на сто.
2.2. Процент на площите за свободно и
безплатно разполагане от посетителите на
обекта на концесията на плажни принадлежности в размер 90 на сто от активната
плажна площ.
2.3. Функционално разпределение на зоните и разполагане на преместваеми обекти
и елементи на техническата инфраструктура, изразено в процент на преместваемите
обекти и съоръжения за бързо обслужване
и спортно-развлекателни дейности в размер
0,2 на сто от площта на обекта на концесия.
3. Оправомощава министъра на регионалното развитие и благоустройството:
3.1. Да ск л юч и кон це сионен дог овор
с ъ с „С т р ои т е л но п р ед п рием аче с к и хо лдинг“ – ЕООД, в едномесечен срок от влизането в сила на решението.
3.2. Да представлява концедента в правоотношенията, възникнали във връзка с
изп ъ л нен иет о на кон цесион н и я дог овор,
включително да предявява вземанията на
концедента по съдебен ред и да представлява
държавата по дела, свързани с изпълнението
на договора.
3.3. Да организира контрола по изпълнението на концесионния договор.
4. Концесионни ят договор се ск лючва
при условията на това решение, Решение
№ 190 на Министерския съвет от 2015 г. и
подадената от „Строително предприемачески холдинг“ – ЕООД, оферта за участие в
конкурса с изключение на датата на влизане
в сила на концесионния договор, която се
променя на 1 януари 2016 г.
5. Решен ие т о под леж и на о бж а л ва не
относно неговата законосъобразност пред
Комисията за защита на конкуренцията в
10-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ по реда на глава единадесета
от Закона за концесиите.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
5796
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РЕШЕНИЕ № 646
ОТ 21 АВГУСТ 2015 Г.

за прекратяване на процедурата за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж
„Корал“, община Царево, област Бургас, за
изменение на Решение № 275 на Министерския
съвет от 2015 г. (ДВ, бр. 32 от 2015 г.) и за
обявяване на нова процедура за предоставяне
на концесия за услуга за морски плаж „Корал“
На основание чл. 60, ал. 1, т. 2 и 3 във
връзка с чл. 60, ал. 2, т. 1 от Закона за концесиите и във връзка с чл. 46, ал. 2 от Закона
за нормативните актове и мотивиран доклад
на министъра на регионалното развитие и
благоустройството
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Прекратява откритата процеду ра за
предоставяне на концесия за услуга на морски плаж „Корал“, община Царево, област
Бургас, поради несъответствие на офертите
на обявените с документация за у частие
условия, както и наличие на обстоятелства,
непредвидени при приемане на решението за
откриване на процедурата.
2. Изменя т. 17 от Решение № 275 на Министерския съвет от 28 април 2015 г., както
следва:
„17. Критериите за комплексна оценка на
офертата и тяхната относителна тежест са:
17.1. размер на ставката за роялти (годишното концесионно плащане) – с относителна
тежест 30 на сто;
17.2. предложение за процент на площите
за свободно разполагане от посетителите на
обекта на концесия на плажни принадлежности – с относителна тежест 30 на сто;
17.3. предложение за функционално разположение на зоните за извършване на услугите
и дейностите по т. 3.1 – 3.6 за изпълнение на
изискването по т. 8.2.4.2 и за разполагане на
преместваемите обекти и на елементите на
техническата инфраструктура – с относителна
тежест 25 на сто;
17.4. предложения за екологични функционални решения – 15 на сто.“
3. Обявява нова процедура за предоставяне
на концесия за услуга за обект – изключителна държавна собственост – морски плаж
„Корал“, община Царево, област Бургас, при
условията на измененото Решение № 275 на
Министерския съвет от 2015 г.
4. Новата процедура за предоставяне на
концесия се организира от министъра на
регионалното развитие и благоустройството
и се провежда от комисия, назначена от министър-председателя на Република България.
5. Решението се съобщава на участниците
в прекратената процедура от министъра на
регионалното развитие и благоустройството.
6. Внесената гаранция по т. 18 от Решение
№ 275 на Министерския съвет от 2015 г. се
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възстановява на участниците в прекратената
процедура.
7. Решението се обнародва в „Държавен
вестник“.
8. Решението подлежи на обжалване относно
неговата законосъобразност пред Комисията за
защита на конкуренцията в 10-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ по реда
на глава единадесета от Закона за концесиите.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
5797

РЕШЕНИЕ № 647
ОТ 21 АВГУСТ 2015 Г.

за прекратяване на процедурата за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж
„Къмпинг „Делфин“, община Царево, област
Бургас, за изменение на Решение № 274 на
Министерския съвет от 2015 г. (ДВ, бр. 32 от
2015 г.) и за обявяване на нова процедура за
предоставяне на концесия за услуга за морски
плаж „Къмпинг „Делфин“
На основание чл. 60, ал. 1, т. 2 и 3 във
връзка с чл. 60, ал. 2, т. 1 от Закона за концесиите и във връзка с чл. 46, ал. 2 от Закона
за нормативните актове и мотивиран доклад
на министъра на регионалното развитие и
благоустройството
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Прекратява откритата процедура за предоставяне на концесия за услуга на морски
плаж „Къмпинг „Делфин“, община Царево,
област Бургас, поради несъответствие на офертата на обявените с документация за участие
условия, както и наличие на обстоятелства,
непредвидени при приемане на решението за
откриване на процедурата.
2. Изменя т. 17 от Решение № 274 на Министерския съвет от 28 април 2015 г., както следва:
„17. Критериите за комплексна оценка на
офертата и тяхната относителна тежест са:
17.1. размер на ставката за роялти (годишното концесионно плащане) – с относителна
тежест 30 на сто;
17.2. предложение за процент на площите
за свободно разполагане от посетителите на
обекта на концесия на плажни принадлежности – с относителна тежест 30 на сто;
17.3. предложение за функционално разположение на зоните за извършване на услугите
и дейностите по т. 3.1 – 3.6 за изпълнение на
изискването по т. 8.2.4.2 и за разполагане на
преместваемите обекти и на елементите на
техническата инфраструктура – с относителна
тежест 25 на сто;
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17.4. предложения за екологични функционални решения – 15 на сто.“
3. Обявява нова процедура за предоставяне
на концесия за услуга за обект – изключителна държавна собственост – морски плаж
„Къмпинг „Делфин“, община Царево, област
Бургас, при условията на измененото Решение
№ 274 на Министерския съвет от 2015 г.
4. Новата процедура за предоставяне на
концесия се организира от министъра на
регионалното развитие и благоустройството
и се провежда от комисия, назначена от министър-председателя на Република България.
5. Решението се съобщава на участника
в прекратената процедура от министъра на
регионалното развитие и благоустройството.
6. Внесената гаранция по т. 18 от Решение
№ 274 на Министерския съвет от 2015 г. се
възстановява на участника в прекратената
процедура.
7. Решението се обнародва в „Държавен
вестник“.
8. Решението подлежи на обжалване относно
неговата законосъобразност пред Комисията за
защита на конкуренцията в 10-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ по реда
на глава единадесета от Закона за концесиите.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
5798

РЕШЕНИЕ № 648
ОТ 21 АВГУСТ 2015 Г.

за прекратяване на процедурата за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж
„Иканталъка 2“, община Каварна, област
Добрич, открита с Решение № 188 на Министерския съвет от 2015 г.
На основание чл. 8и, ал. 3 от Закона за
устройството на Черноморското крайбрежие
и чл. 60, ал. 1, т. 1 от Закона за концесиите
във връзка с чл. 46, ал. 2 от Закона за нормативните актове
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Прекратява откритата процеду ра за
предоставяне на концесия за услуга за морски плаж „Иканталъка 2“, община Каварна,
област Добрич, поради неподаване на оферти.
2. Решението не подлежи на съобщаване и
на обжалване поради липса на заинтересован
участник в процедурата.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
5799
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА

Правилник за изменение и допълнение на
Правилника за устройството и дейността на
Стационарната комуникационна и информационна система (ДВ, бр. 42 от 2011 г.)
§ 1. В чл. 2 ал. 2 се изменя така:
„(2) Стационарната КИС е юридическо лице
на бюджетна издръжка със седалище гр. София, бул. Ген. Тотлебен 34, а командирът є
е второстепенен разпоредител с бюджет към
министъра на отбраната.“
§ 2. В чл. 28 ал. 2 се изменя така:
„(2) Офицерите в Стационарната КИС се
развиват в кариерни области и полета съгласно
длъжностните разписания.“
§ 3. В чл. 30, ал. 2, т. 2 накрая се добавя
„и имоти при спазване разпоредбите на ЗДС
и ППЗДС.“
Заключителна разпоредба
§ 4. Правилникът влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър:
Димитър Кюмюрджиев
5736

МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
НАРЕДБА № 8121з-1006
от 24 август 2015 г.

за реда за осъществяване на пожарогасителната и спасителната дейност от органите за
пожарна безопасност и защита на населението
на Министерството на вътрешните работи
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определя редът за
осъществяването на пожарогасителната (ПГ)
и спасителната дейност (СД) от органите за
пожарна безопасност и защита на населението
(ПБЗН) на Министерството на вътрешните
работи (МВР).
Чл. 2. (1) Пожарогасителната и спасителната дейност се организират и осъществяват
от органите за ПБЗН на Главна дирекция
„Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН), регионалните дирекции
„Пожарна безопасност и защита на населението“ (РДПБЗН), секторите „Специализирани
оперативни дейности“ (СОД) към регионални-
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те дирекции, районните служби „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РСПБЗН),
участъците за „Пожарна безопасност и защита
на населението“ (УПБЗН) и звената, създадени
по чл. 128 от Закона за Министерството на
вътрешните работи (ЗМВР).
(2) Главна дирекция „Пожарна безопасност
и защита на населението“:
1. организира пожарогасителната и спасителната дейност на територията на цялата
страна;
2. контролира, координира, ръководи и
оценява дейността на РДПБЗН и звената,
създадени по чл. 128 ЗМВР, по осъществяването на ПГ и СД;
3. осъществява сътрудничество в областта
на ПГ и СД със съответните служби на други
държави, международни органи и организации;
4. организира взаимодействието при осъществяване на ПГ и СД с органите на държавната власт, местното самоуправление,
доброволните формирования, създадени по
реда на Закона за защита при бедствия (ЗЗБ),
юридическите лица, неправителствени организации и граждани;
5. организира включването на допълнителни сили и средства за осъществяване на ПГ
и СД от основните и други съставни части
на единната спасителна система съгласно
плановете за защита при бедствия по ЗЗБ;
6. организира и контролира експлоатацията на наличната техника и оборудване за
осигуряване на ПГ и СД.
(3) Териториалните звена на ГДПБЗН:
1. организират и осъществяват ПГ и СД в
определените им райони на действие;
2. ръководят, контролират и оценяват дейността на органите за ПБЗН в сектор СОД
към РДПБЗН, РСПБЗН, УПБЗН и в звената,
създадени по чл. 128 ЗМВР, при осъществяването на ПГ и СД;
3. организират взаимодействието при осъществяване на ПГ и СД с регионалните и
областните структури на органите на изпълнителната власт, юридическите лица и други;
4. при необходимост привличат силите и
средствата от съставните части на единната
спасителна система (органи на изпълнителната
власт, юридически лица, еднолични търговци
и физически лица) съгласно областните планове за защита при бедствия;
5. организират и контролират експлоатацията на наличната техника и оборудване за
осигуряване на ПГ и СД.
(4) Секторите СОД към РДПБЗН:
1. осъществяват пожарогасителни и спасителни дейности в районa на действие на
РДПБЗН, в чиято структура са;
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2. осъществяват пожарогасителни и спасителни дейности на територията на други
РДПБЗН, включени в района им на действие, като координацията се осъществява от
ГДПБЗН чрез стандартна оперативна процедура, утвърдена от директора на ГДПБЗН.
(5) Районните служби „Пожарна безопасност и защита на населението“:
1. организират и отговарят за осъществяването на ПГ и СД в определените им райони
на действие;
2. организират взаимодействието при осъществяване на ПГ и СД с общинските структури, доброволните формирования, изградени
по ЗЗБ, юридическите лица и др.;
3. при необходимост привличат силите и
средствата от съставните части на единната
спасителна система (органи на изпълнителната
власт, юридически лица, еднолични търговци
и физически лица);
4. организират и контролират експлоатацията на наличната техника и оборудване за
осигуряване на ПГ и СД.
(6) Участъците „Пожарна безопасност и
защита на населението“ отговарят за осъществяването на ПГ и СД в определените им
райони на действие.
(7) Звената, създадени по реда на чл. 128
ЗМВР, и търговците по смисъла на чл. 129
ЗМВР осъществяват ПГ и СД на територията
на обектите съгласно сключените договори
и при условията на издадените разрешения.
Чл. 3. (1) Управлението на силите и средствата на ГДПБЗН се осъществява чрез Национален оперативен център (НОЦ), който:
1. организира управлението на звената за
ПБЗН, участващи в ограничаване и ликвидиране на пожари, бедствия и извънредни
ситуации на две и повече области, уведомяват
компетентните съставни части на единната
спасителна система и координират по-нататъшното взаимодействие съгласно стандартните оперативни процедури и плановете за
действие;
2. координира управлението на силите и
средствата за ограничаване и ликвидиране на
пожари, бедствия и извънредни ситуации и
провеждането на ПГ и СД от РДПБЗН;
3. орг а н изи ра в з а и модейс т вие меж д у
РДПБЗН и другите структури на МВР, сили
и средства на министерства и ведомства,
общини, търговски дружества и еднолични
търговци, центрове за спешна медицинска
помощ, други лечебни и здравни заведения,
юридически лица с нестопанска цел, доброволни формирования и въоръжените сили
при ограничаване и ликвидиране на пожари,
бедствия и извънредни ситуации;
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4. организира включването на допълнителни сили и средства за осъществяване
на ПГ и СД от основните и други съставни
части на единната спасителна система (ЕСС)
съгласно Националния план за защита при
бедствия и плановете за защита на обектите
от критичната инфраструктура по искане на
ръководителя на място, на кмета на общината
или на областния управител;
5. извършва ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната
власт, съставните части на ЕСС и населението
при пожари, бедствия и извънредни ситуации.
(2) Управлението на силите и средствата
на РДПБЗН, осъществяващи ПГ и СД, се
организира чрез сектор/група „Оперативен
център“ (ОЦ), който:
1. организира управлението, осъществява
непрекъснато взаимодействие и поддържа
постоянна връзка със силите за реагиране
от РДПБЗН, участващи в ликвидирането на
пожари, бедствия и извънредни ситуации,
на територията на съответната област съгласно стандартните оперативни процедури
и плановете за действие, като води на отчет
изпратените сили и средства;
2. координира управлението на силите и
средствата при сигнали, получени от Единния
европейски номер 112;
3. организира взаимодействието и ко ординацията с регионалните и областните
ст ру кт у ри на министерства и ведомства,
общини, търговски дружества и еднолични
търговци, центрове за спешна медицинска
помощ, други лечебни и здравни заведения,
юридически лица с нестопанска цел, доброволни формирования и въоръжените сили
при ограничаване и ликвидиране на пожари,
бедствия и извънредни ситуации;
4. организира включването на допълнителни сили и средства на основните и други
съставни части на ЕСС на територията на
областта съгласно областните и общинските
планове за защита при бедствие, плановете
за защита на обектите от критичната инфраструктура и плановете за пожарогасене по
искане на ръководителя на място, на кмета
на общината или на областния управител;
5. извършва ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната
власт, съставните части на ЕСС и населението
при пожари, бедствия и извънредни ситуации
на територията на областта.
Чл. 4. Дейността на звената, осъществяващи
ПГ и СД, се организира чрез:
1. годишен план за дейността на РДПБЗН
и РСПБЗН;
2. годишен тематичен план за теоретичната
и практическата подготовка;
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3. годишен график за провеждане на щабни тренировки, пожаротактически учения,
пожаротактически занятия, занятия по СД
и оперативно-тактическо изучаване на обект,
утвърден от директора на РДПБЗН;
4. месечни планове за дейността на РДПБЗН
и РСПБЗН;
5. седмични програми за професионалната
подготовка на държавни служители, работещи
на смени;
6. графици за извършване на техническо обслужване на наличната техника и оборудване.
Чл. 5. Пожарогасителната и спасителната
дейност, извършвани от РДПБЗН и РСПБЗН,
се отчитат чрез:
1. шестмесечен отчет-анализ;
2. годишен отчет-анализ.
Чл. 6. Дейността на РДПБЗН, РСПБЗН,
УПБЗН и на звената, създадени по чл. 128
ЗМВР, се проверява и оценява по методика,
утвърдена от главния секретар на МВР.
Раздел II
Ръководство и управление на органите, осъществяващи пожарогасителна и спасителна
дейност
Ч л. 7. (1) Главни я т сек ретар на МВР
организира, координира и контролира ПГ
и СД и осъществява взаимодействието със
съответните структури на други държави и с
международни органи и организации, с които Република България има споразумения
за сътрудничество в областта на пожарната
безопасност и защитата на населението.
(2) Главният секретар на МВР утвърждава
Правила за дейността на ГДПБЗН при регистриране и отчитане на възникналите пожари,
бедствия и извънредни ситуации.
Чл. 8. Директорът на ГДПБЗН:
1. осъществява общо ръководство, контрол
и координация на териториалните звена на
ГДПБЗН за изпълнението на задачите по
ПГ и СД;
2. ръководи, организира и контролира
участието на силите и средствата на органите
за ПБЗН при пожари, бедствия и извънредни
ситуации и осъществява оперативно взаимодействие с министерства и ведомства, общини,
търговски дружества и еднолични търговци,
центрове за спешна медицинска помощ, други
лечебни и здравни заведения, юридически лица
с нестопанска цел, доброволни формирования
и въоръжените сили;
3. организира взаимодействието на ГДПБЗН
със структурите на МВР, органите на изпълнителната власт и основните съставни части
на единната спасителна система;
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4. организира включването на допълнителни сили и средства за осъществяване на ПГ
и СД от основните и други съставни части
на единната спасителна система съгласно
плановете за защита при ЗЗБ;
5. утвърждава Правила за действия на
ръководителя на място при характерни произшествия, Правила за практическата подготовка и нормативи за оценка практическата
подготовка на служителите от звената за пожарна безопасност и защита на населението,
Правила за вътрешния ред в териториалните
звена на ГДПБЗН и Указания за разработване
на планове за пожарогасене;
6. ръководи, организира и контролира техническото поддържане на наличната техника
и оборудване за осъществяване на пожарогасителна и спасителна дейност.
Чл. 9. Директорът на РДПБЗН:
1. организира, ръководи, контролира и
координира дейността на органите за ПБЗН,
осъществяващи ПГ и СД на територията на
съответната област;
2. организира взаимодействието и координацията при осъществяване на ПГ и
СД на територията на съответната област
с регионалните и областните структури на
министерствата, ведомствата, юридическите
и физическите лица;
3. отговаря за дейността по осъществяване
на ПГ и СД от РДПБЗН на територията на
съответната област;
4. координира разработването на планове
за защита при бедствия и организира разработването на планове за пожарогасене;
5. организира, ръководи и контролира
участието на силите и средствата от сектор
СОД към РДПБЗН, РСПБЗН, УПБЗН и звената, създадени по реда на чл. 128 ЗМВР, и
търговците по смисъла на чл. 129 ЗМВР и
доброволните формирования, създадени по
реда на ЗЗБ, на територията на съответната
област при пожари, бедствия и извънредни
ситуации;
6. организира и контролира професионалната подготовка по направление на ПГ и СД на
служителите от РДПБЗН в РСПБЗН, УПБЗН
и звената, създадени по реда на чл. 128 ЗМВР;
7. организира и ръководи взаимодействието
със силите за реагиране на органи на изпълнителната власт, доброволните формирования,
физически и юридически лица и сили на
единната спасителна система, участващи при
гасене на пожари и извършване на спасителни действия на територията на съответната
област;
8. организира и контролира техническото
поддържане на наличната техника и оборудване за осъществяване на пожарогасителна
и спасителна дейност.
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Чл. 10. Началникът на РСПБЗН:
1. ръководи, организира, контролира и
отговаря за дейността на РСПБЗН и УПБЗН
при осъществяване на ПГ и СД в района на
действие;
2. организира изпълнението на заповедите
на директора на РДПБЗН;
3. отчита се за ПГ и СД пред директора
на РДПБЗН;
4. организира и ръководи участието на силите и средствата от РСПБЗН, УПБЗН и звената,
създадени по чл. 128 ЗМВР, при извършване
на ПГ и СД и осъществява взаимодействието
с кметовете на общини, райони, кметства и
кметските наместници, доброволните формирования по ЗЗБ, юридическите и физическите
лица в района на действие;
5. организира и контролира разработването
на планове за пожарогасене на обектите в
района на действие;
6. организира и контролира професионалното обучение по месторабота на държавните
служители, осъществяващи ПГ и СД;
7. организира и контролира техническото
поддържане на наличната техника и оборудване за осъществяване на пожарогасителна
и спасителна дейност.
Чл. 11. Началникът на оперативна дежурна група в сектор „Оперативен център“ (ОЦ)
при Столична дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (СДПБЗН) и
старшият инспектор/инспектор в група ОЦ
при РДПБЗН:
1. осигуряват взаимодействие между органите за ПБЗН и силите за реагиране на
други органи на изпълнителната власт при
ограничаване и ликвидиране на произшествия и извънредни ситуации на територията
на областта;
2. организират управлението на силите за
реагиране на СДПБЗН/РДПБЗН, участващи
в ликвидирането на пожари, бедствия и извънредни ситуации на територията на две и
повече общини, съгласно стандартните оперативни процедури и плановете за действие;
3. ръководят на място действията на участващите сили и средства при възникване на
пожари, бедствия и извънредни ситуации в
областта;
4. участват в организиране и провеждане
професионалното обучение по месторабота
на държавните служители, осъществяващи
ПГ и СД от областта.
Чл. 12. (1) Управлението на действията
на силите и средствата на органите за ПБЗН
при ограничаване и ликвидиране на пожари,
бедствия и извънредни ситуации се извършва
от ръководител на място.
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(2) Ръководителят на място е държавен
служител от органите за ПБЗН с най-висока
длъжност, намиращ се на мястото на произшествието, в чиито длъжностни задължения е
включено управлението на силите и средствата.
Чл. 13. (1) За подпомагане на ръководството
на ГДПБЗН и РДПБЗН при управление на
силите и средствата при пожари, бедствия и
извънредни ситуации се назначават:
1. централен оперативен щаб (ЦОЩ) при
ГДПБЗН;
2. оперативен щаб (ОЩ) при РДПБЗН;
3. временен оперативен щаб (ВОЩ) за
управление на силите и средствата на място.
(2) Съставът и редът за работа на ЦОЩ
се определят със заповед на директора на
ГДПБЗН.
(3) Съставът и редът за работа на ОЩ се
определят със заповед на съответния директор
на РДПБЗН.
(4) Съставът и редът за работа на ВОЩ се
определят от ръководителя на място и включва служители, отговарящи за: провеждане
на разузнаване; провеждане на евакуация;
осигуряване на изискванията за безопасност
и здраве; логистично осигуряване и др.
(5) Централният оперативен щаб се състои
от ръководител, заместник-ръководител и членове (началник по логистичното осигуряване,
началник по безопасност и здраве, началник
по комуникационно осигуряване, секретар
на щаба и др.).
(6) Оперативният щаб се състои от ръководител, заместник-ръководител и членове
(нача лник по логистичното осиг у ряване,
началник по безопасност и здраве, началник
по комуникационно осигуряване, секретар
на щаба и др.).
(7) По решение на органите по ал. 1 към
състава на съответния щаб за управление на
силите и средствата могат да се привличат и
други длъжностни лица съобразно мащабите,
спецификата и сложността на оперативната
обстановка.
Чл. 14. (1) Основните функции на щабовете
по чл. 13, ал. 1, т. 1 и 2 са:
1. организиране съсредоточаването на
силите и средствата;
2. организиране логистичното осигуряване
и комуникациите;
3. организиране взаимодействието между
силите и средствата;
4. организиране изпълнението на плановете
за защита при бедствия, планове за пожарогасене и стандартните оперативни процедури;
5. при необходимост дава допълнителни
указания за спазването на правилата за безопасност и здраве при работа;
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6. обобщаване на информацията за хода
на действията и предаването є на висшестоящите органи;
7. организиране на непрекъснато наблюдение и разузнаване за развитие на обстановката;
8. анализиране на обстановката при извършването на ПГ и СД и предлагане на решения
за предстоящите действия;
9. организиране известяването и информирането на населението.
(2) Функционалните задължения на длъжностните лица на ЦОЩ при осъществяване
на ПГ и СД се утвърждават от директора на
ГДПБЗН, а на длъжностните лица на ОЩ
се утвърждават от съответния директор на
РДПБЗН.
Чл. 15. (1) За ограничаване и/или ликвидиране на произшествия чрез центровете по
чл. 3 се привличат за участие в ПГ и СД сили
и средства на основните и други съставни
части на единната спасителна система по ЗЗБ,
включително звената, създадени по чл. 128
ЗМВР, търговците по смисъла на чл. 129 ЗМВР
и доброволните формирования, създадени по
реда на ЗЗБ.
(2) Ограничаването и ликвидирането на
горски пожари се осъществява съвместно
със специализираните групи от служители и
работници на държавни горски стопанства и
държавни ловни стопанства, модулни формирования и въздухоплавателни средства на
Министерството на отбраната и неправителствени организации, които се привличат за
участие чрез техните ръководители.
Чл. 16. При извършване на съвместни ПГ
и СД със звената, създадени по чл. 129 ЗМВР,
и доброволните формирования по ЗЗБ действията се ръководят от ръководителя на място.
Чл. 17. (1) При ограничаване и ликвидиране
на произшествия ръководителят на място:
1. взема решения за ограничаване и ликвидиране на произшествието, разпредел я
отговорностите между участващите сили и
организира тяхното взаимодействие;
2. организира издирването, спасяването,
евакуацията и извеждането на пострадалите,
оказването на първа долекарска помощ преди
и след извеждането им, транспортирането им
до лечебни заведения, както и спасяването на
животни, имущество, културни и материални
ценности;
3. организира временен щаб за управление
на силите и средствата;
4. поддържа постоянна връзка с центровете
за управление по чл. 3, като своевременно ги
информира за взетите решения и за обстановката на произшествието (разположението на
силите и средствата, въведените в действие
допълнителни сили и средства, както и тези
в резерв);
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5. определя оперативните участъци, разпределя силите и средствата в тях, назначава ръководители на участъците и им поставя задачи
и организира взаимодействието между тях;
6. следи непрекъснато за измененията на
обстановката и взема съответните решения;
7. определя необходимостта от привличане
на допълнителни сили и средства;
8. организира посрещането и въвеждането в
действие на допълнителните сили и средства;
9. привлича длъжностни лица и граждани
за оказване на съдействие при спазване на
мерките за здравословни и безопасни условия
на труд;
10. забранява или ограничава влизането
на лица в мястото на намесата;
11. взема решение за използването на
спасителни, пожарогасителни, транспортни,
съобщителни и други технически средства,
собственост на физически или юридически
лица;
12. организира спазването на изискванията
за осигуряване на безопасност и здраве;
13. разпорежда незабавно спиране на строителни и монтажни дейности, теренни преустройства на сгради и съоръжения или части
от тях с цел намаляване или отстраняване
на рисковете от възникналото произшествие;
14. организира осигуряването на резерв от
сили и средства на мястото на произшествието;
15. организира подмяна на участващите
служители при продължителни действия,
като се ръководи от конкретната обстановка,
и определя времето и реда за извършване на
смените;
16. предприема мерки за запазване на
вещест вени те доказателст ва, от к ри т и на
мястото на произшествието, и съдейства на
разследващите органи за установяване на
причината за възникването му;
17. организира наблюдение на мястото на
произшествието за недопускане на възобновяването му.
(2) При извършване на ПГ и СД ръководителят на място въвежда основните сили и
средства за:
1. спасяване на хора;
2. намаляване/предотвратяване на големи
загуби;
3. действие в района на обекта, когато
няма опасност от разпространение към съседни обекти;
4. защита на застрашени обекти;
5. ограничаване на произшествието в производства с рискови вещества и материали.
Чл. 18. (1) Изпращането на сили и средства на РСПБЗН от едно произшествие на
друго се извършва от центровете по чл. 3
след съгласуване с ръководителя на мястото
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на произшествието, като за извършеното
предислоциране или при невъзможност за
такова се докладва по реда на подчиненост.
(2) При ликвидиране на произшествие
силите и средствата могат да се оттеглят от
позициите си само по разпореждане на ръководителя на място, а при непосредствена
опасност за служителите и техниката оттеглянето се извършва незабавно, като веднага за
това се докладва на ръководителя на място.
Чл. 19. (1) За ограничаване и ликвидиране на последствия от пожари, бедствия и
извънредни ситуации при необходимост се
привличат за участие и други служители от
ГДПБЗН и РДПБЗН.
(2) Привличането на служители от ГДПБЗН
става по заповед на директора на ГДПБЗН, а
за тези от териториалните звена за ПБЗН – по
заповед на директора на съответната РДПБЗН.
Чл. 20. (1) За ограничаване и ликвидиране
на пожари, бедствия и извънредни ситуации
или за дежурство с техника се предислоцират
сили и средства.
(2) Предислоцирането на сили и средства
от РДПБЗН на територията на друга РДПБЗН
се извършва със заповед (приложение № 1)
на директора на ГДПБЗН или упълномощени
от него държавни служители.
(3) В рамките на РДПБЗН предислоцирането на сили и средства от района на действие на
една РСПБЗН в района на действие на друга
РСПБЗН се извършва със заповед (приложение
№ 2) на директора на съответната РДПБЗН.
(4) Когато на територията на една община
има изградени две и повече РСПБЗН, изпращането на силите и средствата за ликвидиране
на произшествие в друг район на действие в
същата община се извършва от ОЦ в зависимост от оперативната обстановка, като не се
издава заповед за предислоциране.
(5) За изпълнение на дейности с краткосрочен характер, за които има сключен договор,
се дислоцират сили и средства по заповед на
съответния директор на РДПБЗН.
(6) Когато заповедта за предислоциране на
сили и средства е издадена устно, органите по
ал. 2, 3 и 5 издават писмена заповед в първия
работен ден, следващ деня на предислоциране.
Раздел III
Организация на пожарогасителната и спасителната дейност
Чл. 21. (1) Пожарогасителната и спасителната дейност се осъществяват от държавни
служители, работещи на смени в екип, съгласно утвърдени месечни графици.
(2) Екипът по ал. 1 е от минимум трима
служители.
(3) Дейността по ал. 1 се осъществява
посредством поддържане на постоянна оперативна готовност и работа на непрекъснат
сменен режим в ГДПБЗН, РДПБЗН, РСПБЗН
и в звената, създадени по чл. 128 ЗМВР.
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(4) Графиците по ал. 1 имат следното съдържание:
1. датите на смените с поименно изписване
на държавните служители, работещи на смени;
2. датите, през които служителят е в законоустановен отпуск, командировка или
отсъства поради други причини.
(5) Графиците на държавните служители,
работещи на смени, се изготвят в зависимост
от състоянието на оперативната обстановка,
зачислената техника и наличните човешки
ресурси, като се утвърждават: за ГДПБЗН
от директора на ГДПБЗН, РДПБЗН от съответните директори или от оправомощени от
тях длъжностни лица с ръководни функции.
Чл. 22. (1) Изпълнението на служебните
задължения през работното време на държавните служители, работещи на смени, се
определя съгласно разписание, утвърдено от
директора на РДПБЗН по предложение на
началника на РСПБЗН или на сектор СОД
към РДПБЗН.
(2) Приемането и сдаването на смяната от
държавните служители, работещи на смени,
се отразява в дневник (приложение № 3).
(3) Професионалното обучение по месторабота на държавните служители, осъществяващи ПГ и СД, се провежда съобразно
разрабо т ен и т е о т ГД П БЗН ме т од и ческ и
указания и по утвърдени седмични програми,
като вариант на примерна такава е посочен
в приложение № 4.
Чл. 23. (1) В ОЦ се поставя актуална карта на района на действие на териториалното
звено на ГДПБЗН с границите на районите на
действие на РСПБЗН, УПБЗН и сектор СОД
към РДПБЗН, а в диспечерския пункт – и карта
(схема) на района на действие на съответното
звено с нанесени населени места, пътища,
водоизточници, които могат да се използват
за водоснабдяване (реки, езера, напоителни
канали, водопроводни мрежи и др.), данни за
обектите от критичната инфраструктура от
национално и местно значение и трасетата
на европейските инфраструктурни коридори.
(2) В ОЦ се събира и обобщава актуална
информация за специализираната техника,
оборудването и държавните служители, работещи на смени в района на действие на
РДПБЗН, съгласно приложения № 5 и 6.
(3) Актуалната информация от приложение
№ 5 се предава в НОЦ ежедневно, при приемане на смяната, по електронна поща или
чрез автоматизирана информационна система.
(4) Информацията от приложение № 6 се
предава в НОЦ ежемесечно на 1-во число или
при промяна, по електронна поща или чрез
автоматизирана информационна система.
Чл. 24. В РСПБЗН, УПБЗН, сектор СОД
към РДПБЗН и в звената, създадени по чл. 128
ЗМВР, дежурството в диспечерския пункт
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(ДП) се осъществява по график от държавни
служители, работещи на смени, изготвен от
ръководителя на смяната при застъпване.
Чл. 25. (1) При извършване на ПГ и СД
органите за ПБЗН имат право да използват
средствата по чл. 124, ал. 1, т. 3 ЗМВР, собственост на физически или юридически лица,
и да привличат за съдействие длъжностни
лица, участници в доброволни формирования
и граждани за оказване на съдействие на основание чл. 124, ал. 1, т. 4 ЗМВР, за което им
се издава удостоверение съгласно приложение
№ 7, което да им послужи за възстановяване
на разходите по реда на чл. 124, ал. 7 ЗМВР.
(2) За непредоставяне на спасителни, пожарогасителни, превозни, съобщителни и други
технически средства съгласно чл. 124, ал. 7
ЗМВР органите за ПБЗН, осъществяващи ПГ
и СД, съставят актове за установяване на административни нарушения (приложение № 8).
(3) Когато актът не може да бъде връчен
лично на нарушителя, се изпраща покана
(приложение № 9).
(4) Въз основа на съставения акт за установяване на административно нарушение се
издава наказателно постановление (приложение № 10).
(5) Актовете за установяване на административните нарушения и издадените наказателни постановления се завеждат в актова
к нига съгласно ч л. 24, а л. 5 о т Наредба
№ 8121з-882 от 2014 г. за реда за осъществяване на държавен противопожарен контрол
(ДВ, бр. 100 от 2014 г.).
(6) Установяването на нарушенията и издаването на наказателните постановления се
извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.
Чл. 26. Лик видирането на произшествия в служебни и жилищни помещения на
задгранични представителства и физически
лица, ползващи се с имунитет, или в техни
превозни средства се извършва след писмено
съгласие (приложение № 11) от ръководителя
на дипломатическото представителство или
на физическото лице, отпечатано двустранно
на български и английски език.
Чл. 27. (1) За създаване на предварителна
организация за ограничаване и ликвидиране
на пожари се разработват планове за пожарогасене.
(2) Когато в плана за пожарогасене на
даден обект е предвидено участие на сили и
средства от две и повече РСПБЗН, съсредоточаването им се извършва по предварително
разработен План за съсредоточаване на силите
и средствата в обектите (приложение № 12),
утвърден от директора на РДПБЗН.
(3) В случаите, когато се предвижда участието на сили и средства от съседни области, планът за съсредоточаване на силите и
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средствата се утвърждава от директора на
ГДПБЗН, като копие се съхранява и в НОЦ
при ГДПБЗН.
(4) Планът за съсредоточаване на силите и
средствата в обектите, намиращи се в района
на действие на РДПБЗН, се съхранява в ОЦ, а
плановете за пожарогасене и копие на Плана
за съсредоточаване на силите и средствата в
обектите, намиращи се в района на действие
на РСПБЗН и УПБЗН, се съхраняват в диспечерския пункт.
(5) Копия на ситуационните схеми и конкретните схеми от плановете за пожарогасене
на обекти се изпращат и съхраняват и в диспечерските пунктове на съответните РСПБЗН/
УПБЗН, вземащи участие съгласно Плана
за съсредоточаване на силите и средствата в
съответните обекти.
Чл. 28. (1) Вътрешният ред в териториалните звена на ГДПБЗН се регламентира с
правила съгласно чл. 8, т. 5.
(2) С вътрешния ред се регламентира организацията и задълженията на държавните
служители, работещи на смени, за изпълнение
на дейностите за поддържане на постоянна
оперативна готовност, в т.ч. и на наличната
техника и оборудване.
Чл. 29. Дейността на държавните служители, работещи на смени, се организира
съгласно разписанието по чл. 22, ал. 1 и поставените задачи от прекия ръководител, с
готовност за незабавна реакция при сигнал
за произшествие.
Чл. 30. (1) Държавните служители, работещи на смени, постоянно носят специално
униформено облекло според сезона.
(2) Държавните служители, работещи на
смени, поставят защитните си облекла на място и по начин, така че при сигнал „Тревога“
да имат готовност за тръгване в определеното
за целта време.
(3) Държавните служители, работещи на
смени, поддържат вътрешния ред и охраната
на сградата, техниката и екипировката и не
допускат влизането на външни лица без разрешение на началника на РСПБЗН/УПБЗН, а в
негово отсъствие – на най-старшия служител.
Раздел IV
Действия при осъществяване на пожарогасителни и спасителни дейности
Чл. 31. (1) При получаване на съобщение за
произшествие незабавно се изпращат държавни
служители, работещи на смени, от РСПБЗН/
УПБЗН или от сектор СОД към РДПЗН, в
чийто район на действие е възникнало.
(2) По време на пътуването до пристигане на мястото на произшествието старшият
по длъжност служител поддържа постоянна
радиовръзка съответно с диспечерския пункт
и ОЦ при РДПБЗН.
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(3) Ако по време на пътуването се получи
съобщение, че произшествието е ликвидирано
или е лъжлив сигнал за тревога, държавните
служители, работещи на смени, се придвижват до мястото на произшествието, ако не
получат друго разпореждане от по-старши
ръководител.
(4) При възникване на произшествия в
район на границата между два района за
действие изпратеният на място екип предприема действия независимо от териториалната
компетентност, като уведомява ОЦ за координиране на действията.
Чл. 32. В случай на възникнали две и повече
произшествия поредността за ликвидирането
им се определя от центровете по чл. 3, като
се степенуват по опасност.
Чл. 33. (1) От получаване на съобщението
за произшествие до неговото ликвидиране се
извършва непрекъснато разузнаване.
(2) Разузнаването се ръководи от ръководителя на място или от определени от него
служители.
(3) Основни задачи на разузнаването са:
1. определяне на времето и мястото на
възникване на произшествието;
2. определ яне на марш ру т и те за при
движване;
3. установяване на мястото, границите,
характера и обема на разрушенията или повредите на сгради и съоръжения, възникнали
в резултат на пожара, бедствието или извънредната ситуация;
4. определяне на опасностите за присъстващите на мястото на произшествието хора;
5. обозначаване на границите на замърсените участъци;
6. определяне на начина за извършване на
спасяване и евакуацията на застрашени хора;
7. определяне на вида на гасителните средства и начина на подаването им към пожара;
8. определяне на вида на защитата на служителите при работа;
9. определяне на необходимостта от извършване на спасителни действия;
10. определяне на най-целесъобразните
начини за извършване на ПГ и СД;
11. определяне на необходимите сили и
средства за извършване на ПГ или СД.
(4) За разузнаване се формират групи в
състав от двама или повече служители в зависимост от сложността на произшествието.
(5) При организиране на разузнаване едновременно в няколко направления ръководителят на място:
1. определя броя на групите за разузнаване,
техния състав и реда за получаване на данните
от разузнаването;
2. определя ръководителите на групите за
разузнаване и им поставя задачи;
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3. ръководи лично разузнаването в найтрудния и опасен участък на произшествието
при необходимост.
(6) Служителите, влизащи в състава на
групите за разузнаване:
1. оказват незабавно помощ на застрашените
и пострадалите и осигуряват безопасността им;
2. вземат мерки за ограничаване на произшествието и безопасността на гражданите
чрез затваряне или отваряне на прозорци,
врати, контролиране потока и работата на
вентилациите и по друг начин в зависимост
от обстановката;
3. изясняват обстановката с помощта на
лица, които познават конструктивните особености и вътрешната планировка на сградата, пътните превозни средства и техните
превозни документи и товари, съоръженията,
технологията на производството и местността
в района на произшествието;
4. проверяват помещенията, сградите, пътните превозни средства и други съоръжения,
които имат връзка или са в непосредствена
близост до мястото на произшествието;
5. вземат мерки за недопускане нанасянето
на допълнителни щети върху ценни материали
и съоръжения;
6. поддържат постоянна връзка със силите,
действащи на мястото на произшествието;
7. носят индивидуални средства за защита, оборудване за разузнаване и спасяване,
прибори за осветление, средства за свръзка,
при необходимост и средства за определяне
на концентрацията на вредни вещества и др.;
8. влизат в помещения, в които има или се
предполага, че има леснозапалими и горими
течности или опасна експлозивна атмосфера,
след вземане на мерки за недопускане на
експлозия или възпламеняване;
9. укрепват местата, където е възможно да
има срутвания на конструкциите на сградата
и съоръженията, като вземат превантивни
мерки за себе си.
(7) Ръководителят на място взема първоначалното решение за действията на основата на
външни признаци, когато пътят за проникване
на групата за разузнаване е преграден.
Чл. 34. (1) Прекъсване на електрическите
проводници и инсталации под напрежение и
спиране на подаването на природен газ и на
топлоенергия в мястото на намеса се извършват в зависимост от спецификата на обекта.
(2) Прекъсването на електрически инсталации и съоръжения с напрежение до 380 волта
се извършва от служителите по разпореждане
на ръководителя на място, като се спазват
изискванията за осигуряване на безопасност
и здраве.
(3) Когато за прекъсване на напрежението не
могат да се използват съответните устройства
(прекъсвачи, предпазители и др.), електриче-
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ските проводници се прерязват с диелектрични ножици, като се спазват изискванията за
осигуряване на безопасност и здраве.
(4) Прекъсването на електрически инсталации и съоръжения с напрежение над 380 волта
и временното прекъсване на снабдяването с
природен газ и с топлоенергия се извършва
от служители на операторите, обслужващи
съответните системи или разпределителни
мрежи, за което се попълва потвърждение
съгласно приложение № 13.
Чл. 35. Във всеки автомобил, с който се
поддържа постоянна оперативна готовност,
се осигуряват бланки по приложения № 7,
11 и 13, справочник на опасните вещества,
както и справочник за обектите, пътищата
и водоизточниците в района на действие на
РСПБЗН/УПБЗН в автомобилите за пожарогасене (приложение № 14).
Чл. 36. (1) Привеждането на силите и
средствата в състояние на готовност за ограничаване и ликвидиране на произшествие се
извършва чрез подготовка за развръщане, предварително развръщане и пълно развръщане.
(2) Подготовката за развръщане започва
от момента на пристигането на мястото на
произшествието и се извършва едновременно
с разузнаването.
(3) Подготовката за развръщане при пожар
и спасителни дейности се извършва в зависимост от обстановката с установяване или
без установяване на пожарен автомобил за
пожарогасене на водоизточник.
(4) Предварителното развръщане по ал. 1
се извършва, когато по външни признаци
може да се определи основното направление
на развитие на произшествието, и включва
подготовка на оборудването и изясняване на
обстановката от ръководителя на място.
(5) Пълното развръщане по ал. 1 в зависимост от обстановката на произшествието
може да се извърши веднага с пристигането
на силите и средствата, като същото се предхожда от подготовка за развръщане или от
предварителното развръщане.
(6) Пълно развръщане се извършва незабавно, когато обстановката на произшествието е
ясна или на пристигналите сили е поставена
задача.
(7) При пълното развръщане силите и
средствата се разполагат така, че:
1. да не възпрепятстват въвеждането на
пристигащите допълнителни сили и средства;
2. да осигуряват възможност за бързо съсредоточаване и прегрупиране;
3. да не затрудняват движението и не
създават предпоставки за пътнотранспортни
произшествия в района на произшествието,
като пожарната техника се обозначава съгласно изискванията на Закона за движението по
пътищата;
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4. пожарната техника се установява, а
оборудването се поставя на място, удобно за
принудителна евакуация.
Чл. 37. (1) Действията по чл. 31 и 33 са
ограничени до тези, които могат да бъдат
извършени безопасно от личния състав на
произшествието, и се изпълняват от държавните служители по чл. 21, ал. 1 последователно
съобразно наличния състав на мястото на
произшествието, като дейности, изискващи
повече служители, се изпълняват след при
стигане на допълнителни такива.
(2) Неотложни спасителни действия, касаещи спасяване на човешки живот, се извършват
незабавно от първо пристигналите на място
държавни служители, работещи на смени,
като за взетите решения се уведомява ОЦ.
Чл. 38. (1) При наличие на застрашени или
пострадали хора на мястото на произшествието
държавните служители, работещи на смени,
от сектор СОД към РДПБЗН, РСПБЗН или
УПБЗН оказват помощ съобразно тяхната
компетентност до пристигане на екипите за
Спешна медицинска помощ.
(2) Транспортирането на пострадалите
до лечебните заведения се организира от
ръководителя на място и се осъществява с
транспортни средства на центровете за спешна
медицинска помощ, на МВР или собственост
на физически или юридически лица.
Чл. 39. (1) При разузнаването и развръщането на силите и средствата на произшествието
при необходимост се извършва и спасяване
на хора.
(2) Когато наличните сили и средства са
недостатъчни за едновременното спасяване
на хора и ликвидиране на произшествието,
приоритетно се спасяват хората.
(3) При спасяване и евакуация на хора от
сгради (лечебни заведения, театри, училища,
детски градини и др.) за съдействие се привлича обслужващият ги персонал.
Чл. 40. (1) Изнасянето на материални и
културни ценности, както и на имущество
се извършва по преценка на ръководителя
на място, когато е:
1. невъзможно да се защитят по друг начин;
2. необходимо за ограничаване разпространението на произшествието;
3. налице възможна опасност от срутване
на конструкции.
(2) С предимство се изнасят опасни машини, апарати и прибори, уникални културни
ценности, рискови вещества и материали,
като се спазват изискванията за осигуряване
на безопасност и здраве.
(3) Имущество се складира на подходящи
места и се охранява от полицейските органи
или собствениците.
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(4) За евакуирането на животни се привлича
обслужващият ги персонал, като за охраната
им се иска съдействието на полицейските
органи.
Чл. 41. Едновременно с пожарогасителните
действия се вземат мерки за отдимяване и
отстраняване на нагретите газове от помещенията чрез отваряне или разкъртване на
врати, прозорци, включване или изключване
на вентилационни инсталации, както и чрез
използване на специални технически средства.
Чл. 42. (1) Разрушаване на сгради или
части от тях, разглобяването на конструкции,
отстраняване, унищожаване или повреждане
на имущество или насаждения, когато няма
друг начин за извършването на дейността, се
извършва с цел:
1. осигуряване на пътища за спасяване
и евакуация на хора, животни, имущество,
материали и културни ценности;
2. откриване скрити огнища на горене или
източници на опасност;
3. създаване на зони за ограничаване и
ликвидиране на произшествия;
4. отдимяване на помещения;
5. ликвидиране на опасност от срутване.
(2) Мястото и обемът на работата по ал. 1
се определят от ръководителя на място след
вземане на съответните мерки за безопасност,
като се осигуряват и средства за гасене.
(3) В случаите, когато се налага спускане
на конструкции и материали от височина,
ръководителят на място задължително:
1. назначава пост за безопасност;
2. определя зоната за безопасност и разпорежда обозначаване на нейните граници;
3. разпорежда ограничаване на достъпа
на хора;
4. организира освобождаване на терена
от уреди и съоръжения, шлангови линии,
пожарни стълби и други при едновременно
извършване на различни дейности;
5. взема мерки срещу падане на предмети
върху газопроводи, съоръжения от електро
преносната и електроразпределителната мрежа, открити комуникации на топлопреносната
мрежа, телефонни проводници, балкони, навеси и върху други издадени части от сгради.
Чл. 43. (1) Произшествието се счита за
ограничено, когато са отстранени основните
предпоставки за последващо развитие.
(2) Произшествието се счита за ликвидирано, когато се отстранят всички предпоставки
за неговото възобновяване.
Допълнителна разпоредба
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Произшествие“ е пожар, бедствие, инцидент или други събития, настъпили вследствие
на умишлени, случайни и неволни субективни или природни и техногенни фактори,
застрашаващи живота и здравето на хора и
животни, нанасящо вреда на имущество и
околната среда.
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2. „Пожар“ е неконтролируемо горене,
разпространяващо се във времето и пространството, характеризиращо се с отделяне на
топлина, придружено с дим и/или пламъци.
3. „Поддържането на постоянната оперативна готовност“ е комплекс от дейности за
осъществяване на непрекъснат сменен режим,
провеждане на професионална подготовка и
поддържане в изправност и окомплектованост
пожарната и спасителната техника, оборудването, средствата за свръзка, сграден фонд
и външен район на териториалното звено от
държавните служители, работещи на смени.
4. „Обект“ е всяко организационно или
икономическ и обособено образу вание на
централните и териториалните органи на изпълнителната власт или на предприятията на
юридическите лица и едноличните търговци
и сгради на физически лица.
5. „Екип“ е съвкупност на държавни служители, окомплектувани с лични предпазни
средства, оборудване и специализирана техника, за осъществяване на пожарогасителна
и спасителна дейност.
6. „Разузнаване“ е дейност за установяване
на: главното направление за разпространение
на произшествието; наличието на застрашени хора, животни, културни и материални
ценности; начините за спасяване и пътищата
за евакуация; направленията и пътищата за
въвеждане на силите и средствата.
7. „Евакуация“ е организирано извеждане
на хора и животни от застрашената зона на
безопасно място.
8. „План за пожарогасене“ е документ, с
който се създава предварителна организация
за овладяване на пожар в конкретен обект, по
възможно най-тежкия сценарий за възникване
и развитие.
9. „Диспечерски пункт (ДП)“ е работно
място в РСПБЗН, УПБЗН, сектор СОД към
РДПБЗН и звената по чл. 128 ЗМВР, осигуряващо комуникационна свързаност с ОЦ
на РДПБЗН.
Заключителни разпоредби
§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 17,
ал. 4 във връзка с ал. 2, т. 3 и ал. 5 от Закона
за Министерството на вътрешните работи.
§ 3. Тази наредба отменя Наредба № Iз-1941
от 2011 г. за осъществяване на пожарогасителната и спасителната дейност от органите за
пожарна безопасност и защита на населението
на МВР (ДВ, бр. 62 от 2011 г.).
§ 4. Изпълнението на наредбата се възлага
на органите за ПБЗН.
§ 5. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“ с
изключение на чл. 21, ал. 2, който влиза в
сила от 1.08.2017 г.
Министър:
Румяна Бъчварова
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Приложение № 1
към чл. 20, ал. 2

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖ АРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“

З А П О В Е Д
№ ....................../............................... г.
ОТНОСНО: Предислоциране на ................................................................................................................
На основание чл. 41, ал. 4 ЗМВР и във връзка с чл. 20, ал. 2 от Наредба № 8121з-1006 от 2015 г.
за реда за осъществяване на пожарогасителна и спасителна дейност от органите за ПБЗН на МВР
и във връзка с провеждането на операции за .....................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
(ограничаване/ликвидиране на пожари, бедствия, извънредни ситуации, НАВР или осигуряване на пожарната безопасност на мероприятия с краткосрочен характер на основание чл. 128, ал. 2 ЗМВР)
ЗА ПОВЯДВА М:
Временно предислоцирам считано от ..........................................................................................................
(дата)
Специализиран(и) автомобил(и) заедно с дежурещите на тях по щата на ............................................
.............................................., числящи се на ......................................................................................................,
(РДПБЗН)
(РСПБЗН, сектор СОД)
както следва:
1. ............................................. с рег. № ...................... с .................................................................... служители.
(тип и марка)
(брой)
2. ............................................. с рег. № ...................... с .................................................................... служители.
(тип и марка)
(брой)
3. ............................................. с рег. № ...................... с .................................................................... служители,
(тип и марка)
(брой)
на територията на ...........................................
(РДПБЗН)
Същите да осъществяват пожарогасителни действия или спасителни действия, или дежурство с
ПТ по разпореждане на директора на ............................................................. до изпълнение на задачата.
(РДПБЗН)
Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на ...................................................................................
(длъжност, фамилия)
Копие от заповедта да се изпрати на директорите на ................................................................................
(РДПБЗН)
за сведение и изпълнение.
ДИРЕКТОР/УПЪЛНОМОЩЕН СЛУЖИТЕЛ: .........................
(име, фамилия, подпис и печат)

Приложение № 2
към чл. 20, ал. 3

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖ АРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“
СТОЛИЧНА/РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖ АРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА
НАСЕЛЕНИЕТО“ – ГР.......................................

З А П О В Е Д
№ ....................../............................... г.
ОТНОСНО: Предислоциране на ...........................................................................................................................
На основание чл. 17, ал. 3 ПУДМВР във връзка с чл. 20, ал. 3 от Наредба № 8121з-1006 от 2015 г.
за реда за осъществяване на пожарогасителна и спасителна дейност от органите за ПБЗН на МВР
и във връзка с провеждането на операции за ....................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
(ограничаване/ликвидиране на пожари, бедствия, извънредни ситуации, НАВР или осигуряване на пожарната безопасност на мероприятия с краткосрочен характер на основание чл. 128, ал. 2 ЗМВР)
ЗА ПОВЯДВА М:
Временно предислоцирам считано от ..........................................................................................................
(дата)
Специализиран(и) автомобил(и) заедно с дежурещите на тях по щата на ............................................
.............................................., числящи се на ......................................................................................................,
(РДПБЗН)
(РСПБЗН, сектор СОД)
както следва:
1. ............................................. с рег. № ...................... с .................................................................... служители.
(тип и марка)
(брой)
2. ............................................. с рег. № ...................... с .................................................................... служители.
(тип и марка)
(брой)
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3. ............................................. с рег. № ...................... с .................................................................... служители,
(тип и марка)
(брой)
на територията на ...........................................
(РДПБЗН)
Същите да осъществяват пожарогасителни и/или спасителни действия, или дежурство с ПТ до
изпълнение на задачата под ръководството на ...................................................................................................
(директор РДПБЗН, началник РСПБЗН)
..........................................................................................................................................................................................
(ръководителя на място или директора на РДПБЗН, началника на РСПБЗН или сектор СОД)
Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на ....................................................................................
(длъжност, фамилия)
Настоящата заповед да се сведе до знанието на служителите от РСПБЗН/УПБЗН/ССОД .......................
за сведение и изпълнение.
ДИРЕКТОР: ..........................................................
(име, фамилия, подпис и печат)

Приложение № 3
към чл. 22, ал. 2

ДНЕВНИК
за сдаване и приемане на смяната в сектор СОД, РСПБЗН (УПБЗН) ...........................................
№
по Дата
ред
1

Кратко описание на възникналите произшествия и състояние на техниката по
време на смяната

Сдаващ смяната (фамилия и подпис)

Приемащ
смяната
(фамилия и
подпис)

Подпис на
началника на
сектор СОД,
РСПБЗН
(УПБЗН)

3

4

5

6

2

Приложение № 4
към чл. 22, ал. 3

УТВЪРЖДАВАМ:
НАЧАЛНИК НА ........................................................
(структура)
.....................................................................................
(име, фамилия и подпис)
.................................. г.
С Е Д М И Ч Н А П Р ОГ РА М А
за професионалната подготовка на държавните служители, работещи на смени при .........................
за времето от ..................... до ...........................
Ден/
дата

09:15/10:00
І ч.

10:15/11:00
ІІ ч.

11:15/12:00
ІІІ ч.

13:00/13:45
ІV ч.

14:00/14:45
V ч.

15:00/15:45
VІ ч.

Понеделник

Сряда
Четвъртък

Събота

Неделя

17:00/17:45
VІІІ ч.
Ф
И
З
И
Ч
Е
С
К
А

Вторник

Петък

16:00/16:45
VІІ ч.

Провеждане на пропуснати занятия
Почистване на техниката, уредите и съоръженията

Почистване на помещенията и районите

П
О
Д
Г
О
Т
О
В
К
А

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

без възможност за АСД

Автомобили
за пожаро- Специализирани автомобили
гасене

цисавтомобили
терни/
подемни
за спасителводосредства
на дейност
носки
и АРС

ПОЖ АРОГАСЕНЕ
(бр., литри вода/литри
пенообразувател)

Инженерна
техника
Осигурителна техника

КЕ/спасител – водолаз

водач на самоходна т-ка

ВЕСТНИК

водач на подемна т-ка

ВСА

ВСА/пожарникар

ПОЖ АРНИК АР/СПАСИТЕЛ

МОТОПОМПИ
(бр.)

НДС/КЕ

ИНСПЕКТОРИ

над 3000 л/мин

от 1000 до 3000 л/мин

ДЪРЖАВЕН

до 1000 л/мин

ТРАНСПОРТНА (микробуси, автобуси)

Цистерни/водоноски и АРС (бр.)

ХИМИЧЕСКИ (бр.)

АСД (бр.)

с възможност за АСД

с възможност за АСД
ТЕЖЪК

без възможност за АСД

с възможност за АСД
СРЕДЕН

булдозери
багери
челни товарачи
влекачи (6х6/8х8)
контейнеровоз
пътепрокарвач
МТЛБ
машини 4 сезона и за сняг/ратрак
лекотоварни автомобили – до 3,5 Т
товарни автомобили
леки автомобили
микробуси (до 8+1м)
автобуси
ATV
UTV
моторни шейни
платформа (гондола)
преносими моторни поми
прикачни и хидромоторни помои
за осветление
ел. генератори
помпи за химически и агресивни течности
комплект за деконтаминация
моторни триони
моторни циркуляри

РДПБЗН
(ССОД)
РСПБЗН
без възможност за АСД
ЛЕК

автоцистерни/ водоноски

за горски пожари

за
градска
среда

38

авторазливни станции

лек
среден
тежък
лек
среден
за СД лек клас
за СД среден/тежък клас
химически
за алпинисти
за водолази
автостълби
автоподемници
автокран до 16 т
автокран над 16 т
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Приложение № 5
към чл. 23, ал. 2

ОТЧЕТ
за пожарната и спасителната техника и личния състав на смяна в района на действие на РДПБЗН
................................................ на ............................................................
(ден, месец, година)
СЪСТАВ НА СМЯНА

Приложение № 6
към чл. 23, ал. 2

ОТЧЕТ
за пожарната и спасителната техника в района на действие на РДПБЗН ............................................
на ............................................................
(ден, месец, година)
Моторни аграгати и
оборудване
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Приложение № 7
към чл. 25, ал. 1

УДОСТОВЕРЕНИЕ
Подписаният ................................................................................................................................................................
(име, презиме, фамилия)
длъжност .......................................... в .......................................................................................................................
(РДПБЗН/РСПБЗН)
Удостоверявам,
че при провеждането на операции за ...................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
(ограничаване/ликвидиране на пожари, бедствия, извънредни ситуации или провеждане на НАВР)
бе използвано на основание чл. 124, ал. 1, т. 3 ЗМВР .......................................................................................
.........................................................................................................................................................................................,
(указват се типът, количество, рег. № или друг № на спасителни, гасителни, превозни, съобщителни и
други технически средства)
собственост на ...........................................................................................................................................................
(трите имена на собственика или фирмата)
от ................... ч. на ............................................. до ........................ ч. на ...................................................., при
(дата)
(дата)
което са изминати .............................................. км и ................................... часа работа (моточаса).
При ликвидиране на произшествието участваха следните лица:
1. ......................................................................................................................................................................................
(трите имена, собственик, заеманата длъжност при юридическо лице)
2. ......................................................................................................................................................................................
(трите имена, собственик, заеманата длъжност при юридическо лице)
3. ......................................................................................................................................................................................
(трите имена, собственик, заеманата длъжност при юридическо лице)
Началник на РСПБЗН .......................................
Подпис: .................................. (име и фамилия)
..... 20....... г. (дата на издаване на удостоверението)

М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

Приложение № 8
към чл. 25, ал. 2

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“
СТОЛИЧНА/РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“–
....................................................

Сериен № ..................................
А К Т № _____________________
за установяване на административно нарушение
Днес, _________________ 20____ г., подписаният _______________________________________________________,
(име, презиме и фамилия)
на длъжност _________________________________________ при _______________________________________,
(посочва се заеманата длъжност)
(структурно звено за ПБЗН)
в присъствието на свидетелите: 1. ______________________________________________________________
(трите имена по лична карта и точен адрес, посочва се какъв е свидетелят: очевидец;
_________________________________________ ЕГН: _________________________________________________;
присъствал при установяването на нарушението или при съставяне на акта)
2. __________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________ ЕГН: _________________________________________,
съставих настоящия акт против _____________________________________________________________________
(собствено, бащино и фамилно име на нарушителя)
ЕГН: _________________________________________, ЕИК ____________________________________________
Адрес (седалище и адрес на управление) гр./с. _______________________________________________________
№ ___ в гр. (с.) ______________, на длъжност ______________________________________________________
(посочва се какво работи, къде и адрес на местоработата)
затова, че: 1. На ______. 20______ г. в гр. (с.) _______________, ул. _____________________________, № ______
_________________________________________________________________________________________________
(описват се нарушението и обстоятелствата, при които е извършено)
2. На ______________ 20______________ г. в гр. (с.) _______________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
3. На ______________ 20______________ г. в гр. (с.) _______________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________,
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с което е нарушил: По т. 1: __________________________________________________________________________
(посочват се законовите разпоредби, които са нарушени)
По т. 2: _________________________________________________________________________________________
По т. 3: _________________________________________________________________________________________
От нарушението са претърпели имуществени вреди ______________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
(посочват се трите имена (наименованието) и точният адрес на пострадалите лица или обекти и
какви вреди са причинени)
________________________________________________________________________________________________________
Иззех като доказателства ___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
(описват се иззетите писмени документи, материали и вещи и на кого се предават за пазене)
________________________________________________________________________________________________________
Запознах се със съдържанието на акта и правя следните обяснения и възражения: _________________
_____________________________________________________________________________________________________
(попълва се от нарушителя)
АКТОСЪСТАВИТЕЛ: _______________________________
НАРУШИТЕЛ: _______________________________
(подпис)
(подпис)
СВИДЕТЕЛИ: 1. _______________________________
(подпис)
____________________________________________
(дата на подписване на акта от нарушителя)
2. _______________________________
(подпис)
Забележка. Отказът на нарушителя да подпише акта се установява с подпис на един свидетел:
________________________________________________________________________________________________________
(трите имена и точният адрес на свидетеля по лична карта)
_______________________________
_______________________________
(дата)
(подпис)
Настоящият акт се състави в 3 еднообразни екземпляра.
Р А З П И С К А
Подписаният ________________________________________________________________________________________,
(трите имена на нарушителя)
получих препис от акта. Уведомен съм, че в 3-дневен срок мога да направя допълнителни обяснения
и възражения. Задължавам се при промяна на адреса си да посочвам новия.
______________________________________
ПОДПИС: _______________________________
(дата на получаване препис от акта)

Приложение № 9
към чл. 25, ал. 3

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖ АРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“
СТОЛИЧНА/РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖ АРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА
НА НАСЕЛЕНИЕТО“ – ....................................................
Рег. №........................, екз. №.......
......................................... 201 ... г.

ДО
______________________________________
		
(име, фамилия, длъжност)
______________________________________
		
(наименование на обекта)
ул. __________________________________
гр. (с.) ______________________________
ПОК А Н А
На основание чл. 40, ал. 2 от Закона за административните нарушения и наказания и чл. 25, ал. 3
от Наредба № 8121з-1006 от 2015 г. за реда за осъществяване на пожарогасителната и спасителната
дейност от органите на ПБЗН на МВР и във връзка с извършеното от Вас административно нарушение моля да се явите на _________________20__ г. в ______ часа в ___________________________________________
(структурно звено за ПБЗН)

БРОЙ 67

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 1

ет. _______, стая № ________, при ____________________________________________________________________________
(посочва се служителят, при когото трябва да се яви поканеният)
При явяването си носете следните документи:
1. Лична карта.
2. _______________________________________________________________________________________________________________
3. _______________________________________________________________________________________________________________
При неявяване ще Ви бъде съставен акт за установяване на административно нарушение във Ваше
отсъствие съгласно чл. 40, ал. 2 от Закона за административните нарушения и наказания.
ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ, УСТАНОВИЛО
АДМИНИСТРАТИВНОТО НАРУШЕНИЕ:
_______________________________________________
		
(трите имена, подпис)
Дата: ____________ 20___ г.
Забележки: 1. Поканата се изпраща съгласно разпоредбата на чл. 25, ал. 3 от наредбата.
2. Сроковете за явяване на нарушителя, определени в поканата, следва да бъдат съобразени със:
– процедурните срокове в ЗАНН, имащи отношение към производството по установяване
на административно нарушение;
– времето, необходимо за придвижване на писмото по пощата.
3. При реализиране на процедурата по чл. 40, ал. 2 ЗАНН административнонаказателната
преписка трябва да съдържа оригинал на известието – обратна разписка, удостоверяваща
връчване на поканата на нарушителя, както и екземпляр от самата покана.

Приложение № 10
към чл. 25, ал. 4

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖ АРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“
СТОЛИЧНА/РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖ АРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА
НА НАСЕЛЕНИЕТО“ – ....................................................
Н А К АЗАТЕЛНО ПОСТА НОВЛЕНИЕ
№ ............................../.................... 20 ...... г.
Днес, ........ 20 ...... г., подписаният .....................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................,
(собствено, бащино и фамилно име и длъжността на административнонаказващия орган)
като разгледах акт за установяване на административно нарушение № ............... от............ 20 ..... г.,
съставен от ...................................................................................................................................................................,
(трите имена на актосъставителя)
на длъжност ......................................................................... в ....................................................................................,
(посочва се заеманата длъжност)
(структурно звено за ПБЗН)
против ............................................................................................................................................................................,
(собствено, бащино и фамилно име на нарушителя (за ФЛ), наименование на предприятието за ЮЛ)
ЕГН .................................., ЕИК ..................................,
адрес (седалище и адрес на управление) гр. (с.) ........................................................................................................,
представлявано от ........................................................................................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име, ЕГН на представителя,
когато нарушителят е ЕТ или ЮЛ)
...........................................................................................................................................................................................,
установих, че:
На ........................................ 20 ..... г. в гр. ................................................................................................................,
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................,
(описват се нарушенията, обстоятелствата, при които са били извършени, последиците от тях, имената на пострадалите лица и претърпените имуществени вреди, както и доказателствата, които ги
потвърждават)
с което виновно е нарушил чл. .................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
(посочват се законовите разпоредби, които са били нарушени)
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Нарушението е за ................................................................................................................................................ път.
...........................................................................................................................................................................................
(посочва се номер и дата на влезли в сила наказателни постановления за същото по вид нарушение)
Установеното в АУАН нарушение се потвърждава от приложените доказателства: ..................................
............................................................................................................................................................................................
(описание на събраните доказателства)
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
Поради което и на основание чл. 53 от Закона за административните нарушения и наказания и чл.
...........................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
(посочват се законовите разпоредби, определящи вида и размера на административната санкция: глоба/
имуществена санкция)
от Закона за Министерството на вътрешните работи
ПОС ТА НОВИ Х:
НАЛАГАМ на ...............................................................................................................................................................,
(собствено, бащино и фамилно име на нарушителя (за ФЛ), наименование на
предприятието (за ЮЛ)
ЕГН...................................................................., ЕИК ..................................................................................................
адрес (седалище и адрес на управление) гр. (с.) ........................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................,
представлявано от ........................................................................................................................................................,
(собствено, бащино и фамилно име, ЕГН на представителя и длъжност, когато
нарушителят е ЕТ или ЮЛ)
административна санкция: глоба/имуществена санкция в размер на ..........................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................. лева,
(посочва се цифром и словом размерът на санкцията)
на основание чл. ...........................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
(законовите разпоредби, регламентиращи санкцията)
ОТНЕМАМ в полза на държавата следните вещи:
...........................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
(описват се по вид, количество и стойност вещите и се посочва документът, с който са иззети)
на основание чл. ...........................................................................................................................................................
(посочва се правната норма, регламентираща отнемането на движими вещи
в полза на държавата)
Да заплати обезщетение на: .........................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
(посочват се името и адресът на лицето, държавно предприятие, кооперация или друга обществена
организация)
в размер на........................................................................................................................................................... лв.
Настоящото постановление може да бъде обжалвано по реда на ЗАНН в 7-дневен срок от връчването
му пред Районен съд – гр. ...........................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
(съда по местоизвършване на нарушението)
чрез .................................................................................................................................................................................
(посочва се длъжността на административнонаказващия орган)
В двуседмичен срок от връчване на настоящото наказателно постановление преведете по банков път
наложената глоба/имуществена санкция, като в платежното нареждане посочите номера и датата на
наказателното постановление, както и административнонаказващия орган:
............................................................................................................................................................................................
(посочват се банкова сметка, банков код и банката, обслужваща наказващия орган)
Ако в определения срок не внесете доброволно сумите по наложената глоба/имуществена санкция,
ще се приложи процедура за принудително изпълнение на задължението.
....................................................................................................
(трите имена, длъжност на наказващия орган и подпис)
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РА ЗП ИС К А
Днес, ........................................ г.,
............................................................................................................................. с ЕГН ...............................................
(име, презиме, фамилия)
на длъжност .............................................................................. в качеството си на ..............................................
......................................................................... на ..........................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................,
(име/наименование на задълженото лице)
ЕГН .........................................., ЕИК ................................................
получих екземпляр от ................................................................................................................................................,
издаден от ................................................................................, на длъжност ..............................................................
...................................................................................... в ................................................................................................
При получаване на .............................................................................................. от пълнолетен член на семейството същият се задължава да го предаде на лицето или неговия пълномощник.
ВРЪЧИЛ: .............................................................
ПОЛУЧИЛ: ......................................................
(трите имена, длъжност, подпис)		
(подпис)
БЕЛЕЖК А НА ВРЪЧИТЕЛЯ: (при отказ) ....
СВИДЕТЕЛИ:
Днес, ....................... г., лицето...............................
1. ...........................................................................
.....................................................................................
...............................................................................
(трите имена и ЕГН)			
(трите имена)
....................................................................................
адрес: ....................................................................
в качеството му на ............................................... ,
подпис: ..................................................................
на ..............................................................................
2. ............................................................................
(име/наименование на задълженото лице)			
(трите имена)
отказа да получи екземпляр от
адрес: ....................................................................
настоящото наказателно постановление.
подпис: .................................................................
ВРЪЧИЛ: ...............................................
(трите имена и длъжност)
ПОДПИС: ..............................................
Забележка. Когато нарушителят или поискалият обезщетение не се намери на посочения от него
адрес, а новият му адрес е неизвестен, наказващият орган отбелязва това върху НП и то се счита за
връчено от деня на отбелязването.

Приложение № 11

към чл. 26

СЪГЛ АСИЕ
Подписаният
..........................................................................................................................................................................................
(име, презиме, фамилия, длъжност)
давам съгласие органите за ПБЗН от Република България да извършат пожарогасителни и спасителни
дейности в .....................................................................................................................................................................
( указва се точният адрес и местоположението на посолството, консулството,
жилищни помещения или транспортното средство)
от .................. ч. на ...........................20.......... г. (посочват се часът и датата)
Подпис: .....................
Annex 11 to Art. 26
AGR EEMEN T
Undersigned
.............................................................................................................................................................................................
(name, surname, position)
Agree the units for fire safety and civil protection of the Republic of Bulgaria to implement firefighting and
rescue activities in ..........................................................................................................................................................
( full address and location of the Embassy, Consulate, residential buildings or transport vehicle to be specified)
from .................. hour on ...........................20.......... (time and date to be specified)
Signature: .....................
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Приложение № 12
към чл. 27, ал. 2

УТВЪРЖДАВАМ:
ДИРЕКТОР
НА .................................................................
		
(структура)
..........................................................................
		
(име, фамилия, подпис и печат)
................................................................... г.
ПЛАН
за съсредоточаване на силите и средствата за ограничаване и ликвидиране на пожари в обектите,
намиращи се в района на действие на .....................................................
№

1

Обекти

Пожарна и спасителна техника

наименование

адрес,
телефон

в района на действие
на РСПБЗН (УПБЗН)

вид

брой

от РСПБЗН (УПБЗН)
Сектор СОД

2

3

4

5

6

7

Забележка

8

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

Приложение № 13
към чл. 34, ал. 4

ПОТВЪРЖ ДЕНИЕ
Подписаният
............................................................................................................................................................................................
(име, презиме, фамилия и длъжност в юридическо лице)
...........................................................................................................................................................................................
(оператор на електроразпределителна, газоразпределителна, топлопреносна система)
в ...........................................................................................................................................................................................
(адрес на обект, цех, помещение, съоръжение)
............................................................................................................................................................................................
потвърждавам, че: електрическото напрежение; снабдяването с природен газ; снабдяването с топлоенергия е прекъснато
...........................................................................................................................................................................................
(посочват се прекъснатите дейности)
в		
на
......................................................................................
..........................................................................................
(час, минути)		
(ден, месец, година)
Подпис: .....................................................
(име, фамилия, длъжност)

Приложение № 14
към чл. 35

С П РА В ОЧ Н И К
за обектите, пътищата и водоизточниците в района на действие на РСПБЗН (УПБЗН)
.........................................................................................................................................................................

№

5766

Населено място,
обекти, улици

Водоизточници
Път за придвижване

брой, вид, диаметър,
дебит/налягане

местонахождение
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ИНСТРУКЦИЯ № 8121з-1008
от 24 август 2015 г.

за условията, реда за получаване и размера
на стипендии на курсантите в Академията
на Министерството на вътрешните работи
редовна форма на обучение и за условията
и реда за получаване на полагащото им се
униформено облекло
Чл. 1. С тази инструкция се определят
условията, редът за получаване и размерът
на стипендиите на курсантите в Академията
на Министерството на вътрешните работи
(МВР) – редовна форма на обучение, както
и условията и редът за получаване на полагащото им се униформено облекло.
Чл. 2. Базата за определяне стипендиите на
курсантите е 80 % от месечното възнаграждение на държавните служители – стажанти.
Чл. 3. Необходимите финансови средства
за изплащане на стипендии на курсантите
в Академията на МВР – редовна форма на
обучение, се осигуряват в рамките на утвърдените средства за стипендии по бюджета на
МВР за съответната година.
Чл. 4. Стипендиите на курсантите – редовна форма на обучение, се определят в процент
от базата по чл. 2 в зависимост от общия
успех, както следва: за успех до 3.99 – 30 %;
от 4.00 до 4.49 – 45 %; от 4.50 до 4.99 – 50 %;
от 5.00 до 5.49 – 55 %; от 5.50 до 6.00 – 60 %.
Чл. 5. Общият успех се изчислява след
приключване на поправителната сесия за всеки семестър поотделно. При невзет изпит за
семестъра курсантите получават най-ниския
размер стипендия.
Чл. 6. За отсъствия от учебни занятия
по неуважителни причини на курсантите се
удържа пропорционално от стипендията в
зависимост от броя на направените отсъствия.
Чл. 7. От началото на първия учебен семестър до приключването на поправителната
сесия към него курсантите получават най-нисък размер стипендия. След приключване на
поправителната сесия стипендията се определя
в съответствие с чл. 3.
Чл. 8. Приетите за редовно обучение в
Академията на МВР курсанти имат право на
униформено облекло, определено с наредбата
по чл. 151, ал. 4 от Закона за Министерството
на вътрешните работи, от издаване на заповед
за зачисляването им като курсанти в Академията на МВР.
Чл. 9. На курсантите, приети редовна форма
на обучение, се предоставят по два броя за
четири години костюм специален летен (риза
и панталон), шапка специална лятна и тениска
с къс ръкав, а всички останали артикули – по
един брой/чифт за четири години, съгласно
наредбата по чл. 151, ал. 4 от Закона за Министерството на вътрешните работи.
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Чл. 10. При констатиране на липси на зачислено униформено облекло, загубване или
умишлено увреждане същите се заплащат по
цени съгласно действащите ценоразписи към
момента на установяването им.
Заключителни разпоредби
§ 1. Тази инструкция се издава на основание
чл. 171, ал. 3 и 4 от Закона за Министерството
на вътрешните работи.
§ 2. Тази инструкция отменя Инструкция
№ Iз-2393 от 22.12.2006 г. за определяне размера, условията и реда за получаване на стипендии от курсантите на Академията на МВР
редовна форма на обучение (необнародвана).
Министър:
Румяна Бъчварова
5756

Инструкция за изменение и допълнение на
Инструкция № 8121з-794 от 2014 г. за организацията и реда за осъществяване на конвойната
дейност в Министерството на вътрешните
работи (ДВ, бр. 93 от 2014 г.)
§ 1. В чл. 3, ал. 1, т. 2 след думата „средство;“ думата „директно“ се заменя с „когато“.
§ 2. В чл. 10 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Конвойната дейност се осъществява
от служители с полицейски правомощия от
конвойните звена при ОДМВР и от определени за тази дейност със заповед служители
от Главна дирекция „Национална полиция“
(ГДНП), Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП) и Главна
дирекция „Гранична полиция“ (ГДГП).“
2. В ал. 2 абревиатурите „ГДКП, ГДОП“
се заменят с „ГДНП, ГДБОП“.
§ 3. В чл. 15 думите „сектор „Охрана на
държавната граница при РДГП“ се заменят със
„сектор „Гранично наблюдение“ при РДГП“.
§ 4. В чл. 16, т. 3 думите „охраната на държавната граница“ се заменят с „наблюдението
на държавната граница“.
§ 5. В чл. 19, ал. 1 в основния текст абревиатурата „ГДОП“ се заменя с „ГДНП“.
§ 6. В чл. 20, ал. 1 абревиатурата „ГДОП“
се заменя с „ГДНП“.
§ 7. В чл. 21 след абревиатурата „РДГП“ се
поставя запетая и се добавя „ГПУ“.
§ 8. В чл. 24 в основния текст абревиатурата
„ГДОП“ се заменя с „ГДНП“.
§ 9. В § 5 от преходните и заключителни
разпоредби абревиатурите „ГДКП, ГДОП“ се
заменят с „ГДНП, ГДБОП“.
Министър:
Румяна Бъчварова
5757
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-46-648
от 14 юли 2015 г.
На основание чл. 17, ал. 8 ЗСПЗЗ във връзка
с одобрен протокол № 2 от 9.07.2013 г. по чл. 26,
ал. 11 ППЗСПЗЗ на комисия съгласно Заповед
№ РД-08-132 от 4.07.2013 г. на директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Благоевград,
нареждам:
Да се преработи частично влезлият в сила
план за земеразделяне в частта на масиви с номера 0, 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 и 10 с обща площ 480 дка
в землището на с. Лебница, община Сандански,
област Благоевград.
Заповедта да се доведе до знанието на директора
на Областна дирекция „Земеделие“ – Благоевград,
и началника на Общинската служба по земеделие – гр. Сандански, за сведение и изпълнение.
Контрола по изпълнение на настоящата заповед
възлагам на директора на дирекция „Поземлени
отношения и комасация“.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
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Министър:
Д. Танева

МИНИСТЕРСТВО
НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА
ЗАПОВЕД № РД-09-399
от 5 август 2015 г.
На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, чл. 35, ал. 3 от Закона за физическото възпитание и спорта и Протокол № 8 от
14.07.2015 г. на комисия, определена със Заповед
№ РД-09-554 от 12.09.2014 г. на министъра на
младежта и спорта, нареждам:
1. Утвърждавам промени в Правилника за
статута на футболистите в системата на Българския футболен съюз на Български футболен съюз.
2. Копие от правилника с нанесените промени
по т. 1 да се приложи за съхранение към досието
на Българския футболен съюз в Националния
регистър на лицензираните спортни организации.
3. Правилникът с нанесените промени по т. 1
да се публикува на интернет сайта на Министерството на младежта и спорта.
Министър:
Кр. Кралев
Правилник за изменение и допълнение в Правилника за статута на футболистите в системата
на Българския футболен съюз (утвърден със
Заповед № РД-09-424 от 4.07.2014 г. на министъра
на младежта и спорта – ДВ, бр. 82 от 2014 г.)
§ 1. В чл. 11 се правят следните изменения
и допълнения:

1. Създава се нова т. 1:
„1. подготвителни групи (момчета и момичета) – от 10 до 12 навършени години;“.
2. Досегашните т. 1, 2, 3 и 4 стават съответно
2, 3, 4 и 5.
§ 2. В чл. 13, ал. 2 числото „12“ се заменя с „10“.
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МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА
ЗАПОВЕД № ОХ-544
от 7 август 2015 г.
На основание чл. 31, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
нареждам:
В Устава за войсковата служба на въоръжените сили на Република България, утвърден със
Заповед № ОХ-503 от 4.08.2008 г. на министъра
на отбраната (ДВ, бр. 75 от 2008 г.), изменен със
заповеди № ОХ-316 от 3.05.2012 г. и № ОХ-297
от 25.04.2014 г., се правят следните изменения и
допълнения:
1. В чл. 25, ал. 2 думите „Албум на униформените облекла на военнослужещите от Министерството на отбраната и Българската армия“ се
заменят с „приложение № 7 от Строевия устав
на въоръжените сили на Република България“.
2. В чл. 124:
а) в ал. 1 се създава изречение второ: „Когато
присъстващите са само офицери, командата е
„ГОСПОДА ОФИЦЕРИ!“ („ГОСПОЖИ ОФИЦЕРИ!“ – при присъствие само на жени офицери, или
„ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОФИЦЕРИ!“ – при
присъствие на офицери от двата пола), при което
се заема положение „мирно“.“;
б) в ал. 3, изречение второ след думите „командата „СВОБОДНО!“ се добавя „или „ГОСПОДА
(ГОСПОЖИ) ОФИЦЕРИ!“.
3. В чл. 129 след думата „резерва“ се добавят
думите „и запаса“.
4. В чл. 154, т. 24 думата „резерва“ се заменя
със „запаса“.
5. В чл. 188 т. 18 се изменя така:
„18. да контролира външния вид на военнослужещите от батальона;“.
6. В чл. 310:
а) точка 5 се изменя така:
„5. правила за действие при получаване на
съобщение за заплаха от бомбен, терористичен
или диверсионен акт;“
б) точка 13 се изменя така:
„13. списък на документите, сведенията и
донесенията в Министерството на отбраната и
въоръжените сили;“
в) в т. 15 думите „план (извадка от плана) за
охрана и отбрана на гарнизона“ се отменят.
7. В чл. 325 т. 11 се изменя така:
„11. образци на пропуски;“.
8. В чл. 434, ал. 2 думата „гербов“ се заличава.
9. В чл. 435 думата „гербовия“ се заличава.
10. В чл. 540 т. 4 се отменя.
11. Член 566 се изменя така:
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„Чл. 566. (1) С тази част от устава се урежда
дейността на командирите (началниците) и военнослужещите при подготовка и провеждане
на военни ритуали (церемонии) за отбелязване
на празници и други важни събития с участието
на войски.
(2) При провеждане на военни ритуали (церемонии) за отбелязване на празници и други
важни събития с участието на войски приемащ
ритуала са лицата по чл. 589, ал. 1, т. 1, 2, 3, 4
и 5 по низходящ ред, а в тяхно отсъствие – найстаршият военен началник (командир).“
12. В чл. 589, ал. 3 т. 2 се изменя така:
„2. за министъра на отбраната и за началника
на отбраната: военен оркестър и бойно (национално) знаме; от НГЧ – рота от три взвода по 20
войника; от военните формирования на въоръжените сили – взвод от 24 войника;“.
13. В чл. 601 се правят следните изменения
и допълнения:
а) в наименованието на разпоредбата и навсякъде в нея думата „резерва“ се заменя със „запаса“;
б) в ал. 6 изречение трето се изменя така: „Под
звуците на тържествен барабанен марш военнослужещите, преминаващи в запаса, в колона по
един със строева крачка минават под бойното
знаме, целуват го и заемат местата си.“
14. В чл. 615:
а) алинея 4 се изменя така:
„(4) Почетен ескорт се назначава и при погребение на цивилни служители или граждани,
имащи особени заслуги към армията, по решение
на министъра на отбраната или на началника на
отбраната, при изявено желание на близките им.“;
б) в ал. 7 т. 4 се изменя така:
„4. сержанти, войници, цивилни служители или
граждани – отделение от десет войника, военен
оркестър и национално знаме с траурна лента.“
15. В чл. 625, ал. 4 в първото изречение след
думата „слово“ се добавят думите „което завършва
с поздрава „Поздравявам Ви с успешното завръщане от мисия (операция),“.
16. В приложение № 1 към чл. 6, ал. 2 т. 8
се отменя.
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17. В приложение № 5 към чл. 18, ал. 10:
а) точки 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.1, 15.2, 15.3,
15.4, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25 и 26 се отменят;
б) в т. 15 думите „организиране на крипто
графската сигурност относно обявяване на длъжностни лица, които да изпълняват функциите на“
се заменят с „определяне на“;
в) т. 22 се изменя така:
„22. Заповед относно определяне на потребителите и местата за разполагане ресурсите на
АИС или мрежи, в които се създава, обработва,
съхранява и пренася класифицирана информация.“
18. В приложение № 30 към чл. 349, ал. 3 и
чл. 435 думата „Гербов“ се заличава.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Същата да се публикува в Автоматизираната
информационна система на Българската армия,
на интернет страницата на Министерството на
отбраната и да се изпрати до всички структури,
получаващи заповеди на министъра на отбраната.
Контрола по изпълнението на заповедта ще
осъществявам лично.
Министър:
Н. Ненчев
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ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ
„НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ“
ЗАПОВЕД № ЧР-з-338
от 3 август 2015 г.
На основание чл. 44, ал. 3 от Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“ нареждам:
Утвърждавам класификатор на длъжностите
в Държавна агенция „Национална сигурност“
съгласно приложението.
Отменям Заповед № ЧР-з-325 от 17.10.2013 г.
(ДВ, бр. 100 от 2013 г.).
Заповедта влиза в сила считано от датата на
издаването є.
Председател:
Д. Георгиев
Приложение

Класификатор на длъжностите в ДАНС
№

1

Длъжностни наименования

Вид длъжност

Минимална
образователна
степен

Необходим ранг

2

3

4

5

А.

Държавни служители

А.1

Държавни служители с висше образование

1.

Административен секретар

Висша ръководна

Магистър

Държавен агент
I степен

2.

Директор на специализирана дирекция

Висша ръководна

Магистър

Държавен агент
II степен

3.

Директор на специализирана дирекция Висша ръководна
(служител по сигурността на информацията)

Магистър

Държавен агент
II степен

4.

Директор на специализирана администра- Висша ръководна
тивна дирекция

Магистър

Държавен агент
II степен
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5.

Директор на териториална дирекция „На- Висша ръководна
ционална сигурност“

Магистър

Държавен агент
II степен

6.

Ръководител на звено „Вътрешен одит“

Висша ръководна

Магистър

Държавен агент
II степен

7.

Заместник-директор на специализирана
дирекция

ръководна

Магистър

Специален агент
I степен

8.

Заместник-директор на специализирана
административна дирекция

ръководна

Магистър

Специален агент
I степен

9.

Замес т н и к-д и рек т ор на т ери т ориа л на
дирекция

ръководна

Магистър

Специален агент
I степен

10.

Директор на териториална дирекция „Национална сигурност“

ръководна

Магистър

Специален агент
II степен

11.

Началник на
лен отдел

ръководна

Магистър

Специален агент
II степен

12.

Началник на отдел

ръководна

Магистър

Специален агент
II степен

13.

Задграничен представител I степен

ръководна

Магистър

Специален агент
II степен

14.

Началник на сектор

ръководна

Бакалавър

Главен агент
I степен

15.

Вътрешен одитор

ръководна

Бакалавър

Главен агент
I степен

16.

Задграничен представител II степен

ръководна

Бакалавър

Главен агент
I степен

17.

Финансов контрольор

ръководна

Бакалавър

Главен агент
I степен

18.

Началник на сектор

ръководна

Бакалавър

Главен агент
II степен

19.

Вътрешен одитор

ръководна

Бакалавър

Главен агент
II степен

20.

Задграничен представител II степен

ръководна

Бакалавър

Главен агент
II степен

21.

Финансов контрольор

ръководна

Бакалавър

Главен агент
II степен

22.

Главен експерт

изпълнителска

Бакалавър

Старши агент
I степен

23.

Главен експерт

изпълнителска

Бакалавър

Старши агент
IQ степен

24.

Главен експерт

изпълнителска

Бакалавър

Старши агент
IQQ степен

25.

Главен експерт

изпълнителска

Бакалавър

Старши агент
IV степен

26.

Експерт

изпълнителска

Бакалавър

Младши агент
I степен

27.

Експерт

изпълнителска

Бакалавър

Младши агент
II степен

28.

Експерт

изпълнителска

Бакалавър

Младши агент
III степен

29.

Експерт

изпълнителска

Бакалавър

Младши агент
IV степен

А.2

Държавни служители със средно образование

1.

Командир на отделение

младши
изпълнителска

средно
образование

Главен
сътрудник
I степен

самостоятелен териториа-

3
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3

4

5

2.

Главен специалист

младши
изпълнителска

средно
образование

Главен
сътрудник
I степен

3.

Главен специалист по охраната

младши
изпълнителска

средно
образование

Главен
сътрудник
I степен

4.

Водач на специален автомобил I степен

младши
изпълнителска

средно
образование

Главен
сътрудник
I степен

5.

Главен специалист

младши
изпълнителска

средно
образование

Главен
сътрудник
IІ степен

6.

Главен специалист по охраната

младши
изпълнителска

средно
образование

Главен
сътрудник
II степен

7.

Водач на специален автомобил I степен

младши
изпълнителска

средно
образование

Главен
сътрудник
II степен

8.

Специалист

младши
изпълнителска

средно
образование

Сътрудник
I степен

9.

Специалист по охраната

младши
изпълнителска

средно
образование

Сътрудник
I степен

10.

Водач на специален автомобил II степен

младши
изпълнителска

средно
образование

Сътрудник
I степен

11.

Специалист

младши
изпълнителска

средно
образование

Сътрудник
II степен

12.

Специалист по охраната

младши
изпълнителска

средно
образование

Сътрудник
II степен

13.

Водач на специален автомобил II степен

младши
изпълнителска

средно
образование

Сътрудник
IІ степен

14.

Специалист

младши
изпълнителска

средно
образование

Сътрудник
IIІ степен

15.

Специалист по охраната

младши
изпълнителска

средно
образование

Сътрудник
IIІ степен

16.

Водач на специален автомобил IІ степен

младши
изпълнителска

средно
образование

Сътрудник
IIІ степен

Б.

Лица, работещи по трудово правоотношение

№

Длъжностни наименования

КОД по НКПД

Ръководни, аналитични и приложни специалисти с висше образование
I.

Образователно-квалификационна степен магистър или бакалавър

1.

Заместник-председател

1112

7093

2.

Експерт

2422

6056

3.

Систем-организатор

2529

6006

4.

Счетоводител

2411

6004

5.

Специалист по информационни източници

2522

6004

II.

Специалисти със средно специално образование
Първа група

1.

Механик по автотранспорта

3115

3005

2.

Механик по технически контрол на МПС

3115

3045

3.

Счетоводител

3313

3001

4.

Техник на телефонна и свързочна техника

3522

3007
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III.

Специалисти със средно образование

1.

Управител на стол

1412

3007

2.

Отчетник, счетоводство

4311

2004

Първа група

Втора група
1.

Систем-оператор (национални системи)

3513

3002

2.

Управител на склад

4321

2021

4322

2002

Трета група
1.

Отчетник на МТИ

IV.

Помощен персонал със средно образование
Първа група

1.

Снабдител

4321

2015

2.

Домакин

4321

3022

3.

Систем-оператор

3513

3003

4.

Машинописец I категория

4131

2001

Втора група
1.

Технически сътрудник

5412

3003

2.

Машинописец II категория

4131

2002

Трета група
1.

Продавач

5212

0001

2.

Бюфетчик

5131

2002

3.

Сервитьор

5131

2004

4.

Касиер

5230

1001

5.

Калкулант

4311

2001

V.

Квалифицирани работници

1.

Бояджия

7131

1001

2.

Бръснар

5141

2002

3.

Водопроводчик

7126

2002

4.

Дърводелец

7115

2002

5.

Електромонтьор

7412

2009

6.

Майстор-готвач

3434

2003

7.

Готвач

5120

2001

8.

Майстор-сладкар

7512

2008

9.

Майстор-транжoр

7511

1019

10.

Монтьор на МПС

7231

2005

11.

Монтьор на отоплителна инсталация

7127

2003

12.

Монтьор на технически средства

7233

2031

13.

Строителен работник

9312

0003

14.

Огняр

8182

2004

VI.

Неквалифицирани работници

1.

Общ работник

9622

0001

2.

Работник в кухня

9412

0003

3.

Работник по озеленяване

9214

0015

4.

Пазач

9510

0005

5.

Чистач

9112

0004

5714
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АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН
КОНТРОЛ
РЕШЕНИЕ № 1613
от 3 август 2015 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 3, чл. 3, ал. 3,
т. 3, буква „а“ и чл. 4, ал. 1 ЗПСК, чл. 20, ал. 6
от Устройствения правилник на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол
и протоколно решение № 3657 от 3.08.2015 г. на
изпълнителния съвет Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол открива
процедура за приватизация на „Опитна станция
по сортоподдържане и семепроизводство – Бяла
Слатина“, намираща се в местността Агиното
бранище, землището на гр. Бяла Слатина, община Бяла Слатина, област Враца, обособена част
от „Сортови семена – Елит“ – ЕАД, гр. София.
За изпълнителен директор:
Ст. Граматикова
5677
РЕШЕНИЕ № 1614
от 18 август 2015 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3,
т. 3, буква „д“ и ал. 6, чл. 4, ал. 3, чл. 22г, ал. 3
ЗПСК, чл. 5, т. 13, чл. 7, ал. 1, т. 10, чл. 20, ал. 6
и чл. 22, ал. 1 от Устройствения правилник на
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол и протоколно решение № 3676 от
18.08.2015 г. на изпълнителния съвет Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол
открива процедура за приватизационна продажба
на недвижим имот – частна държавна собственост,
с предоставени права за управление на областния
управител на област Габрово, представляващ:
поземлен имот с идентификатор 14218.505.555,
целият с площ 183 кв. м, намиращ се на ул. Доб
ри Карталов 2, Габрово, община Габрово, област
Габрово, ведно с построената в него двуетажна
сграда с идентификатор 14218.505.555.1 със застроена площ 87 кв. м.
Изпълнителен директор:
Е. Караниколов
5678
РЕШЕНИЕ № 1615
от 18 август 2015 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3,
т. 3, буква „д“ и ал. 6, чл. 4, ал. 3, чл. 22г, ал. 3
ЗПСК, чл. 5, т. 13, чл. 7, ал. 1, т. 10, чл. 20, ал. 6
и чл. 22, ал. 1 от Устройствения правилник на
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол и протоколно решение № 3677 от
18.08.2015 г. на изпълнителния съвет Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол
открива процедура за приватизационна продажба
на недвижим имот – частна държавна собственост,
с предоставени права за управление на Министерството на вътрешните работи, Главна дирекция „Гранична полиция“, Регионална дирекция
„Гранична полиция“ – Смолян, представляващ:
самостоятелен обект в сграда с идентификатор
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67653.934.37.1.5, с предназначение: за търговска
дейност – магазин, с площ 115,86 кв. м, намиращ
се в сграда № 1, разположена в поземлен имот с
идентификатор 67653.934.37, намираща се на бул.
България 25, гр. Смолян, община Смолян, област
Смолян, ведно с прилежащите 1,77 % идеални
части от общите части на сграда № 1.
Изпълнителен директор:
Е. Караниколов
5679
РЕШЕНИЕ № 1616
от 20 август 2015 г.
На основание чл. 4, ал. 1 и чл. 28, ал. 1 и 2
ЗПСК, чл. 5, т. 12, чл. 7, ал. 1, т. 7, чл. 20, ал. 1,
т. 3 и ал. 6 от Устройствения правилник на Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол и във връзка с протоколно решение
№ 3681 от 20.08.2015 г. на изпълнителния съвет
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол реши:
Забранява на „Плод и зеленчук“ – ЕООД,
Габрово, извършването на разпоредителни сделки
и дълготрайни активи на дружеството, сключване
на договори за придобиване на дялово участие,
за наем, за съвместна дейност, за кредит, за
обезпечаване на вземания, както и поемане на
менителнични задължения освен с разрешение
на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.
Изпълнителен директор:
Е. Караниколов
5752
РЕШЕНИЕ № 3386-П
от 19 август 2015 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 1, чл. 3, ал. 1,
чл. 4, ал. 1, чл. 31, ал. 1 и 3, чл. 32, ал. 1, т. 4
ЗПСК, чл. 22 от Наредбата за условията и реда
за организиране и провеждане на централизирани
публични търгове за продажба на акции – собственост на държавата и в съответствие с протоколно
решение № 3678/19.08.2015 г. на изпълнителния
съвет Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол реши:
Продажбата на 10 000 бр. акции, представляващи 38,06 % от капитала на „Мизия – 2000“ – АД,
Плевен, да се извърши чрез централизиран публичен търг.
Изпълнителен директор:
Е. Караниколов
5680

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 438
от 9 юли 2015 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ при СО е постъпило писмо вх. № ГР-70-00161 от 28.04.2015 г. от главния архитект на район
„Искър“, с което се изпраща по компетентност
административна преписка, образувана по заявление вх. № 7000-295 от 9.04.2014 г. с искане за
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ИПР за УПИ I-44, 57, 64, 65 – „за офиси, хотел,
търговия, сервиз, подземен гараж и трафопост“,
при разглеждането на която е констатирана
явна фактическа грешка в действащия план за
регулация.
Към писмото са приложени: мотивирано предложение – текстова и графична част за ИПР на
УПИ I-44, 57, 64, 65 – „за офиси, хотел, търговия,
сервиз, подземен гараж и трафопост“; скици от
СГКК – София, за поземлени имоти с идентификатори 68134.1503.44, 68134.1503.57, 68134.1503.65,
68134.1503.64 с вписан собственик „Първа инвестиционна банка“ – АД; нотариален акт № 103
от 12.06.2013 г., с който „Първа инвестиционна
банка“ – АД, доказва придобиване правото на
собственост върху горните имоти; комбинирана
скица по чл. 16, ал. 3 ЗКИР.
При извършена служебна проверка се установи
от фактическа и правна страна следното:
Със Заповед № РД-09-50-1735 от 4.11.2010 г.
на главния архитект на СО е одобрен план за
регулация и застрояване на м. НПЗ „Искър – Север – III част“, кв. 2а, УПИ I-169 – „за офиси,
шоурум, търговия и трафопост“.
С Решен ие № 2 4 по п р о т око л № 50 о т
23.01.2014 г. на СОС е одобрен план за регулация
и застрояване на м. НПЗ „Искър – Север – III
част“, кв. 2а, УПИ I-44, 57, 64, 65 – „за офиси,
хотел, търговия, сервиз, подземен гараж и трафопост“, УПИ III-33 – „за офис, шоурум и подземен
гараж“, и УПИ IV-30 – „за офиси, хотел, магазин,
КО, подземен гараж и трафопост“, и изменение
на плана за регулация – промяна профила на
улица по о.т. 297 – о.т. 261, промяна профила
на улица по о.т. 264 – о.т. 263 – о.т. 262, кв. 2а,
м. НПЗ „Искър – север – III част“.
Видно от горните административни актове
и приложената комбинирана скица по чл. 16,
ал. 3 ЗКИР, е налице дублиране в номерата на
урегулираните поземлени имоти, като с Решение
№ 24 по протокол № 50 от 23.01.2014 г. на СОС е
одобрен нов УПИ I, какъвто номер на УПИ вече
съществува в кв. 2а.
Допуснатата очевидна фактическа грешка се
дължи на погрешно изписване в изработения
проект на контактния на територията – предмет
на плана УПИ I-169 – „за офиси, шоурум, търговия и трафопост“, който е изписан като УПИ
II-169 – „за офиси, шоурум, търговия и трафопост“. Последният не е предмет на одобряване с
Решение № 24 по протокол № 50 от 23.01.2014 г.
на СОС, поради което не може да се приеме, че
номерът му е променен.
На основание т. 8.15 от приложение № 1 към
чл. 68, ал. 1 от Наредба № 8 от 2001 г. за ОСУП
„Урегулираните поземлени имоти в рамките
на един квартал се номерират с римски цифри,
подредени последователно във възходящ ред на
номерата...“.
С повторното одобряване на ПРЗ на УПИ
I-44, 57, 64, 65 – „за офиси, хотел, търговия,
сервиз, подземен гараж и трафопост“, от кв. 2а
на м. НПЗ „Искър – север – III част“, макар и
за други имоти, е нарушена горната норма и се
създава неяснота относно устройството на имотите в кв. 2а.
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С Решен ие № 2 4 по п р о т око л № 50 о т
23.01.2014 г. на СОС е следвало да се одобри
проект за УПИ II-44, 57, 64, 65 – „за офиси, хотел,
търговия, сервиз, подземен гараж и трафопост“,
от кв. 2а на м. НПЗ „Искър – север – III част“
вместо за УПИ I-44, 57, 64, 65 – „за офиси, хотел,
търговия, сервиз, подземен гараж и трафопост“,
от кв. 2а на м. НПЗ „Искър – север – III част“.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 62, ал. 2 от Административнопроцесуалния
кодекс във връзка с т. 8.15 от приложение № 1
към чл. 68, ал. 1 от Наредба № 8 от 2001 г. за
ОСУП Столичният общински съвет реши:
Допуска:
1. Поправка на очевидна фактическа грешка
в текстовата част – мотиви и диспозитив, на
Решение № 24 по протокол № 50 от 23.01.2014 г.
на СОС, като навсякъде се чете: „УПИ II-44, 57,
64, 65 – „за офиси, хотел, търговия, сервиз, подземен гараж и трафопост“, от кв. 2а на м. НПЗ
„Искър – север – III част“, вместо: „УПИ I-44,
57, 64, 65 – „за офиси, хотел, търговия, сервиз,
подземен гараж и трафопост“, от кв. 2а на м. НПЗ
„Искър – север – III част“.
2. Поправка на очевидна фактическа грешка
в графичната част на план за регулация и план
за застрояване на м. НПЗ „Искър – север – III
част“, одобрени с Решение № 24 по протокол
№ 50 от 23.01.2014 г. на СОС, като навсякъде се
чете: „УПИ II-44, 57, 64, 65 – „за офиси, хотел,
търговия, сервиз, подземен гараж и трафопост“,
от кв. 2а на м. НПЗ „Искър – север – III част“,
вместо: „УПИ I-44, 57, 64, 65 – „за офиси, хотел,
търговия, сервиз, подземен гараж и трафопост“,
от кв. 2а на м. НПЗ „Искър – север – III част“.
Корекцията да се нанесе в графичните части
със зелен цвят.
3. Върху всички чертежи да се отрази със
забележка погрешно нанесеният в частта на извадката УПИ II-169, одобрен като УПИ I-169 със
Заповед № РД-09-50-1735 от 4.11.2010 г. на главния
архитект на СО.
Това решение е неразделна част от Решение
№ 24 по протокол № 50 от 23.01.2014 г. на СОС.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда на
АПК пред Административния съд – София-град,
в 14-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават в район „Искър“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столична община.
Председател:
Е. Герджиков
5681
РЕШЕНИЕ № 439
от 9 юли 2015 г.
В Н а п р а в лен ие „ А рх и т ек т у р а и г р а до 
устройство“ на Столична община е постъпило
заявление вх. № ГР-70-00-352 от 11.10.2012 г. от
Тодор Вълчев Стайков, управител на „Хидроекоенерго – ТАС“ – ЕООД, с искане за разрешаване изработване на проект за парцеларен
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план извън границите на урбанизираните територии за изграждане на водонапорен тръбопровод с водохващане в имот с идентификатор
29150.7102.722, землище с. Железница, с трасе през
планоснимачен район 7102, между планоснимачни райони 6827 и 6829, между планоснимачни
райони 6828 и 6829, до имот с идентификатор
37914.6829.60, землище с. Кокаляне, и план за
застрояване за МВЕЦ „Ведена“ в поземлен имот
с идентификатор 37914.6829.60, район „Панчарево“. Към заявлението е приложено задание,
отговарящо на изискванията на чл. 125 ЗУТ, и
становище № 784 от 3.05.2007 г. на Регионалното
управление на горите – София, разрешително
за водовземане № 11140063 от 8.10.2009 г. на директора на Басейнова дирекция за управление
на водите – Дунавски район с център Плевен,
решение № 609 от 4.11.2011 г. за изменение на
разрешителното за водовземане № 11140063 от
8.10.2009 г. на директора на Басейнова дирекция за управление на водите – Дунавски район
с център Плевен, становище № 26-00-8531 от
12.02.2009 г. на РИОСВ, решение № 43-ПР/2003
на РИОСВ, решение № СО- 4-ОС/20 09 г. на
РИОСВ, нотариален акт № 117, том I, рег. № 4282,
дело № 102 от 25.06.2007 г., скица от СГКК за
поземлен имот с идентификатор 37914.6829.60 по
КККР на с. Кокаляне, мотивирано предложение,
пълномощно.
Заданието и мотивираното предложение са
разгледани от отдели „ОУП“, „БДПР“, „Правен“
и „ПУП“ и приети с решение на ОЕСУТ по протокол № ЕС-Г-25 от 26.03.2013 г., т. 15.
С решен ие № 419 по п ро т окол № 43 о т
18.07.2013 г. на Столичния общински съвет на
основание чл. 124а, ал. 5 и 7 ЗУТ е одобрено задание за проектиране и разрешено изработването
на проект за подробен устройствен план – парцеларен план за изграждане на водонапорен
тръбопровод с водохващане в имот с идентификатор 29150.7102.722, землище с. Железница,
с трасе през планоснимачен район 7102, между
планоснимачни райони 6827 и 6829, между планоснимачни райони 6828 и 6829, до имот с идентификатор 37914.6829.60, землище с. Кокаляне, и
план за засрояване за МВЕЦ „Ведена“ в имот с
идентификатор 37914.6829.60, район „Панчарево“.
Решението е изпратено за сведение на кмета
на район „Панчарево“ с писмо изх. № ГР-70-00352 от 8.08.2013 г.
Със заявление вх. № ГР-70-00-352 от 24.10.2013 г.
е внесен проект за одобряване на подробен устройствен план – парцеларен план за изграждане
на водонапорен тръбопровод с водохващане в
имот с идентификатор 29150.7102.722, землище
с. Железница, с трасе през планоснимачен район 7102, между планоснимачни райони 6827 и
6829, между планоснимачни райони 6828 и 6829,
до имот с идентификатор 37914.6829.60, землище
с. Кокаляне, и план за застрояване за МВЕЦ
„Ведена“ в имот с идентификатор 37914.6829.60 с
обяснителна записка.
Представено е становище № 167 от 26.02.2014 г.
на директора на Басейнова дирекция за управление
на водите – Дунавски район с център Плевен, с
което съгласува проекта.
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С писмо изх. № ГР-70-00-352 от 22.04.2014 г. е
указано на заявителя да отстрани нередовностите
по преписката, като представи проект, съгласуван
с „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД, становище от РИОСВ за необходимостта от екологична
оценка и контролно заснемане на дървесната
растителност, заверено от дирекция „Зелени
системи“ при СО.
Със заявление вх. № ГР-70-00-352 от 9.07.2014 г.
допълнително са внесени: проект, съгласуван
от „ЧЕЗ Разпределение Българи я“ – А Д, на
25.02.2013 г., становище изх. № 1201400213 от
18.02.2014 г. на „ЧЕЗ Разп ределение Бъ лгария“ – АД, становище № 26-00-8531 от 12.02.2009 г.
на директора на РИОСВ – София, решение № 43ПР от 2003 г. на директора на РИОСВ – София,
и решение № СО-4-ОС от 2009 г. на директора
на РИОСВ – София.
Допълнително е представено геодезическо заснемане и декларация за липса на съществуващата
дървесна растителност, заверена от дирекция
„Зелени системи“ при СО на 21.03.2015 г.
Със заявление № ГР-70-00-352 от 25.03.2015 г.
от „МВЕЦ Ведена“ – ЕООД, с управител Филип
Стайков, са представени план за преобразуване
на „Хидроекоенерго – ТАС“ – ЕООД, встъпителен баланс на „МВЕЦ Ведена“ – ЕООД, доклад
на проверителя за проверка на преобразуване
на търговско дружество, изготвен на основание
чл. 262ф ТЗ, удостоверение от Агенцията по вписванията на „Хидроекоенерго – ТАС“ – ЕООД,
удостоверение от Агенцията по вписванията на
„МВЕЦ Ведена“ – ЕООД, и разрешително за водовземане от повърхностен воден обект № 11140150
от 6.11.2013 г. на директора на Басейнова дирекция за управление на водите – Дунавски район
с център Плевен.
На основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ проектът е
съобщен на заинтересованите лица чрез обявление в „Държавен вестник“, бр. 67 от 12.08.2014 г.,
като в законоустановения срок не са постъпили
възражения.
Изработеният проект на основание чл. 12
ЗУЗСО подлежи на обществено обсъждане, което
е наредено със Заповед № РД-09-255 от 29.08.2014 г.
на кмета на район „Панчарево“. Резултатите от
проведеното обществено обсъждане са отразени
в протокол от 2.10.2014 г. и обобщени в доклад,
като с писмо рег. № 6602-228/3 от 8.10.2014 г.
кметът на район „Панчарево“ удостоверява, че
в законоустановения срок не са постъпили възражения, предложения и искания.
Проектът е съгласуван от отделите на НАГ.
Същият е разгледан на заседание на ОЕСУТ с
протокол № ЕС-Г-25 от 7.04.2015 г., т. 18, и е приет
по реда на чл. 128, ал. 7 ЗУТ, като е предложено
да бъде внесен в Столичния общински съвет за
одобряване.
С оглед на горната фактическа обстановка се
установява от правна страна следното:
Настоящото административно производство е
инициирано от заинтересувано лице по смисъла на
чл. 124а, ал. 5 във връзка с чл. 131, ал. 1 и ал. 2,
т. 1 ЗУТ и чл. 62, ал. 7 от Закона за енергетиката,
а именно „Хидроекоенерго – ТАС“ – ЕООД, което
се установява от представените в производството
становище № 784 от 3.05.2007 г. на Регионалното
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управление на горите – София, разрешително
за водовземане № 11140063 от 8.10.2009 г. на директора на Басейнова дирекция за управление
на водите – Дунавски район с център Плевен,
и решение № 609 от 4.11.2011 г. за изменение на
разрешителното за водовземане № 11140063 от
8.10.2009 г. на директора на Басейнова дирекция
за управление на водите – Дунавски район с
център Плевен.
Ви д но о т п редс та вен и т е по п реп иск ата:
п ла н за п р ео бра зу ва не на „Х и д р о еко енер г о – ТАС “ – ЕООД, вс т ъп и т елен ба ла нс на
„МВЕЦ Ведена“ – ЕООД, доклад на проверителя за проверка на преобразуване на търговско
дружество, изготвен на основание чл. 262ф ТЗ,
и удостоверения от Агенцията по вписванията,
„МВЕЦ Ведена“ – ЕООД, е правоприемник на
„Хидроекоенерго – ТАС“ – ЕООД, и титуляр на
разрешително за водовземане от повърхностен
воден обект № 11140150 от 6.11.2013 г. на директора
на Басейнова дирекция за управление на водите – Дунавски район с център Плевен, „МВЕЦ
Ведена“ – ЕООД, с оглед на което дружеството е
доказало качеството си на заинтересувано лице
по смисъла на чл. 124а, ал. 5 във връзка с чл. 131,
ал. 1 и ал. 2, т. 1 ЗУТ и чл. 62, ал. 7 от Закона за
енергетиката. Същото е изразило изрично съгласие за одобряване на ПУП, което се установява
от заявление вх. № ГР-70-00-352 от 25.03.2015 г.
Спазени са административнопроизводствените правила при издаване на акта – сезиране
на административния орган от заинтересовано
лице по чл. 131, ал. 2, т. 1 ЗУТ със заявление по
образец, одобрено е задание и е разрешено изработването на проект за ПУП от компетентния
за това орган, внесен е проект, който е съобщен
на всички заинтересовани лица, и е проведено
обществено обсъждане, същият е разгледан и
приет от ОЕСУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
Целта на ПУП е обезпечаване в устройствено
отношение на трасе на напорен тръбопровод с
водохващане в част от имот с идентификатор
29150.7102.722 по К К К Р на с. Железница до
имот с идентификатор 37914.6829.60 по КККР на
с. Кокаляне и трасе на ел. провод 20 kV, обслужващ централата, с присъединяване от въздушен
електропровод „Регата“ в имот с идентификатор
29150.7102.970.
С плана за застрояване се предвижда водохващане в част от имот с идентификатор 29150.7102.722
и МВЕЦ „Ведена“ в имот с идентификатор
37914.6829.60 по КККР на с. Кокаляне.
Изработени ят проект е в съответствие с
чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ, като същият е изработен
върху данни от действащата кадастрална карта
на с. Железница, одобрена със Заповед № РД18-36 от 17.06.2011 г. на изпълнителния директор
на АГКК, и действащата кадастрална карта на
с. Кокаляне, одобрена със Заповед № РД-18-76
от 21.12.2010 г. на изпълнителния директор на
АГКК и изменена със Заповед № КД-14-22-810
от 28.08.2012 г. на началника на СГКК.
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С изработения проект са определени площта
и размера на сервитутите около трасето на напорния тръбопровод и трасето на електропровода в съответствие с Наредба № 16 от 2004 г. за
сервитутите на енергийните обекти.
Трасето преминава по полски път, попадащ
извън границите на урбанизираната територия
по смисъла на чл. 7, ал. 1 ЗУТ и в устройствени
категории „Рекреационни гори и земи – зелена
зона“ (Гр) и „Земеделска зона“ (Ссб), съгласно
становище на отдел „ОУП“. Строителството на
напорен тръбопровод, водохващане, електропреносната мрежа и сградоцентрала е допустимо в
тези устройствени зони съгласно приложението
към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО.
Спазено е изискването на чл. 12 ЗУЗСО за
провеждане на обществено обсъждане.
Предвид горното проектът отговаря на предвижданията на ОУП на СО, с което са спазени
изискванията на чл. 103, ал. 4 и чл. 104, ал. 1,
изр. 2 ЗУТ.
Проектът е изработен при спазване изискванията на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.
Изпълнени са изискванията в мотивираното
предписание за съгласуване на проекта с „ЧЕЗ
Разпределение България“ – А Д, и Басейнова
дирекция за управление на водите – Дунавски
район с център Плевен.
Спазено е изискването на чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО,
което се установява от представената декларация
за липса на дървесната растителност, заверена
от дирекция „Зелена система“ – СО.
Изпълнено е изискването на чл. 125, ал. 7 ЗУТ,
което се установява от представеното решение
на РИОСВ за преценка на необходимостта от
извършване на оценка на въздействието върху
околната среда.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 21, ал. 7 ЗОС, чл. 110, ал. 1, т. 3 и 5, чл. 59,
ал. 1, чл. 103, ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 ЗУТ,
чл. 12 ЗУЗСО, т. 49 и 63 от приложението към
чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО и протокол на ОЕСУТ № ЕСГ-25 от 7.04.2015 г., т. 18, Столичният общински
съвет реши:
Одобрява проект за:
1. Парцеларен план за осигуряване на трасе
на напорен тръбопровод с водохващане в част от
имот с идентификатор 29150.7102.722 (по скицапроект на имот с идентификатор 29150.7102.721),
землище на с. Железница, и трасе на ел. провод
20 kV, обслужващ централата, с присъединяване
от въздушен електропровод „Регата“ в имот с
идентификатор 29150.7102.970, през планоснимачен
район 7102, между планоснимачни райони 6827
и 6829, през планоснимачни райони 6828 и 6829
до имот с идентификатор 37914.6829.60, землище
на с. Кокаляне, съгласно приложения проект.
2. План за застрояване за водохващане в част
от имот с идентификатор 29150.7102.722 (по скицапроект на имот с идентификатор 29150.7102.721),
землище на с. Железница, и план за застрояване
за изграждане на МВЕЦ „Ведена“ в имот с идентификатор 37914.6829.60, землище на с. Кокаляне,
съгласно приложения проект.
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Решението и одобреният проект на подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столична община – Направление
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com),
на основание чл. 129, ал. 5 ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават в район „Панчарево“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столична община.
Председател:
Е. Герджиков
5682
РЕШЕНИЕ № 536
от 23 юли 2015 г.
В изпълнение предвижданията на общия устройствен план на Столична община и програмата
за проектно-проучвателни работи на НАГ – СО,
с Решение № 336 на СОС от 12.06.2014 г. е разрешено изработване на проект за подробен устройствен план и е одобрено и задание по смисъла
на чл. 125, ал. 1 ЗУТ.
Изработването на проекта на плана за регулация и застрояване е възложено по реда на чл. 135,
ал. 5 ЗУТ за сметка на общинския бюджет, като
изборът на изпълнител е направен по реда на
ЗОП съгласно разпоредбата на чл. 126, ал. 1 ЗУТ.
Изработеният проект е представен в Направление „Архитектура и градоустройство“ и със
Заповед № РД-09-09-156 от 27.10.2014 г. на главния
архитект на СО е назначена комисия със задача
да разгледа постъпилия проект и установи съответствието му с нормативната уредба.
С протокол от 12.11.2014 г., приет от главния
архитект на СО, комисията връща представения
проект с технически забележки, допълнения и
препоръки, за което главният проектант е уведомен с писмо № ТП-92-00-44-[2] от 26.11.2014 г.
С решение на ОЕСУТ по протокол № ЕС-Г-10
от 10.02.2015 г., т. 3, се приема внесеният проект и
се изпраща за съобщаване на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ в район „Кремиковци“.
С писмо № ТП-92-00-44-[6] от 12.03.2015 г.
проектът е изпратен до район „Кремиковци“ и
обявление до „Държавен вестник“.
С писмо № 0790-37-(2)/2014 от 15.05.2015 г.
район „Кремиковци“ информира за приключила
процедура по съобщаването на проекта по реда на
чл. 128, ал. 1 ЗУТ. Съобщението е публикувано в
„Държшавен вестник“, бр. 21 от 20.03.2015 г., и в
законоустановения срок са постъпили възражения
и предложения.
Постъпилите възражения, предложения и становища са разгледани от ОЕСУТ. С решение на
ОЕСУТ по протокол № ЕС-Г-48 от 30.06.2015 г.,
т. 4, и протокол № ЕС-Г-50 от 7.07.2015 г., т. 7, са
направени служебни предложения. Проектът е
приет от ОЕСУТ с решение след коригиране на
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ПРЗ по уважените възражения, предложения и
направени служебни предложения да се изпрати
в СОС за одобряване по компетентност.
Коригираният проект е внесен за одобряване
на 9.07.2015 г. С оглед изложената фактическа обстановка от правна страна се установява следното:
Искането за одобряване на ПУП е направено
служебно по инициатива на компетентния за това
орган съгласно чл. 135, ал. 1 ЗУТ, а именно кмета
на общината, който съгласно Заповед № РД-091423 от 5.12.2012 г. на кмета на Столична община е делегирал компетентността си на главния
архитект на СО.
Изработеният проект е с териториален обхват
територията на местност Япаджа, с обхват: ПИ с
идентификатор 68134.8620.14, Северна скоростна
тангента; ул. Челопешко шосе; бул. Ботевградско
шосе; р. Искър, разположена в източната част
на София и е прилежаща на бул. Ботевградско
шосе. В този си обхват територията съдържа
около 40,5 ха и е в административните граници
на район „Кремиковци“.
Съгласно ОУП на Столична община, приет с
Решение № 960 от 16.12.2009 г. на Министерския
съвет, територията на м. Япаджа попада в следните
устройствени зони: Смесена многофункционална
зона със занижени параметри (Смф1), Смесена
многофункционална зона предимно за около
градския район (Смф2); Зона на градски паркове
и градини (Зп); Терени за озеленяване на улици,
реки, дерета, открити канали и сервитути (Тзв)
и Терени за транспортна инфраструктура (Тти).
Проектът на плана за регулация и застрояване
е изпълнен в съответствие с предвижданията на
ОУП на СО'2009 г. по отношение устройственото зониране и режимите на съответните зони и
терени.
Кадастралната карта на район „Кремиковци“
е одобрена със Заповед № РД-18-61 от 27.09.2010 г.
на изпълнителния директор на АГКК.
Проектът за ПУП е изработен върху влязла
в сила кадастрална карта, с което е спазено изискването на чл. 115, ал. 1 ЗУТ.
С плана за регулация са спазени изискванията на чл. 19 ЗУТ за лице и повърхност на новопредвидените УПИ. Осигурено е необходимото
обслужване на територията за транспортна и
инженерна инфраструктура.
С плана за застрояване се предвижда свободно
и свързано ниско- и средноетажно застрояване.
За имотите, в които е предвидено свързано застрояване, е представено нотариално заверено
съгласие на собствениците по чл. 21, ал. 5 ЗУТ.
Новопредвиденото застрояване се одобрява
при спазване изискванията на чл. 31, ал. 1, 4 и 5
и чл. 32, ал. 1 и 3 ЗУТ по отношение изискуемите
разстояния на сградите до регулационните линии.
Предвид горното с проекта за план за застрояване не се допускат намалени разстояния
към съседни имоти и/или сгради, включително
през улица.
Проектът е обявен по реда чл. 128, ал. 2 ЗУТ.
Проектът и възраженията са разгледани от ОЕСУТ.
Проектът е приет с решение след корекциите по
уваженото възражение и служебните предложения
да се изпрати в СОС за одобряване на основа-
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ние чл. 129, ал. 1 ЗУТ. Нанесени са корекции в
съответствие с решенията на ОЕСУТ в кафяв и
зелен цвят.
Спазен е чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО, което се установява от представената декларация за липса
на висока дървесна растителност, заверена от
дирекция „Зелена система“ на СО – № 3C-660032 от 27.04.2015 г.
Изпълнено е изискването на чл. 125, ал. 7 ЗУТ,
което се установява от представено становище
на РИОСВ за преценяване на необходимостта от
извършване на оценка на въздействието върху
околната среда.
Спазено е изискването на чл. 60, ал. 2 ЗУТ,
като са представени съгласувани инженерни плансхеми на техническата инфраструктура с „ЧЕЗ
Разпределение България“ – АД – 3.04.2015 г., „Софийска вода“ – АД, изх. № ТУ-832 от 6.04.2015 г.
Спазени са административнопроизводствените правила при издаване на акта за разрешение
изработването на ПУП, внесеният проект е съобщен на заинтересованите лица, разгледан е и
е приет от ОЕСУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
Проектът е изработен при спазване изискванията на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
Проектът е обявен по чл. 128, ал. 2 ЗУТ и в
съответствие с чл. 129, ал. 1 ЗУТ органът, компетентен да одобри проекта за подробен устройствен
план, е Столичният общински съвет.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1, чл. 108, ал. 2, чл. 110, ал. 1 във
връзка с чл. 17 ЗУТ, устройствени категории по
т. 4, 13, 14, 21, 25 и 32 от приложението към чл. 3,
ал. 2 ЗУЗСО Столичният общински съвет реши:
Одобрява проект за:
1. План за регулация на м. Япаджа, район
„Кремиковци“, по сините и червените линии,
цифри и текст с корекциите в кафяв и зелен цвят
в обхват съгласно приложения проект.
2. План за застрояване на м. Япаджа, район
„Кремиковци“, с корекциите в зелен цвят в обхват
съгласно приложения проект.
3. План-схеми на инженерната инфраструктура в обхвата на ПРЗ на м. Япаджа, район
„Кремиковци“.
4. От проекта за изменение на плана за регулация и план за застрояване в обхвата на ПРЗ
на м. Япаджа не се одобряват урегулираните поземлени имоти, за които няма представени предварителни договори по чл. 15 или по чл. 17 ЗУТ,
и урегулираните поземлени имоти със свързано
застрояване, за които няма заверено съгласие по
чл. 21, ал. 5 ЗУТ, съгласно приложения проект.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването.
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Жалбите се подават до район „Кремиковци“ и
се изпращат в Административния съд – Софияград, от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община.
Председател:
Е. Герджиков
5711
РЕШЕНИЕ № 537
от 23 юли 2015 г.
В изпълнение предвижданията на общия устройствен план на Столична община и програмата
за проектно-проучвателни работи на НАГ – СО,
с Решение № 335 на СОС от 12.06.2014 г. е разрешено изработване на проект за ПУП и е одобрено
задание по смисъла на чл. 125, ал. 1 ЗУТ.
Изработването на проекта на плана е възложено по реда на чл. 135, ал. 5 ЗУТ за сметка на
общинския бюджет, като изборът на изпълнител
е направен по реда на ЗОП съгласно разпоредбата
чл. 126, ал. 1 ЗУТ.
Изработеният проект е представен в Направление „Архитектура и градоустройство“ и
със Заповед № РД-09-09-157 от 27.10.2014 г. на
главния архитект на СО е назначена комисия със
задача да разгледа постъпилия проект и установи
съответствието му с нормативната уредба. С протокол от 26.11.2014 г., приет от главния архитект
на СО, комисията връща представения проект с
технически забележки, допълнения и препоръки,
за което главният проектант е уведомен с писмо
№ ТП-92-00-39-[2] от 26.11.2014 г.
Пр о ек т ът е с ъ г л а с у в а н с ъ с „С о фи й с к а
вода“ – АД, „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД,
Басейнова дирекция „Дунавски район“, дирекция
„Зелена система“ при СО, РИОСВ и отделите в
Направление „Архитектура и градоустройство“.
С р е ш е н и е п о п р о т о ко л № Е С -Г-10 о т
10.02.2015 г., т. 2, ОЕСУТ е разгледал и приел
внесения проект на 12.01.2015 г. с решение за
изпращане за съобщаване на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ в район „Кремиковци“. С писмо № ТП92-00-39-[8] от 12.03.2015 г. проектът е изпратен до
район „Кремиковци“ с обявление до „Държавен
вестник“.
С писмо № 0790-35-(2)/2014 от 15.05.2015 г.
район „Кремиковци“ информира, че проектът е
съобщен по реда на чл. 128, ал. 1 ЗУТ, съобщението е публикувано в „Държавен вестник“, бр. 21
от 20.03.2015 г., и в законоустановения срок са
постъпили възражения и предложения. Допълнително по проекта са постъпили възражения в
Направление „Архитектура и градоустройство“.
Постъпилите възражения, предложения и становища са разгледани от ОЕСУТ, като с решение
по протокол № ЕС-Г-48 от 30.06.2015 г., т. 9, са
направени служебни предложения. Съгласно решението на ОЕСУТ след коригиране на ПРЗ по
уважените възражения, предложения и направени
служебни предложения проектът следва да се
изпрати в СОС за одобряване по компетентност.
Коригираният проект е представен от проектантите в НАГ за одобряване на 9.07.2015 г.
С оглед изложената фактическа обстановка от
правна страна се установява следното:
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Административното производство е започнало
служебно по инициатива на компетентния за
това орган, а именно кмета на общината, който
съгласно Заповед № РД-09-1423 от 5.12.2012 г. на
кмета на Столична община е делегирал компетентността си на главния архитект на СО.
Изработеният проект е с териториален обхват
територията на местност Долни Богров-север,
поземлени имоти с идентификатори 22304.7891.2;
2 2 3 0 4.79 5 4. 3; 2 2 3 0 4.79 5 4.1 33; 2 2 3 0 4.79 5 4.17;
22304.7954.18; 22304.7891.1027; 22304.7954.32; дере;
22304.7952.33; 22304.7952.119; бул. Ботевградско
шосе; северозападните граници на устройствени
зони „Тти“ и „Пмс“, разположена в източната
част на София и е прилежаща на бул. Ботев
градско шосе.
Съгласно ОУП на Столична община, приет с
Решение № 960 от 16.12.2009 г. на Министерския
съвет, територията на м. Долни Богров-север
попада в следните устройствени зони: „Жилищна
зона с преобладаващо малкоетажно застрояване“
(Жм); „Терени за озеленяване на улици, реки,
дерета, открити канали и сервитути“ (Тзв) и
„Терени за транспортна инфраструктура“ (Тти).
Проектът на плана за регулация и застрояване
е изпълнен в съответствие с предвижданията на
ОУП на СО'2009 г. по отношение устройственото зониране и режимите на съответните зони и
терени.
Кадастралната карта за територията е одобрена със Заповед № РД-18-57 от 3.09.2010 г. на
изпълнителния директор на АГКК, изменена
със Заповед № КД-14-22-46 от 25.01.2012 г. на
началника на СГКК – София.
Проектът за ПУП е изработен върху влязла
в сила кадастрална карта, с което е спазено изискването на чл. 115, ал. 1 ЗУТ.
С плана за регулация са спазени изисквания
та на чл. 19 ЗУТ за лице и повърхност на новопредвидените УПИ. Осигурено е необходимото
обслужване на територията за транспортна и
инженерна инфраструктура.
С плана за застрояване се предвижда свободно
и свързано ниско- и средноетажно застрояване.
За имотите, в които е предвидено свързано застрояване, е представено нотариално заверено
съгласие на собствениците по чл. 21, ал. 5 ЗУТ.
Новопредвиденото застрояване се одобрява
при спазване изискванията на чл. 31, ал. 1, 4 и 5
и чл. 32, ал. 1 и 3 ЗУТ по отношение изискуемите
разстояния на сградите до регулационните линии.
Предвид горното с проекта за план за застрояване не се допускат намалени разстояния
към съседни имоти и/или сгради, включително
през улица.
Проектът е обявен по реда чл. 128, ал. 2 ЗУТ.
Проектът и възраженията са разгледани от ОЕСУТ.
Проектът е приет с решение след корекциите по
уваженото възражение и служебните предложения
да се изпрати в СОС за одобряване на основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ. Нанесени са корекции в
съответствие с решенията на ОЕСУТ в кафяв и
зелен цвят.
Спазен е чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО, което се установява от представената декларация за липса
на висока дървесна растителност, заверена от
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дирекция „Зелена система“ на СО – № 3C-660033 от 27.04.2015 г.
Изпълнено е изискването на чл. 125, ал. 7 ЗУТ,
което се установява от представено становище
на РИОСВ за преценяване на необходимостта
от извършване на оценка на въздействието върху околната среда – Решение № 08-00-3527 от
3.07.2015 г.
Спазено е изискването на чл. 60, ал. 2 ЗУТ,
като са представени съгласувани инженерни плансхеми на техническата инфраструктура с „ЧЕЗ
Разпределение България“ – АД – 3.04.2015 г., „Софийска вода“ – АД, изх. № ТУ-830 от 6.04.2015 г.
Спазени са административнопроизводствените правила при издаване на акта за разрешение
изработването на ПУП, внесеният проект е съобщен на заинтересованите лица, разгледан е и
е приет от ОЕСУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
Проектът е изработен при спазване изискванията на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
Проектът е обявен по чл. 128, ал. 2 ЗУТ и в
съответствие с чл. 129, ал. 1 ЗУТ органът, компетентен да одобри проекта за подробен устройствен
план, е Столичният общински съвет.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1, чл. 108, ал. 2, чл. 110, ал. 1 във
връзка с чл. 17 ЗУТ, устройствени категории
по т. 4, 15, 21 от приложението към чл. 3, ал. 2
ЗУЗСО Столичният общински съвет реши:
Одобрява проект за:
1. План за регулация на м. Долни Богровсевер по сините и червените линии, цифри и
текст с корекциите в кафяв и зелен цвят в обхват
съгласно приложения проект.
2. План за застрояване на м. Долни Богровсевер с корекциите в зелен цвят в обхват съгласно
приложения проект.
3. План-схеми на инженерната инфраструктура в обхвата на ПРЗ на м. Долни Богров-север.
4. От проекта за изменение на плана за
регулация и план за застрояване в обхвата на
ПРЗ на м. Долни Богров-север не се одобряват
урегулираните поземлени имоти, за които няма
представени предварителни договори по чл. 15
или по чл. 17 ЗУТ, и урегулираните поземлени
имоти със свързано застрояване, за които няма
заверено съгласие по чл. 21, ал. 5 ЗУТ, съгласно
приложения проект.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават до район „Кремиковци“ и
се изпращат в Административния съд – Софияград, от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община.
Председател:
Е. Герджиков
5712
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РЕШЕНИЕ № 539
от 23 юли 2015 г.
В изпълнение на предвижданията на общия устройствен план на Столична община и програмата
за проектно-проучвателни работи на НАГ – СО, с
Решение № 334 на СОС от 12.06.2014 г. е разрешено
изработване на проект за ПУП и е одобрено и
задание по смисъла на чл. 125, ал. 1 ЗУТ.
Изработването на проекта на плана за регулация е възложено по реда на чл. 135, ал. 5 ЗУТ
за сметка на общинския бюджет, като изборът
на изпълнител е направен по реда ЗОП съгласно
разпоредбата на чл. 126, ал. 1 ЗУТ.
Изработеният проект е представен в Направление „Архитектура и градоустройство“ и със
Заповед № РД-09-09-155 от 27.10.2014 г. на главния
архитект на СО е назначена комисия със задача
да разгледа постъпилия проект и да установи
съответствието му с нормативната уредба. С протокол от 20.11.2014 г., приет от главния архитект
на СО, комисията връща представения проект с
технически забележки, допълнения и препоръки,
за което главнияг проектант е уведомен с писмо
№ ТП-92-00-44-[2] от 26.11.2014 г.
Пр о е к т ът е с ъ г л а с у в а н с ъ с „С о фи й с к а
вода“ – АД, „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД,
Басейнова дирекция „Дунавски район“, дирекция
„Зелена система“ при СО, РИОСВ и отделите в
Направление „Архитектура и градоустройство“.
С р е ш е н и е п о п р о т о ко л № Е С -Г-10 о т
10.02.2015 г., т. 1, ОЕСУТ приема внесения на
12.01.2015 г. проект и изпраща за съобщаване на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ в район „Кремиковци“.
С писма № ТП-92-00-14-[3]/2014 от 12.03.2015 г.
проектът е изпратен до район „Кремиковци“ и
е изпратено обявление до „Държавен вестник“.
С писмо № 0790-36-(2)/2014 от 15.05.2015 г.
район „Кремиковци“ уведомява за приключила
процедура по съобщаването на проекта по реда
на чл. 128, ал. 1 ЗУТ, съобщението за която е
обнародвано в „Държавен вестник“, бр. 21 от
2015 г., и в законоустановения срок са постъпили
възражения и предложения. Допълнително са
постъпили възражения в Направление „Архитектура и градоустройство“.
Постъпилите възражения, предложения и становища са разгледани от ОЕСУТ с протокол № ЕСГ-48 от 30.06.2015 г., т. 3. Направени са служебни
предложения. Проектът е приет с решение след
коригиране на ПРЗ по уважените възражения и
направени служебни предложения да се изпрати
в СОС по компетентност за одобряване.
На 9.07.2015 г. е внесен коригиран проект за
одобряване.
С оглед изложената фактическа обстановка от
правна страна се установява следното:
Административното производство е започнало
служебно по инициатива на компетентния за това
орган съгласно чл. 135, ал. 1 ЗУТ, а именно кмета
на общината, който съгласно Заповед № РД-091423 от 5.12.2012 г. на кмета на Столична община е делегирал компетентността си на главния
архитект на СО.
Изработеният проект е с териториален обхват територията на местност Батарея, с обхват:
бул. Ботевградско шосе; път с идентификатор
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68134.8585.57, южната граница на ПИ с идентификатор 68134.8555.296, път с идентификатор
68134.8555.917, път с идентификатор 68134.8585.56;
южната граница на устройствена зона „Смф2“;
източната граница на устройствена зона „Зп“
е разположена в източната част на София и е
прилежаща на бул. Ботевградско шосе.
Съгласно ОУП на Столична община, приет с
Решение № 960 от 16.12.2009 г. на Министерския
съвет, територията на м. Батарея попада в следните устройствени зони: „Смесена многофункционална зона със занижени параметри“ (Смф1);
„Жилищна зона с преобладаващо малкоетажно
застрояване“ (Жм), „Смесена многофункционална
зона предимно за околоградския район“ (Смф2);
„Зона на градски паркове и градини“ (Зп) и
„Терени за транспортна инфраструктура“ (Тти).
Проектът на плана за регулация и застрояване
е изпълнен в съответствие с предвижданията на
ОУП на СО’2009 г. по отношение устройственото зониране и режимите на съответните зони и
терени.
Кадастралната карта на район „Кремиковци“
е одобрена със Заповед № РД-18-61 от 27.09.2010 г.
на изпълнителния директор на АГКК.
Проектът за ПУП е изработен върху влязла
в сила кадастрална карта, с което е спазено изискването на чл. 115, ал. 1 ЗУТ.
Осигурено е необходимото обслужване на територията с техническа инфраструктура – транспортна и инженерна.
С плана за регулация са спазени изискванията на чл. 19 ЗУТ за лице и повърхност на
новопредвидените УПИ. Осигурено е необходимото обслужване на територията, транспортна
и инженерна инфраструктура.
С плана за застрояване се предвижда свободно
и свързано ниско и средноетажно застрояване.
За имотите, в които е предвидено свързано застрояване, е представено нотариално заверено
съгласие на собствениците по чл. 21, ал. 5 ЗУТ.
Новопредвиденото застрояване се одобрява
при спазване изискванията на чл. 31, ал. 1, 4 и 5
и чл. 32, ал. 1 и 3 ЗУТ по отношение изискуемите
разстояния на сградите до регулационните линии.
Предвид горното с проекта за план за застрояване не се допускат намалени разстояния
към съседни имоти и/или сгради, включително
през улица.
Спазен е чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО, което се установява от представената декларация за липса
на висока дървесна растителност, заверена от
дирекция „Зелена система“ – СО, № ЗС-6600-32
от 27.04.2015 г.
Изпълнено е изискването на чл. 125, ал. 7 ЗУТ,
което се установява от представено становище
на РИОСВ за преценяване на необходимостта от
извършване на оценка на въздействието върху
околната среда.
Спазено е изискването на чл. 60, ал. 2 ЗУТ,
като са представени съгласувани инженерни плансхеми на техническата инфраструктура с „ЧЕЗ
Разпределение България“ – АД – 7.04.2015 г., „Софийска вода“ – АД, изх. № ТУ-831 от 6.04.2015 г.
Проектът е обявен по реда чл. 128, ал. 2 ЗУТ.
Проектът и възраженията са разгледани от ОЕСУТ.
Проектът е приет с решение след корекциите по
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уваженото възражение и служебните предложения
да се изпрати в СОС за одобряване на основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ. Нанесени са корекции в
съответствие с решенията на ОЕСУТ в кафяв и
зелен цвят.
Спазени са административнопроизводствените правила при издаване на акта за разрешение
на изработването на ПУП, внесеният проект е
съобщен на заинтересованите лица, разгледан е
и е приет от ОЕСУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
Проектът е изработен при спазване изискванията на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
Проектът е обявен по чл. 128, ал. 2 ЗУТ и в
съответствие с чл. 129, ал. 1 ЗУТ органът, компетентен да одобри проекта за подробен устройствен
план, е Столичният общински съвет.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1, чл. 108, ал. 2, чл. 110, ал. 1 във
връзка с чл. 17 ЗУТ, устройствени категории по
т. 4, 13, 14, 25 от приложението към чл. 3, ал. 2
ЗУЗСО Столичният общински съвет реши:
1. Одобрява проект за план за регулация на
м. Батарея по сините и червените линии, цифри и
текст с корекциите в кафяв и зелен цвят в обхват
съгласно приложения проект.
2. Одобрява проект за план за застрояване на
м. Батарея с корекциите в зелен цвят в обхват
съгласно приложения проект.
3. Одобрява проект за план-схеми на инженерната инфраструктура в обхвата на ПРЗ на
м. Батарея.
4. От проекта за план за застрояване в обхвата
на ПРЗ на м. Батарея не се одобряват урегулираните поземлени имоти със свързано застрояване,
за които няма заверено съгласие по чл. 21, ал. 5
ЗУТ съгласно приложения проект.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават до район „Кремиковци“ и
се изпращат в Административния съд – Софияград, от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община.
Председател:
Е. Герджиков
5716
РЕШЕНИЕ № 541
от 23 юли 2015 г.
Изработването на проекта е възложено с
писмо на главния архитект на София № ТП-9200-41 от 2006 г.
Проектът е съобщен по реда на чл. 128, ал. 2
ЗУТ в „Държавен вестник“, бр. 94 от 16.11.2007 г. С
писмо № АГ-66-02-151 от 2008 г. район „Подуяне“
ни уведомява, че при обявяването са постъпили
възражения и предложения по проекта, които са

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 9

разгледани от ОЕСУТ с протокол № ЕС-Г-31 от
17.03.2009 г., т. 16. Взето е решение проектът да
се коригира по уважените възражения.
Проектът е съгласуван с дирекция „Зелена
система“ при СО.
Представени са коригираните проекти, като
корек ц и и т е са на п ра вен и в к афя в и зелен
цвят. Коригираните проекти са разгледани от
ОЕСУТ с протокол № ЕС-Г-34 от 8.05.2012 г.,
т. 20. Направени са служебни предложения, които
са изпълнени.
С писмо № ТП-92-00-41/2006 от 23.05.2012 г.
проектът за ПРЗ и план-схеми на техническата
инфраструктура са изпратени в район „Подуяне“,
съответно за обществено обсъждане и съобщаване
на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ.
С писмо № ГР-08-06-9 от 4.06.2012 г. район
„Подуяне“ информира за процедурата по общественото обсъждане с приложена Заповед № РД09-214 от 31.05.2012 г. за същата.
С писмо № ТП-92-00-41 от 3.08.2012 г. районът
уведомява, че при проведената процедура по общественото обсъждане и обявяване по чл. 128,
ал. 2 ЗУТ са постъпили възражения и предложения. Приложени са необходимите материали по
процедурите, които са разгледани от ОЕСУТ с
протокол № ЕС-Г-80 от 13.11.2012 г., т. 5, като е
взето решение по възраженията и предложенията.
Направени са служебни предложения, които са
изпълнени.
С п и с м о № Т П-9 2 - 0 0 - 41 о т 9.11. 2 01 2 г.
РИОСВ – Софи я, при МОСВ изиск ва да се
представят допълнителни материали във връзка
с произнасяне по преценяване необходимостта
от екологична оценка, които са предоставени, и
РИОСВ – София, издава Решение № СО-02-ЕО
от 2013 г. да не се извършва екологична оценка
за ПРЗ на м. Прилежащи квартали на ул. Железни врата.
План-схемите на инженерната инфраструктура са съгласувани с експлоатиращите предп ри я т и я: „Ч Е З Ра зп р еделен ие Бъ л гари я“ –
А Д – 19.01.2 011 г., „С офи йск а вода“ – А Д –
14.02.2011 г.
Във връзка с допълнително възражение от
собствениците на ПИ 299, кв. 93в, с приложено
влязло в сила решение на СГС, приключила
процедура по поправка на кадастралния план
на местността, с протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г17 от 26.02.2013 г., т. 5, е взето решение да не се
изключва от проекта кв. 93в.
Служебно е възложено изработване на оцифряване на одобрения кадастрален план в обхвата
на кв. 93в и същият е предоставен на проектанта
за съобразяване.
С писмо № ГР-94-00-38 от 28.03.2013 г. собствениците на поземлени имоти № 340 и № 298
представят предварителен договор за съсобственост по смисъла на чл. 17 ЗУТ.
Във връзка с указания и становище на отдел „Правен“ проектът е разгледан от ОЕСУТ
с протоколи № ЕС-Г-36 от 14.05.2013 г., т. 8, и
№ ЕС-Г-37 от 21.05.2013 г., т. 6. Взето е решение
планът за застрояване да се преработи с конкретно
застрояване, план-схемите по чл. 108 ЗУТ да се
преработят за обхвата на ПРЗ за м. Прилежащи
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квартали на ул. Железни врата и същите да се
съобразят с изискванията на експлоатационните
дружества.
Преработката на проекта е възложена по реда
на чл. 90, ал. 1, т. 3 ЗОП.
Преработеният проект е представен в НАГ.
Със Заповед № РД-09-090171 от 18.11.2014 г. на
главния архитект на СО е назначена комисия
със задача да разгледа постъпилия проект и да
установи отговаря ли на нормативната уредба.
Изготвен е протокол на 26.11.2014 г., с който
комисията приема представения проект с технически забележки, допълнения и препоръки,
за което главният проектант е уведомен с писмо
№ ТП-92-00-41-[6] от 2.12.2014 г.
Преработеният проект е съгласуван със „Софийска вода“ – АД, „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД.
С р еш е н и е п о п р о т о ко л № Е С -Г-9 7 о т
16.12.2014 г., т. 2, ОЕСУТ приема проекта и изпраща за съобщаване на основание чл. 128, ал. 10
ЗУТ в район „Подуяне“, което е изпълнено.
С писма № ТП-92-00-41-[7] от 21.01.2015 г.
проектът е изпратен до район „Подуяне“ и за
обявяване с обявление до „Държавен вестник“.
С писмо № 66-02-151/2006 от 18.03.2005 г. район
„Подуяне“ информира за приключила процедура
по съобщаването на проекта на основание § 124
ЗУТ, по реда на чл. 128, ал. 2 и 5 във връзка с
чл. 128, ал. 10 и по реда на чл. 128, ал. 1 ЗУТ, че
съобщението е обнародвано в „Държавен вестник“,
бр. 9 от 2015 г., и в законоустановения срок са
постъпили възражения и предложения. Допълнително са постъпили възражения в Направление
„Архитектура и градоустройство“ – СО.
Постъпилите възражения, предложения и
становища са разгледани от ОЕСУТ с протоколи
№ ЕС-Г-45 от 23.06.2015 г., т. 3, и № ЕС-Г-48 от
30.06.2015 г., т. 2. Взети са решения по същите.
Направени са служебни предложения. Проектът
е приет с решение след коригиране на ПРЗ по
уважените възражения, предложения и направени
служебни предложения да се изпрати в СОС за
одобряване по компетентност.
Коригираният проект е представен от проектантите в НАГ за одобряване на 9.07.2015 г.
С оглед изложената фактическа обстановка от
правна страна се установява следното:
Административното производство е по реда
на § 124 ПЗРЗИДЗУТ.
Компетентен да одобри ПУП е Столичният
общински съвет, тъй като с плана се предвижда
отчуждаване на недвижими имоти – собственост
на физически и юридически лица, по реда на
ЗОС – основание по чл. 21, ал. 7 във връзка с ал. 1
ЗОС, и териториалният обхват на плана е над
три квартала – основание по чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Спазени са административнопроизводствените
правила за одобряване на акта.
Изработването на ПУП е възложено от главния
архитект на СО в съответствие с чл. 124, ал. 2
ЗУТ въз основа на делегираните със Заповед
№ РД-09-3345 от 29.05.2008 г. от кмета на СО
правомощия за това по предвидения в закона ред.
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Изработен е проект и план-схеми на техническата инфраструктура с обяснителни записки
към тях.
Изработен е проект за ПРЗ и инженерни схеми по чл. 108, ал. 2 ЗУТ. Същите са съобщени с
обявление, обнародвано в „Държавен вестник“,
съгласно чл. 128, ал. 2 ЗУТ, като е дадена възможност за възражения, предложения и искания
в едномесечен срок.
С решения на ОЕСУТ проектът е връщан за
преработка, поради което процедурата по обявяване е повторена съгласно чл. 128, ал. 10 ЗУТ.
Проектът е обявен по реда чл. 128, ал. 2 ЗУТ.
Проектът и възраженията са разгледани от ОЕСУТ.
Проектът е приет с решение след корекциите по
уваженото възражение и служебните предложения
да се изпрати в СОС за одобряване на основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ. Нанесени са корекции в
съответствие с решенията на ОЕСУТ в кафяв и
зелен цвят.
Постъпилите възражения от обявяванията и
обществените обсъждания в голямата си част
са уважени, като при разглеждане на същите
ОЕСУТ се е ръководил от характера на плана,
приоритетна защита на обществения интерес с
оглед създаване на благоприятна среда за живеене.
Планът е изработен при спазване изискванията
на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.
Имотите в обхвата на плана попадат в „Жилищна зона с преобладаващо средноетажно застрояване“ („Жс“), „Смесена многофункционална
зона“ („Смф“), „Терени за локални градини и
озеленяване“ („Тго“) и „Зона за спорт и атракции“
(„Са2“), в които съгласно приложението към чл. 3,
ал. 2 ЗУЗСО, т. 3, 12, 33 и 39 е допустимо УПИ
в обхвата да са с конкретното предназначение,
предвидено в плана. Параметрите на застрояване, отразени в матриците върху застроителната
част, отговарят на предвидените в ОУП на СО.
С горното е спазено изискването на чл. 103,
ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 ЗУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
Имотите – частна общинска собственост, са
урегулирани с преобладаващо обслужваща функция – „за улици“, „за озеленяване“, „за озеленяване
с режим на Тго“, „за озеленяване и ТП“, като по
този начин планът е по-икономично осъществим и
се решават констатираните от направения анализ
на територията проблеми.
Проектантският колектив предлага с проекта образуване на УПИ, в които попадат повече
от един имот. За образуване на тези УПИ не
е доказано съгласие на собствениците на тези
имоти и не са представени договори по чл. 15,
ал. 3 или 5, чл. 17, ал. 3 или 5 ЗУТ, поради което
не е налице един от елементите на фактическия
състав, който да докаже правното основание за
одобряване на ПР за тези УПИ.
Предвид горното планът за регулация на тези
УПИ не подлежи на одобряване преди спазване
изискването на чл. 17, ал. 3 ЗУТ, а именно за:
– кв. 1а, УПИ II-302; УПИ III-300, 303, 339,
общ.;
– кв. 35, УПИ III-346, 24;
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– кв. 64, УПИ IV-45, 46; УПИ VII-41, 41; УПИ
VIII-40, 373; УПИ XII-50, 371 – за озеленяване,
спорт и трафопост;
– кв. 65, УПИ I-25, 28, 29, общ.;
– кв. 93, VII-265; VIII-264; IX-263;
– кв. 94, УПИ XV-248a; XVI-248;
– кв. 103; УПИ Х-231; XI-232;
– кв. 104а, УПИ I-1, общ.; VI-224; VII-225;
IX-227; Х-1,229.
Липсата на правна възможност за одобряване
на плана за регулация за горните УПИ прави
невъзможно на този етап от производството
одобряване и на плана за застрояване.
По отношение на тази част от ПРЗ производството ще бъде продължено след представяне на
договори по чл. 15, ал. 3 или 5, съответно чл. 17,
ал. 3 или 5 ЗУТ.
С плана за застрояване проектантският колектив предлага свързано ниско застрояване за
част от УПИ поради целесъобразност и с оглед
разположението и площта на имотите и възможностите за осигуряване на застрояването им. За
предвиденото свързано ниско застрояване на тези
УПИ не е доказано съгласие на собствениците
на тези имоти по чл. 21, ал. 5 ЗУТ, поради което
не е налице един от елементите на фактическия
състав, който да докаже правното основание за
одобряване на ПЗ за тези УПИ.
Предвид горното планът за застрояване за тези
УПИ не подлежи на одобряване преди спазване
изискването на чл. 21, ал. 5 ЗУТ, а именно:
– кв. 64а, УПИ I – общ.; II-53;
– кв. 69, УПИ XIV-67; XV-54; XVI-55;
– кв. 93, УПИ VII-265; VIII-264; IX-263; Х-262;
– кв. 93а, УПИ Х-276; XI-277;
– кв. 93б, УПИ II-290; III-291;
– кв. 104, УПИ XIX-216; ХХ-215.
По отношение на тази част от ПЗ производството ще бъде продължено и планът ще бъде
одобрен от СОС след представяне на доказателства
за спазване на чл. 21, ал. 5 ЗУТ.
Заст рояването се одобрява при спазване
изискванията за разстояния между новопредвидените и съществуващите сгради – Наредба № 7
от 2003 г. за правила и нормативи за устройство
на отделните видове територии и устройствени
зони, както и изискванията за разстояния до
границите на УПИ по чл. 31, ал. 1, 2 и 5 и чл. 35
ЗУТ по отношение застрояването с нежилищно
предназначение и изискванията за разстояния
през улица по чл. 32, ал. 1, 2 и 3 ЗУТ.
Предвид горното с плана за застрояване не
се допускат намалени разстояния към съседни
имоти и/или сгради, включително през улица.
Конкретното разположение на строежите ще
се определи с виза за проектиране по чл. 140 ЗУТ.
Създадени са отделни УПИ за изградените
трансформаторни постове на територията при
спазване изискванията на чл. 60, ал. 3 от Наредба № 7 от 2003 г. за правила и нормативи
за устройство на отделните видове територии и
устройствени зони.
Изпълнени са изискванията на чл. 19, ал. 4
ЗУЗСО – възлагателно писмо № ТП-92-00-174/2010
от 2011 г. Проектът е съгласуван от дирекция

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 1

„Зелена система“ при СО на 5.10.2011 г. – писмо
№ 32-6602-47 от 2011 г., с РИОСВ – София, при
МОСВ – Решение № СО-02-ЕО от 2013 г.
Инженерните план-схеми на техническата инфраструктура са съгласувани с „ЧЕЗ Разпределение
България“ – АД – 19.01.2011 г. и 22.12.2014 г., и
„Софийска вода“ – АД – 14.02.2011 г. и 23.12.2014 г.
Изработени са инженерни схеми по чл. 108,
ал. 2 ЗУТ за водоснабдяване и канализация, за
електрификация, с които са определени видът и
техническите размери на мрежите и съоръженията.
Проектната разработка е целесъобразна и
отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 21, ал. 1 и 7 ЗОС, чл. 129, ал. 1 и чл. 110,
ал. 1 ЗУ Т, § 124 ПЗРЗИДЗУ Т, чл. 108, ал. 2,
чл. 31, ал. 1 и 2, чл. 32, ал. 1, 2 и 3 и чл. 35 ЗУТ,
устройствени категории по т. 3, 12, 33 и 39 от
приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО, протоколи на ОЕСУТ № ЕС-Г-45 от 23.06.2015 г., т. 3,
и № ЕС-Г-48 от 30.06.2015 г., т. 2, Столичният
общински съвет реши:
1. Одобрява проект за план за регулация на
м. Прилежащи квартали на ул. Железни врата
по сините и червените линии, цифри и текст с
корекциите в кафяв и зелен цвят в обхват съгласно
приложения проект.
2. Одобрява проект за план за застрояване на
м. Прилежащи квартали на ул. Железни врата
с корекциите в зелен цвят в обхват съгласно
приложения проект.
3. Одобрява проект за план-схеми на инженерната инфраструктура в обхвата на ПРЗ на
м. Прилежащи квартали на ул. Железни врата.
4. От проекта за план за регулация и план за
застрояване в обхвата на ПРЗ на м. Прилежащи
квартали на ул. Железни врата не се одобряват
урегулираните поземлени имоти, за които няма
представени предварителни договори по чл. 15
или по чл. 17 ЗУТ, както следва:
– кв. 1а, УПИ II-302; УПИ III-300, 303, 339,
общ.;
– кв. 35, УПИ III-346, 24;
– кв. 64, УПИ IV-45, 46; УПИ VII-41, 41; УПИ
VIII-40, 373; УПИ XII-50, 371 – за озеленяване,
спорт и трафопост;
– кв. 65, УПИ I-25, 28, 29, общ.;
– кв. 93, VII-265; VIII-264; IX-263;
– кв. 94, УПИ XV-248a; XVI-248;
– кв. 103; УПИ X-231; XI-232;
– кв. 104a, УПИ I-1, общ.; VI-224; VII-225;
IX-227; X-1, 229.
5. Подробен устройствен план – план за застрояване за м. Прилежащи квартали на ул. Железни
врата не се одобрява за урегулираните поземлени
имоти, за които е необходимо представяне на
съгласие по смисъла на чл. 21, ал. 5 ЗУТ за:
– кв. 64а, УПИ I – общ.; II-53;
– кв. 69, УПИ XIV-67; XV-54; XVI-55;
– кв. 93, УПИ VII-265; VIII-264; IX-263; Х-262;
– кв. 93а, УПИ Х-276; XI-277;
– кв. 93б, УПИ II-290; III-291;
– кв. 104, УПИ XIX-216; ХХ-215.
Производството по одобряване на плана за
регулация и застрояване за урегулираните поземлени имоти, посочени в т. 4 от решението, се
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продължава след провеждане на процедурите по
чл. 15, ал. 3 или 5, съответно по чл. 17, ал. 3 или
5 ЗУТ по отношение на засегнатите имоти, като
решението на СОС в тези части става неразделна
част от това решение.
Производството по одобряване на плана за
застрояване за урегулираните поземлени имоти,
посочени в т. 5 от решението, се продължава
след представяне на писмени доказателства за
съгласие по смисъла на чл. 21, ал. 5 ЗУТ, като
решението на СОС в тези части става неразделна
част от това решение.
Въз основа на одобрения план за застрояване
не може да се издава виза за проектиране, да се
одобрява (съгласува) инвестиционен проект или
да се издава разрешение за строеж с допускане
на намалени разстояния към съседните УПИ и/
или сгради, включително през улица.
Решението и одобреният проект за подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столична община – Направление
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com),
на основание чл. 129, ал. 5 ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават в район „Подуяне“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столична община.
Председател:
Е. Герджиков
5717
РЕШЕНИЕ № 547
от 23 юли 2015 г.
На основание чл. 3, ал. 2 и ал. 3, т. 2, чл. 4,
ал. 4, чл. 5, ал. 2, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3
ЗПСК и чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА Столичният
общински съвет реши:
1. Открива процедура за приватизация и определя метод за извършване на приватизация:
чрез публичен търг за следния обект: поземлен
имот с идентификатор 68134.2048.2179 (УПИ
I – „За търговия“, кв. 47, м. Симеоново), София,
кв. Симеоново, на ъгъла на ул. Мишова орница,
ул. Витошки езера и ул. Митрополит Партений
Зографски, обособена част от „Софийски имоти“ – ЕАД.
2. Забранява извършването на разпоредителни
сделки с имуществото на обектите, сключването на
договори за дялово участие, за наем, за съвместна
дейност, обезпечаване на вземания и сключване
на договори за кредити, отнасящи се до обекта.
3. Възлага на главния изпълнителен директор
на Столичната общинска агенция за приватизация сключването на приватизационната сделка
за обекта.
Председател:
Е. Герджиков
5718
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СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
РЕШЕНИЕ № 1916
от 31 юли 2015 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4
и чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за
търговете и конкурсите и Решение № 549 от
23.07.2015 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация реши:
1. На 23.09.2015 г. в 14 ч. в Столичната общинска
агенция за приватизация, пл. Славейков 6, ет. 1,
да се проведе публичен търг с явно наддаване за
продажбата на УПИ I, София, кв. 71, м. Витоша
ВЕЦ „Симеоново“, между бул. Симеоновско шосе,
ул. Георги Райчев, ул. Константин Петканов и
ул. Братя Чакрин, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Лозенец“.
2. Начална тръжна цена – 210 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 21 000 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 17.09.2015 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Цената на тръжната документация – 360 лв. (с
вкл. ДДС), е платима в брой в сградата на СОАП,
пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
5482
РЕШЕНИЕ № 1917
от 31 юли 2015 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4
и чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за
търговете и конкурсите и Решение № 549 от
23.07.2015 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация реши:
1. На 23.09.2015 г. в 11 ч. в Столичната общинска
агенция за приватизация, пл. Славейков 6, ет. 1,
да се проведе публичен търг с явно наддаване
за продажбата на помещение (кафе-аперитив),
София, ж.к. Бели брези, бл. 13, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Красно село“,
със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 109 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
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3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
4. Депозитът за участие – 10 900 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 17.09.2015 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Цената на тръжната документация – 360 лв. (с
вкл. ДДС), е платима в брой в сградата на СОАП,
пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
5483

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД
ЗАПОВЕД № ОА-РР-593
от 19 август 2015 г.
На основание чл. 32, ал. 1 ЗА, § 4к, ал. 6
ПЗРЗСПЗЗ във връзка с чл. 28б, ал. 8 ППЗСПЗЗ
одобрявам плана на новообразуваните имоти в
графичен и цифров вид в М 1:1000 и регистъра
към него на земеделските земи, предоставени за
ползване на граждани въз основа на актове по
§ 4 ПЗРЗСПЗЗ за землището на с. Белевехчево,
община Сандански, област Благоевград.
Жалби срещу одобрения план на новообразуваните имоти могат да се подават на основание
§ 4к, ал. 6 ПЗРЗСПЗЗ в 14-дневен срок от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“ от
заинтересованите лица чрез областния управител
на област с административен център Благоевград
пред Районния съд – гр. Сандански.
Областен управител:
Б. Михайлов
5632

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД
РЕШЕНИЕ № 354
от 24 юли 2015 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 8 и 11 ЗМСМА Общинският съвет – Благоевград, реши:
Одобрява подробен устройствен план (ПУП) –
парцеларен план (ПП) за трасе на водопроводно отклонение за имот с № 103.1050, местност
Щърбев рид, в землището на с. Дъбрава, община
Благоевград, минаващо през имоти с № 0.388
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(път IV клас – общинска собственост) и № 0.445
(полски път – общинска собственост) в землището на с. Дъбрава, община Благоевград.
Решението подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
Общинския съвет – Благоевград, пред Административния съд – Благоевград.
Председател:
Р. Тасков
5720
РЕШЕНИЕ № 358
от 24 юли 2015 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 8 и 11 ЗМСМА Общинският съвет – Благоевград, реши:
Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасе на електрически кабел НН-380/220 V до имот с № 045020,
местност Бобови ниви, землище на с. Дъбрава,
община Благоевград, минаващо през имот с
№ 000381 (полски път – общинска собственост),
със сервитут, засягащ имот с № 000388 (път IV
клас – общинска собственост).
Решението подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
Общинския съвет – Благоевград, пред Административния съд – Благоевград.
Председател:
Р. Тасков
5721

ОБЩИНА БУРГАС
РЕШЕНИЕ № 54-15
от 21 юли 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 16 и 136 ЗУТ Общинският съвет – гр. Бургас, реши:
Одобр ява ПУП – ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.820.1064, 07079.820.1066, 07079.820.1067
и 07079.820.1068 по КК на гр. Бургас, изменение
на ПУП – ПРЗ за УПИ LVІІІ-75, кв. 72, ПИ с
идентификатор 07079.820.1065 по КК на гр. Бургас
и изменение на ПУР, с което се променя местоположението на алея западно от УПИ LVІІІ-75,
поземлен имот с идентификатор 07079.820.1064
се включва в границите на кв. 72 и се урегулира
нов общ УПИ LVІІІ-1291 в кв. 72 в предвиденото
разширение на кв. Сарафово (местност Овошките,
землище кв. Сарафово) с приложена обща редукция от 8,44 %, отреден за „жилищно строителство“
с предвидено застрояване, посочено с ограничителни линии, разположени на нормативни
отстояния от регулационните граници на УПИ,
с показатели за застрояване за устройствена зона
Жм в съответствие с ОУП на гр. Бургас и ЗУЧК,
както следва: плътност – до 30 %, височина – до
3 ет. (10 м), Кинт. – до 1,2; озеленяване – мин.
50 %, показани в матрица и таблица съгласно
приложената графична и текстова част.
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Заинтересуваните лица могат да обжалват
решението в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ чрез Община Бургас
пред Административния съд – Бургас.
Председател:
К. Луков
5695

ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА
РЕШЕНИЕ № 809
от 30 юни 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32,
ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 5, ал. 3 и чл. 12, ал. 2 от
Наредбата за анализите на правното състояние
и приватизационните оценки и чл. 2, ал. 1, т. 6,
чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5, чл. 6, ал. 1 и чл. 9 от Наредбата за търговете и конкурсите Общинският
съвет – гр. Златарица, реши:
1. Приема анализа на правното състояние и
пазарната оценка за продажба в размер 2720 лв.
без ДДС, в това число стойността на земята е
1362 лв., на общински нежилищен имот, представляващ: поземлен имот № 30962.501.2198,
площ 454 кв. м, начин на трайно ползване: за
производствени и складови дейности, по кадастралната карта и кадастралните регистри на
гр. Златарица, община Златарица, с граници и съседи: 30962.501.2197, 30962.501.1901, 30962.501.2199,
30962.501.2200, 30962.24.33, както и за принадлежащата към този имот промишлена сграда
с идентификатор № 3062.501.2198.1, с масивна
конструкция и застроена площ 137 кв. м. По
регулационния план на гр. Златарица за имота
е отредено УПИ VIII в стр. кв. 11. За имота
има съставен акт за частна общинска собственост № 3525 от 21.03.2014 г., поправен с акт за
поправка № 3615 от 10.11.2014 г.
2. Определя начин за продажба на обекта,
описан в т. 1, чрез публичен търг с явно наддаване при стъпка на наддаване в размер 2 на сто
от началните тръжни цени за имотите – предмет
на приватизацията.
3. Определя депозит за участие в търга – парична вноска в размер 100 % от началните тръжни
цени, описани в т. 1, който се внася в набирателна
сметка на Община Златарица с IBAN BG68 CECB
9790 3359 473000, ЦКБ – Велико Търново, офис
Златарица, BIC CECB BGSF, в срок до 16 ч. на
последния работен ден, предхождащ датата на
провеждане на търга.
4. Начин на плащане – еднократно, при подписване на договора за приватизация.
5. Тръжната документация се закупува от информационния център за обслужване на граждани
при общинска администрация – гр. Златарица,
ул. Ст. Попстоянов 22, след заплащане на 100 лв.
без ДДС в срок до 16 ч. на последния работен
ден, предхождащ датата на провеждане на търга.
6. Условие за закупуване на тръжна документация е представянето на следните документи:
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6.1. по отношение на физическите лица: документ за самоличност; нотариално заверено
пълномощно за закупуване на тръжна документация, в случай че закупуват документация от
името на друго физическо лице;
6.2. по отношение на юридическо лице: заверено копие на документ, удостоверяващ ЕИК на
фирмата за вписване на юридическите лица в търговския регистър към Агенцията по вписванията;
нотариално заверено пълномощно за закупуване
на документацията, ако представителната власт
на лицето, закупуващо документацията, не може
да се установи от документ за регистрация.
7. Предложенията за участие в търга се подават
до 17 ч. на последния работен ден, предхождащ
датата на провеждане на търга, в запечатан
непрозрачен плик, върху който се отбелязват
името на участника и пълното наименование на
обекта на приватизация. Място на подаване на
предложенията е деловодството при общинската
администрация – гр. Златарица, ул. Ст. Попстоянов 22, ет. 2, стая № 9.
8. Оглед на обекта може да се извършва всеки
работен ден от датата на обнародването на това
решение в „Държавен вестник“ в срок до 16 ч.
на последния работен ден, предхождащ датата на
провеждане на търга.
9. Определя търга за обявения с Решение
№ 747 от 27.02.2015 г. на ОбС – гр. Златарица,
обект за приватизация да се проведе в заседателната зала в сградата на общинската администрация – гр. Златарица, ет. 3, на 16-ия ден
след датата на обнародване на това решение в
„Държавен вестник“ от 10 ч. В случай че денят,
в който изтича 16-дневният срок, е неработен,
търгът да се проведен на следващия работен ден.
10. Утвърждава тръжната документация за
провеждане на публичен търг, която съдържа:
10.1. обстоятелствата по чл. 6, ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите с конкретни
данни за всяко от тях;
10.2. изчерпателен списък на документите, които следва да бъдат представени от кандидатите
при участие в търга;
10.3. основанията за недопускане до участие
в търга;
10.4. разяснения относно процедурата по провеждането на търга и сключването на договор
за приватизация;
10.5. проект на договор за продажбата на
обектите – предмет на търга;
10.6. информационен меморандум.
11. Упълномощава кмета на общината да извърши всички законови процедури по провеждането
на търга и да сключи договор за приватизационна
продажба.
Решението влиза в сила от датата на приемането му.
Председател:
К. Колев
5650
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РЕШЕНИЕ № 834
от 31 юли 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32,
ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 5, ал. 3 и чл. 12, ал. 2 от
Наредбата за анализите на правното състояние
и приватизационните оценки и чл. 2, ал. 1, т. 6,
чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5, чл. 6, ал. 1 и чл. 9 от Наредбата за търговете и конкурсите Общинският
съвет – гр. Златарица, реши:
1. Приема актуализирания анализ на правното състояние и актуализирана приватизационна
оценка в размер 72 180 лв. без ДДС, в това
число стойността на земята е 11 280 лв. без
ДДС, за продажба на поземлен имот с идентификатор № 30962.501.1872 с площ 5642 кв. м,
както и за принадлежащите към този имот
сгради – складови бази, а именно: сграда с идентификатор № 30962.501.1872.4 – складова база,
склад с площ 2080 кв. м, сграда с идентификатор № 30962.501.1872.5 – складова база, склад
с площ 2070 кв. м и сграда с идентификатор
№ 30962.501.1872.6 – складова база, склад с площ
2074 кв. м, намиращи се в гр. Златарица, ул.
Проф. Васил Златарски, по кадастралната карта
на гр. Златарица.
2. Определя начин за продажба на посочения
в т. 1 обект чрез публичен търг с явно наддаване
при стъпка на наддаване в размер 2 на сто от
началната тръжна цена за имота – предмет на
приватизацията.
3. Определя депозит за участие в търга – парична вноска в размер 100 % от началната тръжна
цена, описана в т. 1, който се внася в набирателна
сметка на Община Златарица с IBAN BG68 CECB
9790 3359 473000, ЦКБ – Велико Търново, офис
Златарица, BIC CECB BGSF, в срок до 16 ч. на
последния работен ден, предхождащ датата на
провеждане на търга.
4. Начин на плащане – еднократно, при подписване на договора за приватизация.
5. Тръжната документация се закупува от информационния център за обслужване на граждани
при общинската администрация – гр. Златарица,
ул. Ст. Попстоянов 22, след заплащане на сумата
100 лв. без ДДС в срок до 16 ч. на последния
работен ден, предхождащ датата на провеждане
на търга.
6. Условие за закупуване на тръжна документация е представяне на следните документи:
6.1. по отношение на физическите лица: документ за самоличност; нотариално заверено
пълномощно за закупуване на тръжна документация, в случай че закупуват документация от
името на друго физическо лице;
6.2. по отношение на юридическо лице: заверено копие на документ, удостоверяващ ЕИК на
фирмата за вписване на юридическите лица в търговския регистър към Агенцията по вписванията;
нотариално заверено пълномощно за закупуване
на документацията, ако представителната власт
на лицето, закупуващо документацията, не може
да се установи от документ за регистрация.
7. Предложенията за участие в търга се подават
до 17 ч. на последния работен ден, предхождащ
датата на провеждане на търга, в запечатан

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 5

непрозрачен плик, върху който се отбелязват
името на участника и пълното наименование на
обекта на приватизация. Място на подаване на
предложенията е деловодството при общинската
администрация – гр. Златарица, ул. Ст. Попстоянов 22, ет. 2, стая № 9.
8. Оглед на обекта може да се извършва всеки
работен ден от датата на обнародването на това
решение в „Държавен вестник“ в срок до 16 ч.
на последния работен ден, предхождащ датата на
провеждане на търга.
9. Определя търга за обявения с Решение
№ 349 от 31.05.2013 г. на ОбС – гр. Златарица,
изменено в т. 1.2 и т. 2.2 с Решение № 375 от
17.07.2013 г., обект за приватизация да се проведе
в заседателната зала в сградата на общинската
администрация – гр. Златарица, ет. 3, на 16-ия
ден след датата на обнародване на това решение
в „Държавен вестник“ от 10 ч. В случай че денят,
в който изтича 16-дневният срок, е неработен,
търгът да се проведе на следващия работен ден.
10. Утвърждава тръжната документация за
провеждане на публичен търг, която съдържа:
10.1. обстоятелствата по чл. 6, ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите с конкретни
данни за всяко от тях;
10.2. изчерпателен списък на документите, които следва да бъдат представени от кандидатите
при участие в търга;
10.3. основанията за недопускане до участие
в търга;
10.4. разяснения относно процедурата по провеждането на търга и сключването на договор
за приватизация;
10.5. проект на договор за продажбата на
обектите – предмет на търга;
10.6. информационен меморандум.
11. Упълномощава кмета на общината да извърши всички законови процедури по провеждането
на търга и да сключи договор за приватизационна
продажба.
Решението влиза в сила от датата на приемането му.
Председател:
К. Колев
5651

ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ
РЕШЕНИЕ № 1136
от 30 юли 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11, чл. 27, ал. 3
ЗМСМА, чл. 5, ал. 1, т. 11 от Правилника за
организацията и дейността на ОбС, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската
администрация във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ
Общинският съвет – гр. Кюстендил, реши:
Изменя Решение № 980 от протокол № 36,
от 3.02.2015 г. (ДВ, бр. 17 от 2015 г., като вместо: „Одобрява проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация
(П У П – ИПР) в обх вата меж д у ул. Софи я,
жп линия София – Гюешево и ул. Стрелча и
уличната регулация в кв. 8, 9 и 10 по плана за
регулация на кв. Изток, гр. Кюстендил.“, да се
чете: „Одобрява проекта за изменение на под-
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робен устройствен план – план за регулация
(ПУП – ИПР), изработен във връзка с чл. 16,
ал. 1 ЗУТ, в обхвата между ул. София, жп линия София – Гюешево и ул. Стрелча и уличната
регулация в кв. 8, 9 и 10 по плана за регулация
на кв. Изток, гр. Кюстендил.“
Решението може да бъде обжалвано пред
Административния съд – Кюстендил по реда на
чл. 215 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ чрез Общинския съвет – гр. Кюстендил.
Председател:
Ив. Андонов
5652
РЕШЕНИЕ № 1138
от 30 юли 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11, чл. 27, ал. 3
ЗМСМА, чл. 5, ал. 1, т. 11 от Правилника за
организацията и дейността на ОбС, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската
администрация Общинският съвет – гр. Кюстендил, реши:
Изменя Решение № 1046 от 26.03.2015 г. – протокол № 38 на Общинския съвет – гр. Кюстендил
(ДВ, бр. 30 от 2015 г.), като вместо: „Одобрява
проекта за изменение на подробен устройствен
план – план за регулация (ПУП – ИПР) в обхвата на УПИ „За жилищен комплекс“ и уличната
регулация в кв. 360 по плана за регулация на
гр. Кюстендил и изменение на уличната регулация
за улица с о.т. 819 до о.т. 822 между кв. 360 и кв.
361 от плана.“, да се чете: „Одобрява проекта за
изменение на подробен устройствен план – план
за регулация (ПУП – ИПР) в обхвата на УПИ
„За жилищен комплекс“ и уличната регулация в
кв. 360 по плана за регулация на гр. Кюстендил
и изменение на уличната регулация за улица
с о.т. 819 до о.т. 822 между кв. 360 и кв. 361 от
плана и улица с о.т. 817, о.т. 818, о.т. 818а, о.т. 818б
до о.т. 823а.“
Решението може да бъде обжалвано пред
Административния съд – Кюстендил, по реда на
чл. 215 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ чрез Общинския съвет – гр. Кюстендил.
Председател:
Ив. Андонов
5722

ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ
РЕШЕНИЕ № 611
от 20 юли 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Любимец, одобрява ПУП – ПР за:
– изменение регулацията на улица с о.т. 554555-556, улица с о.т. 543-542а-542, улица с о.т. 79а79б и образуване на нов квартал 202А по плана
на гр. Любимец;
– премахване на улици с о.т. 1290-556-553-552545, с о.т. 546-545-550, с о.т. 556-555, с о.т. 553-554, с
о.т. 552-551, с о.т. 544-535а по плана на гр. Любимец;
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– премахване на площад с о.т. 546а-546-545544 по плана на гр. Любимец;
– премахване на УПИ І-1 в кв. 195, УПИ І-2
в кв. 198, УПИ І-3 в кв. 199, УПИ І-4 в кв. 200
по плана на гр. Любимец;
– изменение на регулацията на УПИ І-24
в кв. 203 и УПИ VІІ-12 в кв. 205 по плана на
гр. Любимец;
– прокарване на нова улица с о.т. 546-546а-544б544а по плана на гр. Любимец;
– заличаване на квартали с номера 195, 198,
199, 200, 203 по плана на гр. Любимец;
– отреждане на един УПИ VІ – за пазар на
производителя, кв. 204, и УПИ ХХ-2250, 2251,
2258, кв. 202А, по плана на гр. Любимец;
– промяна на УПИ І-16 в УПИ VІІ-16, кв.
204, по плана на гр. Любимец;
– обединяване на УПИ І-24, УПИ ІІІ-18, УПИ
ІV-17, УПИ V-17, УПИ VІІ-16 и УПИ VІ – за пазар на производителя, в един квартал № 204, по
плана на гр. Любимец.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Любимец пред Административния съд – Хасково.
Председател:
М. Станкова
5723
РЕШЕНИЕ № 612
от 20 юли 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Любимец одобрява ПУП – ПР за:
– изменение регулацията на улица с о.т. 102102а-103-104-127-125, улица с о.т. 104-105, улица с
о.т. 105-107-108 по плана на с. Лозен;
– изменение на регулацията на УПИ I – за
озеленяване, в кв. № 37, на УПИ I-298, УПИ ХIХ299 в кв. № 38, на УПИ V – за съвет и читалище,
на УПИ II – за училище, на УПИ III-326 в кв.
30, на УПИ ХІІ – за РПК, и УПИ ХІ-402 в кв.
31 по плана на с. Лозен;
– разделяне УПИ V – за съвет и читалище, на
УПИ VI – за читалище, и УПИ VII – за кметство,
в кв. № 30, по плана на с. Лозен.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Любимец пред Административния съд – Хасково.
Председател:
М. Станкова
5724

ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ
РЕШЕНИЕ № 534
от 29 юли 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 и 5 ЗУТ във връзка с постъпило
искане от Веселина Петрова Друмева с вх. № СП2064 от 22.04.2015 г. и Решение № 1 от протокол
№ 9 от 25.06.2015 г. на ЕС – Сливо поле, за одоб
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ряване на ПУП – изменение на план за улична
регулация от о.т. 6 до о.т. 16 и изменение на план
за регулация за УПИ I-17 и УПИ XVII-512, кв.
22, с. Бабово, община Сливо поле, Общинският
съвет – гр. Сливо поле, реши:
1. Одобрява ПУП – изменение на план за улична регулация от о.т. 6 до о.т. 16 и изменение на
план за регулация за УПИ I-17 и УПИ XVII-512,
кв. 22, с. Бабово, община Сливо поле, като се обединяват двата урегулирани поземлени имота и се
обособява нов УПИ I-635 с площ 1852 кв. м. Част
от УПИ І-17 (стар) в размер 150 кв. м се включва
в уличната регулация, а уличната регулационна
линия минава по имотна граница.
2. Упълномощава кмета на община Сливо
поле да предприеме всички необходими правни
и фактически действия, свързани с изпълнение
на решението.
Председател:
С. Салиев
5726

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ СОФИЯ
ЗАПОВЕД № РД-15-149
от 20 август 2015 г.
На основание чл. 32, ал. 1 ЗА във връзка с
§ 4к, ал. 6 ПЗРЗСПЗЗ, чл. 28б, ал. 8 ППЗСПЗЗ,
в изпълнение на Решение от 8.08.2012 г. на
Софийския градски съд, адм. колегия, ІІІ „г“
състав, а.х.д. № 0704 по описа за 2006 г., и съгласно Решение по протокол № 7 от 17.06.2015 г.,
одобрен от областния управител на област София
на комисия по чл. 28б, ал. 2 ППЗСПЗЗ, назначена със заповеди № РД-15-236 от 7.11.2013 г. и
№ РД-15-236 от 28.10.2014 г. на областния управител на област София, одобрявам план на
новообразуваните имоти в М 1:1000 за имоти
№ 887, 888, 3019, 889, 354, 2300, 1883, 1882, 1881,
1880, 1689, съответстващи на идентификатори по
КК 14831.6508.887, 14831.6508.888, 14831.6508.3019,
14831.6508.889, 14831.6512.354, 14831.6512.2300,
14831.6509.1883, 14831.6509.1882, 14831.6509.1881,
14831.6509.1880, 14831.6510.1689, намиращи се в
м. Терасите, землището на с. Герман, район
„Панчарево“ – СО.
След обнародването є в „Държавен вестник“
заповедта да се разгласи чрез публикуване в
два централни ежедневника и да се обяви на
подходящо място с публичен достъп в сградите
на Столична община – район „Панчарево“ и
кметството на с. Герман.
Жалби срещу одобрения план на новообразуваните имоти могат да се подават от заинтересованите лица чрез областния управител на София-град
пред районния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародването на заповедта
в „Държавен вестник“ по реда на АПК.
За областен управител:
Т. Николов
5683
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ЗАПОВЕД № РД-15-150
от 20 август 2015 г.
На основание чл. 32, ал. 1 ЗА във връзка с
§ 4к, ал. 6 ПЗРЗСПЗЗ, чл. 28б, ал. 8 ППЗСПЗЗ,
в изпълнение на Решение № 63 от 14.07.2009 г.
на Административния съд – София, ІІ отделение,
32 състав, по адм.д. № 4640/2007 г., Решение от
9.03.2009 г. на Административния съд – София, II
отделение, 34 състав, по адм.д. № 4627/2007 г. и
съгласно Решение по протокол № 7 от 17.06.2015 г.,
одобрен от областния управител на област София
на комисия по чл. 28б, ал. 2 ППЗСПЗЗ, назначена
със заповеди № РД-15-236 от 7.11.2013 г. и № РД15-236 от 28.10.2014 г. на областния управител на
област София одобрявам план на новообразуваните имоти в М 1:1000 за имоти, намиращи се в
землището на с. Долни Лозен, район „Панчарево“ – СО, както следва:
1. № 199, 202, 210, 215, 216, 217, 386, 387 и 388
от к.р. 702 (м. Чикерица), съответстващи на идентификатори по КК 44063.6220.199, 44063.6220.202,
44063.6220.210, 44063.6220.215, 44063.6220.216,
44063.6220.217, 44063.6220.386, 44063.6220.387 и
44063.6220.388;
2. № 203 от к.р. 702 (м. Чикерица), съответстващ на идентификатор по КК 44063.6220.203.
След обнародването є в „Държавен вестник“
заповедта да се разгласи чрез публикуване в
два централни ежедневника и да се обяви на
подходящо място с публичен достъп в сградите
на Столична община – район „Панчарево“ и
кметството на с. Лозен.
Жалби срещу одобрения план на новообразуваните имоти могат да се подават от заинтересованите лица чрез областния управител на София-град
пред районния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародването на заповедта
в „Държавен вестник“ по реда на АПК.
За областен управител:
Т. Николов
5684

ОБЩИНА ХАСКОВО
РЕШЕНИЕ № 890
от 31 юли 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ
Общинският съвет – гр. Хасково, реши:
Одобрява подробен устройствен план – плансхема и парцеларен план за водоснабдяване на
поземлен имот № 074003, землище с. Николово,
община Хасково.
Трасето на водопровода преминава през поземлени имоти № 000717, № 000716, № 000722 и
№ 000772.
Разположението на мрежите и сервитутните
зони са съгласно графичната част на проекта.
Съгласно чл. 215 ЗУТ решението подлежи на
обжалване в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ чрез Община Хасково пред
Административния съд – Хасково.
Председател:
Ив. Иванов
5725
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ОБЩИНА ШУМЕН
РЕШЕНИЕ № 1080
от 30 юли 2015 г.
На основание чл. 127, ал. 6 във връзка с
чл. 134, ал. 1, т. 5 ЗУТ, становище на ОбЕСУТ
по т. 14 от протокол № 21 от 2.07.2015 г., Решение № 199 на Общинския съвет – гр. Шумен,
от 26.07.2012 г., Решение № 275 на Общинския
съвет – гр. Шумен, от 29.11.2012 г. Общинският
съвет – гр. Шумен, одобрява проект за изменение
на общия устройствен план на гр. Шумен за имот
с идентификатор 83510.558.23 по кадастралната
карта на гр. Шумен.
С проекта за изменение на ОУП се определя устройствена зона за имота, обхванат от
изменението: „Територия с допустима промяна
предназначението за общественообслужващи
дейности“ – „Оод“.
Проектът за изменение на ОУП се одобрява
по чертеж, изведен с № 440 от 17.07.2015 г.
Председател:
Г. Колев
5653
РЕШЕНИЕ № 1081
от 30 юли 2015 г.
На основание чл. 127, ал. 6 във връзка с чл. 134,
ал. 2, т. 1 ЗУТ, становище на ОбЕСУТ по т. 6 от
протокол № 22 от 16.07.2015 г., решение № 999
по протокол № 48 от 30.04.2015 г. Общинският
съвет – гр. Шумен, одобрява проект за изменение на общия устройствен план на гр. Шумен и
комуникационно-транспортната схема към него
за част от ул. Стефан Караджа като елемент от
транспортно-комуникационна схема на главните
улици – улица ІV клас.
С проекта за изменение на транспортно-комуникационната схема се предвижда промяна на
транспортната връзка по ул. Стефан Караджа в
участъка между ул. Съединение и Васил Левски.
Улица Стефан Караджа става еднопосочна, като
по нея ще се осъществява движение с пътни
превозни средства само в северна посока от ул.
Съединение към ул. Васил Левски. В този участък улицата се определя като V клас съгласно
класификацията на уличната мрежа в урбанизираните територии, определена съгласно Наредба
№ 2 от 2004 г. за планиране и проектиране на
комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии.
Еднопосочно движение от ул. Васил Левски към
ул. Съединение ще се извършва в южна посока
по ул. Хаджи Димитър, която се определя като
еднопосочна, V клас, за осигуряване движение
на ППС в другата посока.
Проектът за изменение на ОУП се одобрява по
чертежи, изведени с № 438 и № 439 от 17.07.2015 г.
Председател:
Г. Колев
5654
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ОБЩИНА С. ИВАНОВО,
ОБЛАСТ РУСЕ
РЕШЕНИЕ № 554
от 24 юли 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 във
връзка с чл. 27, ал. 3 ЗМСМА, чл. 128, ал. 7 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: „Трасе
за кабел 20 kV от съществуващ ж.р. стълб 20 kV
№ 3 – ВЕП 20 kV – „Иваново“ – отклонение за
ТП5 – с. Иваново, област Русе, до трансформаторен пост тип БКТП 20/0,4 kV 1х160 kVА за
захранване на складова база“, в поземлен имот
с идентификатор 32095.124.20 по кадастралната
карта на с. Иваново, община Иваново, област Русе.
2. Възлага на кмета на община Иваново да
предприеме необходимите действия по изпълнението му.
Председател:
М. Драшков
5686
РЕШЕНИЕ № 559
от 24 юли 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 във
връзка с чл. 27, ал. 3 ЗМСМА, чл. 128, ал. 7 и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – с. Иваново, реши:
1. Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(П У П) – парцеларен план (ПП) за трасе за
обект: „Трасе на водопроводно отклонение“, и
обект: „Трасе на ел. захранване“, захранващи
ПИ 124016 в землището на с. Пиргово, община
Иваново, област Русе.
2. Възлага на кмета на община Иваново да
предприеме необходимите действия по изпълнението му.
Председател:
М. Драшков
5687

ОБЩИНА С. КИРКОВО,
ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ
РЕШЕНИЕ № 547
от 29 юли 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – с. Кирково, реши:
Одобрява проект за изменение на подробен
устройствен план – план за улична регулация за
улица с ос. т. 19-45-44-42-56 и план за регулация
за поземлени имоти (ПИ) с пл. сн. № 30, 31, 32
и 38, от които са образувани УПИ V-37, 38, VI30, VII-31 и XII-32 от кв. 4, за УПИ І-29 от кв. 5
и УПИ І-39 и УПИ ІІ-39 от кв. 13 по плана на
с. Априлци, община Кирково, както следва:
Част от уличната регулация с ос. т. 15-45-44
се заличава, а останалата част от ос. т. 44-42-56
се измества по съществуващо асфалтово трасе,
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тангиращо по северната имотна граница на поземлен имот пл. сн. № 30 и южната граница на
УПИ № І-39 и ІІ-39, представляваща придаваема
част – общинска собственост, към поземлен имот
пл. сн. № 39 от кв. 13, която новообразувана
улица става с ос. т. 59-42-60 с намалена ширина
от 7 м на 5 м.
За поземлени имоти пл. сн. № 30, от който
е образуван УПИ VI, и пл. сн. № 31, от който е
образуван УПИ VII, от кв. 4 вътрешните регулационни линии се поставят в съответствие със
съществуващите граници на поземлените имоти.
За ПИ пл. сн. № 32, от който е образуван УПИ
XII, от кв. 4 вътрешната северна регулационна
линия се поставя в съответствие със съществуващата граница на поземления имот.
За ПИ пл. сн. № 38, от който е образуван
УПИ V-37, 38, от кв. 4 вътрешната източна регулационна линия се поставя в съответствие със
съществуващата граница на ПИ пл. сн. № 38.
УПИ V, VI, VII и XII от кв. 4 се заличават и
се образуват нови УПИ ХІІІ-37, 38, XIV-30, XVI31 и XVII-32 от кв. 4.
За УПИ І-29 от кв. 5 западната регулационна
линия се поставя в съответствие със съществуващата имотна граница на ПИ пл. сн. № 29, заличава се квартал 5, като урегулираните поземлени
имоти от кв. 5 стават УПИ от кв. 4.
Новообразуваните УПИ стават с нови номера,
както следва:
УПИ V от кв. 4 става ХІІІ-37, 38 от кв. 4; VI
от кв. 4 става XIV-30 от кв. 4; II от кв. 5 става
XV-28 от кв. 4; IV от кв. 5 става XVI-17 от кв. 4;
V от кв. 5 става XVII-17 от кв. 4; VI от кв. 5 става
XVIII-16 от кв. 4; VII от кв. 5 става XIX-16 от кв.
4; VIII от кв. 5 става XX-16 от кв. 4; III от кв.
5 става XXI-29 от кв. 4; I от кв. 5 става XXII29 от кв. 4; VII от кв. 4 става XXIII-31 от кв. 4;
XII от кв. 4 става XXIV-32 от кв. 4, останалата
номерация на УПИ от кв. 4 се запазва.
УПИ I от кв. 13 става IV-39 от кв. 13, а УПИ
II от кв. 13 става V-39 от кв. 13.
За новообразу вани У ПИ I V-39 и V-39 от
кв. 13 южната регулационна линия се поставя
по новообразуваната улична регулация на улица
с ос. т. 59-42-60.
Проектът се одобрява съгласно нанесените
изменения със зелен и кафяв цвят, линии, щрихи
и надписи.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от датата на обнародването на решението в
„Държавен вестник“ същото може да бъде обжалвано от заинтересуваните лица пред съответния
административен съд по местонахождението на
недвижимия имот чрез кмета на община Кирково.
Председател:
Ш. Сюлейманов
5685
19. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Велико Търново, дирекция „Събиране“, отдел „Публични вземания“,
на основание чл. 239, ал. 2 ДОПК с постановление за възлагане на недвижим имот с изх.
№ 6207/2002/369898 от 9.07.2015 г. възлага на Диян

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 9

Петров Борисов с адрес: гр. Стражица, ул. Средна
гора 7, следния недвижим имот: сграда – работнически стол, 474 кв. м, едноетажна метална
сглобяема конструкция с два основни подхода – от
запад и изток и страничен от юг. Сградата обхваща следните помещения: с подход от запад
(главен вход) – входно антре, санитарен сектор,
складово помещение и столова с обособено в нея
с метална конструкция барче; с подход от изток
(и от столовата) кухненски сектор – кухня, умивалня, коридор, помещения: подготвително – 3
бр., складове – 2 бр., банкетна зала, вътрешен
коридор към битов сектор от складови помещения – 2 бр., санитарно помещение и битовка с
баня, разположена в УПИ – парцел ХХІ от кв.
171 по плана на гр. Стражица, ул. Уилям Гладстон 2, описан в нот. акт № 71, том 12, нот. дело
№ 3813/1977 г. с граници: изток – УПИ VІІІ – „За
ПСД“, запад – улица, и УПИ ХХІІІ – „За КОО“,
север – улица, юг – улица, за сумата 25 799,99 лв.
Собствеността преминава у купувача от датата на
постановлението и същото подлежи на вписване
от съдията по вписванията при районния съд по
местонахождението на имота.
5640
63. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – гр. София, офис Перник, на основание чл. 239, ал. 2 ДОПК с постановление изх. № 0522/2012/000155 от 6.08.2015 г.
възлага на Елена Симова Ангелова с адрес за
кореспонденция: гр. Трън, ул. Владо Васев 3, следния недвижим имот: търговска сграда – смесен
магазин, ЗП – 150 кв. м, намираща се на І етаж
(над сутерен-механа) от двуетажна масивна сграда,
с общ вход и тоалетна със сутерена, построена
върху УПИ 169 в кв. 17 по плана на с. Ломница,
община Трън, област Перник, при съседи: от
двете страни – улица, от двете страни – поземлени имоти, заедно с идеалните части от общите
части на сградата и от правото на строеж върху
мястото, върху което е построена, ведно с всички
подобрения върху имота, за сумата 8998,89 лв.
Собствеността преминава у купувача от датата
на постановлението, което подлежи на вписване
от съдията по вписванията по местонахожде
нието на имота.
5737
35. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост и в изпълнение на т. 3 от Решение № 496 от 3.07.2015 г. на
Министерския съвет за отчуждаване на имоти и
части от имоти – частна собственост, за държавна
нужда за обект: „Реконструкция на съществуващи
ВЛ 20 kV и 110 kV“ на територията на община
Любимец, област Хасково, в обхвата на Участък
1: Междугарие Любимец – Свиленград от км
287+450 до км 294+700 от обект „Реконструкция и електрификация на железопътната линия
Пловдив – Свиленград“, Фаза 4.2: Реконструкция
и електрификация на железопътната отсечка
Харманли – Свиленград, съгласно влязъл в сила
парцеларен план, одобрен със Заповед № РД-0215-100 на министъра на регионалното развитие
от 4 юли 2014 г., съобщава на наследниците на
Димитър Господинов Тенев, собственици на
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имот 44570.249.27, намиращ се в землището на
гр. Любимец, община Любимец, област Хасково,
че с цитираното решение се отчуждават 0,044 дка
от имот 44570.249.27 с обща площ 2,730 дка. Решението може да се обжалва пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересуваните лица по реда
на Административнопроцесуалния кодекс.
5743
35а. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост и в изпълнение на т. 3 от Решение № 496 от 3.07.2015 г. на
Министерския съвет за отчуждаване на имоти и
части от имоти – частна собственост, за държавна
нужда за обект: „Реконструкция на съществуващи
ВЛ 20 kV и 110 kV“ на територията на община
Любимец, област Хасково, в обхвата на Участък
1: Междугарие Любимец – Свиленград от км
287+450 до км 294+700 от обект „Реконструкция и електрификация на железопътната линия
Пловдив – Свиленград“, Фаза 4.2: Реконструкция
и електрификация на железопътната отсечка
Харманли – Свиленград, съгласно влязъл в сила
парцеларен план, одобрен със Заповед № РД-0215-100 на министъра на регионалното развитие
от 4 юли 2014 г., съобщава на Елена Иванова
Конова и Ивайло Антонов Конов, собственици
на имот 44570.250.8, намиращ се в землището на
гр. Любимец, община Любимец, област Хасково,
че с цитираното решение се отчуждават 0,082 дка
от имот 44570.250.8, с обща площ 3,640 дка. Решението може да се обжалва пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересуваните лица по реда
на Административнопроцесуалния кодекс.
5744
35б. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост и в изпълнение на т. 3 от Решение № 496 от 3.07.2015 г. на
Министерския съвет за отчуждаване на имоти и
части от имоти – частна собственост, за държавна
нужда за обект: „Реконструкция на съществуващи
ВЛ 20 kV и 110 kV“ на територията на община
Любимец, област Хасково, в обхвата на Участък
1: Междугарие Любимец – Свиленград от км
287+450 до км 294+700 от обект „Реконструкция и електрификация на железопътната линия
Пловдив – Свиленград“, Фаза 4.2: Реконструкция
и електрификация на железопътната отсечка
Харманли – Свиленград, съгласно влязъл в сила
парцеларен план, одобрен със Заповед № РД-0215-100 на министъра на регионалното развитие
от 4 юли 2014 г., съобщава на наследниците на
Гроздана Петрова Янчева, собственици на имот
44570.295.24, намиращ се в землището на гр. Любимец, община Любимец, област Хасково, че с
цитираното решение се отчуждават 0,056 дка
от имот 44570.295.24, с обща площ 3,820 дка.
Решението може да се обжалва пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересуваните лица по реда
на Административнопроцесуалния кодекс.
5745
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35в. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост и в изпълнение на т. 3 от Решение № 496 от 3.07.2015 г. на
Министерския съвет за отчуждаване на имоти и
части от имоти – частна собственост, за държавна
нужда за обект: „Реконструкция на съществуващи
ВЛ 20 kV и 110 kV“ на територията на община
Любимец, област Хасково, в обхвата на Участък
1: Междугарие Любимец – Свиленград от км
287+450 до км 294+700 от обект „Реконструкция и електрификация на железопътната линия
Пловдив – Свиленград“, Фаза 4.2: Реконструкция
и електрификация на железопътната отсечка
Харманли – Свиленград, съгласно влязъл в сила
парцеларен план, одобрен със Заповед № РД-0215-100 на министъра на регионалното развитие от
4 юли 2014 г., съобщава на Камен Атанасов Казаков, собственик на имот 44570.366.12, намиращ се
в землището на гр. Любимец, община Любимец,
област Хасково, че с цитираното решение се отчуждават 0,062 дка от имот 44570.366.12, с обща
площ 3,639 дка. Решението може да се обжалва
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от съобщаването му на заинтересуваните
лица по реда на Административнопроцесуалния
кодекс.
5746
35г. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост и в
изпълнение на т. 3 от Решение № 496 от 3.07.2015 г.
на Министерския съвет за отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда за обект: „Реконструкция на
съществуващи ВЛ 20 kV и 110 kV“ на територията
на община Любимец, област Хасково, в обхвата на
Участък 1: Междугарие Любимец – Свиленград
от км 287+450 до км 294+700 от обект „Реконструкция и електрификация на железопътната
линия Пловдив – Свиленград“, Фаза 4.2: Реконструкция и електрификация на железопътната
отсечка Харманли – Свиленград, съгласно влязъл в сила парцеларен план, одобрен със Заповед
№ РД-02-15-100 на министъра на регионалното
развитие от 4 юли 2014 г., съобщава на наследниците на Донка Александрова Николова Гачева,
собственици на имот 44570.386.1, намиращ се в
землището на гр. Любимец, община Любимец,
област Хасково, че с цитираното решение се
отчуждават 0,088 дка от имот 44570.386.1, с обща
площ 2,548 дка. Решението може да се обжалва
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от съобщаването му на заинтересуваните
лица по реда на Административнопроцесуалния
кодекс.
5747
38. – 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-
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да за обект: „Реконструкция и електрификация
на железопътната линия Димитровград – Свиленград, Фаза 4.3: Изграждане на нови тягови
подстанции в Симеоновград и Свиленград и
разширение на съществуваща тягова подстанция
„Димитровград“: ВЛ 110 kV подстанция „Любимец“ – тягова подстанция „Свиленград“, основно 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
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
парцеларни планове, одобрени със заповеди
№ РД-02-15-12 и № РД-02-15-14 на министъра
на регионалното развитие от 31 януари 2014 г.,
съобщава на Добрин Стойчев Сталев, наследник
на Йова Добрева Андреева, собственик на имот
№ 44570.308.12, намиращ се в землището на
гр. Любимец, община Любимец, област Хасково,
ненамерен на адреса, че с цитираното 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 заинтересуваните лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
5748
38а. – 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 нужда за обект: „Реконструкция и електрификация
на железопътната линия Димитровград – Свиленград, Фаза 4.3: Изграждане на нови тягови
подстанции в Симеоновград и Свиленград и
разширение на съществуваща тягова подстанция
„Димитровград“: ВЛ 110 kV подстанция „Любимец“ – тягова подстанция „Свиленград“, основно 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
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
парцеларни планове, одобрени със заповеди
№ РД-02-15-12 и № РД-02-15-14 на министъра
на регионалното развитие от 31 януари 2014 г.,
съобщава на Росица Радева Василева, наследница
на Трифон Начев Събчев, собственик на имот
№ 44570.389.12, намиращ се в землището на
гр. Любимец, община Любимец, област Хасково,
ненамерена на адреса, че с цитираното решение
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се отчуждават 0,030 дка от имот № 44570.389.12
с обща площ 2,068 дка. Решението може да се
обжалва пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересуваните лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
5749
9 0 . – В о е н н а т а а к а д е м и я „ Г. С. Ра ковски“ – София, обявява конкурси за академични
длъжности главен асистент за военнослужещи
в област на висшето образование 9. Сигурност
и отбрана, професионално направление 9.2. Военно дело, научна специалност „Организация и
управление на въоръжените сили“: по учебни
дисциплини „Оперативно изкуство в съвместни операции“, „Информационни операции“ и
„Организация и управление на охранителната
дейност“ – един; по учебни дисциплини „Тактика
на ВВС“, „Въздушна навигация“, „Методика на
подготовката във ВВС и ПВО (в)“ и „Управление на въздушното движение“ – един, двата със
срок за подаване на документите 2 месеца от
обнародването 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-553 от 13.08.2015 г. на министъра
на отбраната на Република България, публикувана на сайта на академията. Документи и
справки – София, бул. Евлоги и Христо Георгиеви
82, тел. 92-26-512, 92-26-576.
5728
34. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за един
професор и един главен асистент в област на
висше образование 7. Здравеопазване и спорт,
професионално направление 7.1. Медицина и
научна специалност „Епидемиология“ за нуждите на Катедрата по епидемиология със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи и справки – София 1431, Катедра по
епидемиология, ул. Здраве 2, СБАЛАГ „Майчин
дом“, ет. 6, стая 669, тел. 02/952 38 44.
5655
35. – Медицинският университет – София,
Медицинск и факултет, обя вя ва кон к у рс за
един професор в област на висше образование
7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина и научна специалност
„Ендокринология“ за нуждите на Клиничния
център по ендокринология и геронтология на
база УСБАЛЕ „Акад. Ив. Пенчев“, Клиника по
тиреоидни и метаболитни костни заболявания,
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи и справки – София 1431,
ул. Здраве 2, секретар на Клиничния център по
ендокринология и геронтология, УСБАЛЕ „Акад.
Ив. Пенчев“, ет. 10, тел. 02/895 60 40.
5656
36. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за един
главен асистент в област на висше образование
7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина и научна специалност
„Медицинска биология (Биология на човека)“ за
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нуждите на Катедрата по биология със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи и справки – София 1431, ул. Здраве 2,
ет. 2, стая 221, тел. 02/9172 660.
5657
37. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за двама
доценти в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление
7.1. Медицина – един по научна специалност
„Обща хирургия“ и един по научна специалност
„Гастроентерология“, за нуждите на Клиничния
център по гастроентерология на бази Клиника по
хирургия и Клиника по гастроентерология към
УМБАЛ „Царица Йоанна“ – ИСУЛ, със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи и справки – София, ул. Бяло море 8,
п.к. 1527, тел. 02/9432-263 – хирургия, и 02/9432305 – гастроентерология.
5658
38. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за един
професор в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление
7.1. Медицина и научна специалност „Кардиология“ за нуждите на Катедрата по сърдечно-съдова
хирургия на база Клиника по кардиология към
УМБАЛ „Света Екатерина“ със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи
и справки – София, УМБАЛ „Света Екатерина“,
бул. Пенчо Славейков 52А, тел. 02/9159 441 и
9159 404.
5659
39. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за двама
главни асистенти в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално
направление 7.1. Медицина – един по научна
специалност „Сърдечно-съдова хирургия“ и един
по научна специалност „Кардиология“, за нуждите на Катедрата по сърдечно-съдова хирургия
на бази Клиника по съдова хирургия и Клиника
по кардиология към УМБАЛ „Света Екатерина“
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи и справки – София, УМБАЛ
„Света Екатерина“, бул. Пенчо Славейков 52А,
тел. 02/9159 441 и 9159 404.
5660
40. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за един
доцент и двама главни асистенти в област на
висше образование 7. Здравеопазване и спорт,
професионално направление 7.1. Медицина и
научна специалност „Кардиология“ за нуждите на
Катедрата по вътрешни болести на база Клиника
по кардиология към УМБАЛ „Александровска“ със
срок 2 месеца от от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи и справки – София 1431,
бул. Г. Софийски 1, канцелария на Катедрата по
вътрешни болести, тел. 02/9230 227.
5661
41. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за един
главен асистент в област на висше образование
7. Здравеопазване и спорт, професионално на-
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правление 7.1. Медицина и научна специалност
„Неврохирургия“ за нуждите на Катедрата по
неврохирургия на база УМБАЛ „Св. Иван Рилски“
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи и справки – София 1431,
ул. Здраве 2, Деканат на Медицински факултет
към МУ – София, деловодство, тел. 02/952 10 46.
5662
42. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за един
главен асистент в област на висше образование
7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина и научна специалност
„Гастроентерология“ за нуждите на Катедрата
по пропедевтика на вътрешните болести на
база Клиника по пропедевтика на вътрешните
болести към УМБАЛ „Александровска“ със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи и справки – София 1431, бул.
Г. Софийски 1, ет. 3, канцелария на Катедрата
по пропедевтика на вътрешните болести, тел.
02/9230 723.
5663
43. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за един
доцент в област на висше образование 7. Здраве
опазване и спорт, професионално направление
7.1. Медицина и научна специалност „Медицинска
радиология и рентгенология (вкл. използване на
радиоактивни изотопи)“ за нуждите на Катедрата
по образна диагностика на база Клиника по образна диагностика към УМБАЛ „Александровска“
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи и справки – София 1431,
бул. Г. Софийски 1, канцелария на Катедрата по
образна диагностика, тел. 02/9230 348.
5664
44. – Медицинският университет – София,
Медицинск и факултет, обя вя ва кон к у рс за
един професор в област на висше образование
7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина и научна специалност
„Кардиология“ за нуждите на Катедрата по обща
медицина на база Клиника по кардиология към
УМБАЛ „Света Анна“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи и
справки – София 1784, ул. Д. Моллов 1, УМБАЛ
„Света Анна“, Катедра по обща медицина, тел.
02/975 90 14.
5665
45. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за един
професор в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление
7.1. Медицина и научна специалност „Психиатрия“
за нуждите на Катедрата по психиатрия на база
Първа психиатрична клиника към УМБАЛНП
„Свети Наум“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи и справки – София 1431, бул. Г. Софийски 1, канцелария
на Клиниката по психиатрия, тел. 02/9230 479.
5666
46. – Медицинският университет – София,
Медицинск и факултет, обя вя ва кон к у рс за
един доцент в област на висше образование
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7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина и научна специалност
„Инфекциозни болести“ за нуждите на Катедрата по инфекциозни болести, паразитология
и тропическа медицина на база Клиниката за
лечение на вирусни хепатити, чревни инфекции и придобита имунна недостатъчност към
СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи и справки – София 1606, бул. Акад.
Иван Гешов 17, тел. 02/9023744.
5667
47. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за двама
главни асистенти в област на висше образование
7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина и научна специалност
„Офталмология“ за нуждите на Катедрата по
офталмология, един за Клиника по очни болести
и един за Детско очно отделение към УМБАЛ
„Александровска“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи и
справки – София 1431, бул. Г. Софийски 1, Катедра
по офталмология, тел. 02/9230 661 и 02/9230 234.
5668
48. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за двама
доценти и двама главни асистенти в област на
висше образование 7. Здравеопазване и спорт,
професионално направление 7.1. Медицина и
научна специалност „Фармакология (вкл. фармакотерапия и химиотерапия)“ за нуждите на
Катедрата по фармакология и токсикология със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи и справки – София 1431, ул.
Здраве 2, Катедра по фармакология и токсикология, ет. 3, стая 318, тел. 02/952 05 39.
5669
46. – Институтът за литература към БАН – София, обявява конкурс за доцент в професионално
направление 2.1. Филология, научна специалност
Българска литература (Нова и съвременна българска литература) със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в
канцеларията на института, бул. Шипченки проход
52, бл. 17, ет. 7, стая 704, тел. 02/971-70-56.
5751
50. – Службата по геодезия, картография и
кадастър – Ловеч, на основание чл. 46, ал. 1 и
2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната
карта и кадастралните регистри за землищата на
с. Българене, с. Горно Павликене, с. Казачево и
с. Хлевене, община Ловеч, 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 – Ловеч.
5742
1. – Община гр. А ксаково, област Варна,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че
е изработен предварителен проект за подробен уст ройствен план – парцеларен план за
изграждане на обект: „Нова ВЛ 110 kV от ВЛ
110 kV „Нектар“ (репер R1) до п/ст „Каварна“.
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Подробният устройствен план засяга поземлени
имоти по КВС на землища с. Кичево, Куманово,
Осеново и Орешак, община Аксаково, област
Варна, както следва: землище с. Кичево: ПИ
№ 000003, 000008, 000035, 000078, 000080, 000081,
000084, 000087, 000088, 000098, 000101, 000102,
000104, 000105, 000107, 000115, 000120, 000127,
000135, 000139, 000164, 000165, 000169, 000171,
000173, 000178, 000183, 000184, 000186, 000191,
000216, 000229, 000268, 000271, 000279, 000285,
000297, 000301, 000319, 000340, 000432, 000435,
000436, 000506, 000507, 000508, 000509, 014001,
014002, 014003, 014004, 014005, 014006, 019023,
019024, 019025, 019026, 019027, 025012, 025013,
025064, 025065, 025066, 025067, 025068, 034004,
034005, 034006, 034007, 034008, 034009, 034010,
035010, 035011, 035012, 035013, 035014, 036008,
036009, 036010, 036011, 036012, 036013, 036014,
036015, 036016, 036017, 036018, 036019, 036020,
036021, 036022, 036030, 036031, 036032, 036033,
036034, 036035, 037023, 037024, 037025, 037026,
038001, 038002, 038003, 049051, 049053, 049054,
049055, 049056, 049065, 049066, 049067, 049071,
049079, 049080, 049140, 058030, 058032, 058033,
058034, 058069, 058082, 058083, 060030, 060031,
060032, 060033, 060054, 060058, 060067, 060069,
060070, 060072, 060074, 060076, 060110, 060111,
060112, 060115, 060116, 060119, 060121, 060122,
061042, 061043, 061069, 061070, 061071, 061072,
061073, 061074, 061101, 061102, 061103, 061104,
061109, 061110, 061111, 061112, 061139, 061141,
061142, 061154, 061155, 061156, 061157, 061177,
061185, 061186, 061204, 061205, 061209, 061224,
061242, 061243, 061244, 061245, 062002, 062003,
062004, 062005, 062006, 062007, 062010, 062012,
063001, 063002, 063003, 063004, 063006, 063007,
063008, 063009, 063010, 063011, 063012, 063013,
080038, 084035, 084101; землище с. Куманово: ПИ
№ 000006, 000030, 000032, 000033, 000301, 000302,
019001, 019022, 019023, 019024, 052001, 052002;
землище с. Осеново: ПИ № 000165, 000202, 000245,
000251, 000263, 000270, 000299, 000325, 000331,
000338, 000340, 000359, 000397, 000527, 000533,
000535, 000559, 000577, 000589, 000809, 032006,
032007, 032014, 032022, 032024, 032028, 032029,
032031, 032041, 032046, 032048, 032050, 032053,
032054, 032070, 032071, 032072, 035005, 035033,
035034, 035038, 035039, 035040, 035042, 036001,
036002, 036003, 036004, 037007, 037021, 037030,
037035, 037040, 037043, 037044, 037048, 056007,
056009, 108004; землище с. Орешак: ПИ № 000030,
000031, 000042, 000053, 000056, 000058, 000065,
000081, 000082, 000120, 000130, 000132, 000133,
000135, 000148, 000152, 000155, 000157, 000162,
000164, 000313, 000317, 014012, 014013, 014025,
014026, 014027, 014029, 014045, 014049, 014051,
014052, 014053, 014060, 014061, 014067, 014068,
016003, 016004, 017016, 017017, 017018, 017019,
061013, 061014, 061015, 061017, 062007, 062008,
062022, 062023, 062030, 063001, 063002, 063003,
063004, 063005, 063006, 063007, 063008, 063009,
063012, 063013, 063042, 063098, 064015, 064016,
064017, 064018, 064022, 064023, 064024, 064025,
064026, 064038, 064039, 074004, 074006, 074007,
074008, 074011, 074012, 074013, 074014, 074015,
074016, 074017, 075003, 075004, 081003, 081004,
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081005, 081033, 081035. Проектът за подробен
устройствен план е изложен за разглеждане в
техническата служба на Община Аксаково, ет. 4,
стая 6. Приемни дни за техническата служба са
всеки вторник от 9 до 11,30 ч. и от 13 до 16,30 ч.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по
проекта за подробен устройствен план до кмета
на община Аксаково.
5646
7. – Община Бургас на основание чл. 128, ал. 1
ЗУТ съобщава на заинтересуваните собственици
по смисъла на чл. 131 ЗУТ, че е изработен проект
на подробен устройствен план – план за улична
регулация за обслужваща улица с о.т. 83-о.т. 121о.т. 120-о.т. 119-о.т. 118-о.т. 117-о.т. 116-о.т. 115о.т. 115А-о.т. 114-о.т. 113-о.т. 112-о.т. 111-о.т. 110о.т. 109-о.т. 108-о.т. 107-о.т. 86 за осигуряване
на транспортен достъп и обособяване на нов
квартал 16 в с.о. Острица 2, землище кв. Банево,
Бургас. Проектът е изложен за разглеждане в
дирекция ЦАУ „Освобождение“. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването на
съобщението в „Държавен вестник“.
5688
21. – Община Велинград на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изготвен проект на
ПУП – парцеларен план за трасе на нова подземна кабелна линия 6,3 kV от ПИ 206003 за
ел. захранване на обект „МВЕЦ“ – Водев чарк
2 – инсталация за управление на облекчителна
шахта, която се намира в ПИ 159015 по КВС на
Велинград, местност Симеонови ливади, землище
Велинград, община Велинград, ЕКАТТЕ 10450.
Проектът се намира в отдел „КРЗП“, Община
Велинград, бул. Хан Аспарух 35, ет. 1, стая № 2,
и може да се прегледа от заинтересуваните и да
се възрази в срок един месец от обнародването
на съобщението в „Държавен вестник“ до кмета
на община Велинград.
5763
8. – Община Крумовград на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите, че е
изработен проект за подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за обект: „Съществуваща ВЛ 110 kV „Крумовица“ за земи от
държавния горски фонд с възложител „Електроенергиен Системен Оператор“ – ЕАД. Трасето
на електропровода преминава през поземлени
имоти – горски територии, с № 000247; 000273 и
000331 по КВС на землище с. Бряговец, община
Крумовград. Проектите са изложени в Общинската
администрация – Крумовград, дирекция „ТРБ“,
ет. 2, стая № 6, и могат да бъдат разгледани всеки
работен ден от 9 до 12 ч. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересованите лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация.
5786
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7. – Община гр. Мездра, област Враца, на
основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ обявява, че са изработени проекти за: 1. подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) за външно
ел. захранване на овцеферма в ПИ № 015030,
местност Орничака в землището на с. Моравица,
в обхват: урбанизирана територия, ПИ № 000009,
015001, 015025 и завършва в ПИ № 015030; 2.
(ПУП – ПП) за В и К захранване на овцеферма
в ПИ № 015030, местност Орничака в землището
на с. Моравица, в обхват: урбанизирана територия,
ПИ № 020008, 000009, 015001, 015025 и завършва
в ПИ № 015030 в землището на с. Моравица,
община Мездра. Проектите са на разположение
в сградата на Община Мездра, стая 106. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проектите
до общинската администрация.
5690
1. – Областният управител на област с административен център – Плевен, на основание
чл. 149, ал. 4 във връзка с чл. 148, ал. 3, т. 1 ЗУТ
съобщава на заинтересованите лица, че е издал
Разрешение за строеж № ТУ-08-01 от 12.04.2012 г.
за обект на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община – община Белене и община Никопол, с което се
разрешава на Министерството на земеделието,
Община Никопол и Община Белене строителството на обект: „Инженеринг за изграждане
на довеждаща техническа инфраструктура до
площадката на регионална система за управление на отпадъците (РСУО) в регион Левски
(Никопол) – Реконструкция и рехабилитация на
Път PVN 2122 в землищата на с. Санадиново,
община Никопол, и с. Петокладенци, община
Белене“. Етап А: Подобект: „Реконструкция и
рехабилитация на Път PVN 2122 в землищата
на с. Санадиново, община Никопол, и с. Петокладенци, община Белене“, Участък от км
2+900.00 до км 4+644.75 и от км 4+764.75 до
км 11+329.84“, и Етап Б: Подобект: „Мост над
река Осъм на път Път PVN 2122 в землището на
с. Санадиново, община Никопол, Участък от км
4+644.75 до км 4+764.75“. На основание чл. 215,
ал. 4 ЗУТ разрешението подлежи на обжалване
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
чрез областния управител – Плевен.
5633
22. – Община Поморие на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Захранване с електроенергия на вилно селище – бл. A, B, C, D, E, F, G,
басейн и ограда в ПИ 010066, м. 10, в м. Над
село, землище с. Медово, община Поморие“, и
сервитут, преминаващи през поземлени имоти:
ПИ 010059 – собственост на „ЕРК А“ – ООД, ПИ
010065 – пасище, собственост на Марин Иванов
Йорданов и Долорес Христова Кушева, с дължина
на трасето около 76 м, от които 57 м ще са в
земеделска територия. Проектът за ПУП – ПП
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е изложен в сградата на Община Поморие, ул.
Солна 5. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения по проекта до Община Поморие в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
5647
59. – Общинската служба по земеделие –
гр. Провадия, област Варна, на основание чл. 25,
ал. 1 ППЗСПЗЗ съобщава, че е изработен проект на плана за земеразделяне на землището на
гр. Дългопол (ЕК АТТЕ 24565), област Варна,
който е изложен в кметството, Община Дългопол. На основание чл. 25, ал. 2 ППЗСПЗЗ
в 14-дневен срок от датата на обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да направят писмени възражения по проекта на плана за земеразделяне пред общинската
служба по земеделие.
5769
152. – Община гр. Раднево, област Стара Загора, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на
всички заинтересовани, че e е изготвен проект за
ПУП – парцеларен план за обект: „Електропровод 110 kV, извод „Любеново“ – реконструкция,
подмяна сечението с 400 мм 2 . Актуализация“ в
землищата на с. Трояново и с. Любеново, община Раднево, област Стара Загора. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта за подробен
устройствен план до общинската администрация.
5762
44. – Община Свиленград на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на всички заинтересовани
лица, че е изработен проект на ПУП – парцеларен
план за изграждане на външен електропровод, захранващ ПИ № 013009, м. Речни лозя, землището
на Свиленград, през поземлен имот ПИ № 001017,
м. Речни лозя, землището на Свиленград, който
е изложен в сградата на общината, стая № 210.
Съгласно чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до Община Свиленград.
5761
6. – Община Сливо поле на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план (ПУП) – изменение
на план за улична регулация на ОК 43-73, 73-74,
41-74, 74-99, 74-154, 41-43 в нови ОК № 453-73,
73-415, 415-414, 74-396, 396-454-453, 414-99, 74-154
и ИПР на УПИ I-306, кв. 18а, в нов УПИ I-306,
кв. 143, гр. Сливо поле, община Сливо поле, област Русе. Проектът за ПУП – изменение план
за регулация, е изложен за разглеждане в стая
12 на сградата на Община Сливо поле на бул.
България 26. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
5727
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10. – Община гр. Стамболийски, област Пловдив, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава,
че е изработен проект за ПУП – парцеларен
план на кабелна линия за електрозахранване на
ПИ 008031, местност Ходжов кавак по КВС на
с. Куртово Конаре, община Стамболийски. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската
администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
5691
86. – Община Стара Загора на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен
план за „Битово-фекална канализация на с. Богомилово I етап“ – ПИ № 000571; ПИ № 000748 и
ПИ № 055005 по КВС на с. Богомилово, община
Стара Загора, за нуждите на Община Стара Загора. Проектът се намира в сградата на общината,
ет. 8, стая 806. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план до общинската администрация.
5692
88. – Община Стара Загора на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен
план и трасировъчен план за обект „Оптична
кабелна линия“, 1151 – 1151 – 113/ТШ2, землище
с. Змейово, община Стара Загора, за нуждите
на Министерството на отбраната. Проектът се
намира в сградата на общината, ет. 8, стая 806.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
за подробен устройствен план до общинската
администрация.
5693
42. – Община „Тунджа“ – Ямбол, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на ел. провод от съществуващ
трафопост – ТП1 в поземлен имот № 030122,
през поземлен имот № 030122 до поземлен имот
№ 030132 в масив 30 в землището на с. Симеоново, община „Тунджа“, област Ямбол. Проектът
за подробен устройствен план е на разположение
на заинтересуваните лица в отдел „АТО и С“
на общината. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения по проекта до общинската
администрация.
5648
178. – Община с. Опан, област Стара Загора,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че
е изработен проект на подробен устройствен
план – парцеларен план (ПП) за обект: „Външно
ел. захранване на Маслодобивно предприятие със
силозно стопанство“, което ще се построи в ПИ
№ 011010 по КВС на с. Ястребово, община Опан,
област Стара Загора, започващо от ЖР 116 в ПИ
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№ 060012, преминаващо през имоти: ПИ № 060012,
полски път ПИ № 000015, собственост на Община
Опан, ПИ № 011010, собственост на възложителя,
влизащ в БКТП, съгласуван с Решение № 277
от 12.08.2015 г. на Общинския съвет – с. Опан,
с възложител „Агросем – КСМ“ – ЕООД, Стара Загора. Проектът се намира в общинската
администрация, стая 24, етаж 3. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската администрация в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
5694
2. – Община с. Ценово, област Русе, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че e изработен проект на подробeн устройствен план
(ПУП) – парцеларeн план (ПП) – за трасе на
подземна оптична мрежа за електронни съобщения – част І за нуждите на „Нетуоркс – България“ – ЕООД, на територията на община Ценово,
преминаващо през имоти № 000040, 000060,
000152, 000201, 000214, 000226, 000227, 000241,
000246, 000286, 000295, 000301, 000304, 000320,
000324, 000327, 000420, 004034, 035073 в землище
с. Кривина и имоти № 000006, 000057 и 000082 в
землище с. Новград, община Ценово, област Русе.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация – с. Ценово, ет. 3,
стая 304.
5649

СЪДИЛИЩА
Върховният административен съд на основание чл. 188, ал. 1 във връзка с чл. 181, ал. 1
АПК съобщава, че е постъпила жалба от Иван
Рангелов Цветанов със съдебен адрес София, ж.к.
Люлин-запад, бл. 371, вх. 1, ет. 12, ап. 53, срещу
Наредба № 1 от 13.02.2007 г. за ползване и изплащане на паричните помощи за профилактика
и рехабилитация, издадена от председателя на
Надзорния съвет на НОИ, по която е образувано
адм.д. № 5829/2015 г. по описа на ВАС, второ
отделение, насрочено за 10.11.2015 г. от 14 ч.
5787
Административният съд – Бургас, на основание чл. 181, ал. 2 АПК съобщава, че е постъпило оспорване от „Индустриал Инфраструктура“ – ЕООД, ЕИК 175364848, гр. София, район
„Лозенец“, бул. Джеймс Баучър 71, ет. 4, ап. 12,
и „Бургасволан“ – ЕООД, ЕИК 201614124, гр. Бургас, ж.к. Банево, ул. Неделчо Камбов 10, против
§ 1 от Наредбата за изменение и допълнение на
Наредбата за осигуряване на обществения ред,
спокойствието и сигурността на гражданите, за
опазване на общинската собственост и околна
среда и за безопасност на движение на територията на община Приморско (съкр. НИД на
НООРССГООСОСБДТОП), приета с решение
№ 695 на 56-о (извънредно) заседание на Общинския съвет – гр. Приморско, проведено на
17.06.2015 г., отразено в протокол № 57. По ос-

ВЕСТНИК

БРОЙ 67

порването е образувано адм. дело № 1265/2015 г.
по описа на Административния съд – Бургас, и
заинтересованите лица, за които оспореният акт
е благоприятен, могат да се конституират като
ответници по делото до първото по делото заседание, което ще бъде проведено на 5.11.2015 г.
от 10,20 ч.
5788
Районният съд – гр. Исперих, гражданска
колегия, І състав, призовава Ревасие Кязимова
Салимова, родена през 1945 г. в с. Тодорово, община Исперих, област Разград, без регистриран
постоянен и настоящ адрес в Република България,
живуща в Република Турция с неизвестен адрес,
да се яви в съда на 19.11.2015 г. в 9,30 ч. като
ответница по ЧГД № 586/2015 г. за връчване на
съдебни книжа по делото, образувано по молбаискане с вх. № 2554 от 13.07.2015 г. от Джеват
Кемал Шабан за приемане или отказ от наследство
по чл. 51 от Закона за наследството; да посочи
съдебен адрес, в противен случай делото ще се
гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
5789
Районният съд – гр. Исперих, гражданска колегия, І състав, призовава Джемал Гьоск, роден
на 25.02.1929 г. в с. Тодорово, община Исперих,
област Разград, без регистриран постоянен и
настоящ адрес в Република България, живущ в
Република Турция с неизвестен адрес, да се яви
в съда на 19.11.2015 г. в 9,30 ч. като ответник
по ЧГД № 586/2015 г. за връчване на съдебни
книжа по делото, образувано по молба-искане
с вх. № 2554 от 13.07.2015 г. от Джеват Кемал
Шабан за приемане или отказ от наследство
по чл. 51 от Закона за наследството; да посочи
съдебен адрес, в противен случай делото ще се
гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
5790
Софийският градски съд, I гражданско отделение, 6-и състав, на основание чл. 28, ал. 2
ЗОПДИППД (отм.) уведомява, че има образувано
гр.д. № 5673/2014 г. въз основа на постъпило мотивирано искане с правно основание чл. 28, ал. 1
ЗОПДИППД (отм.) от Комисията за отнемане
на незаконно придобито имущество срещу: 1.
Михаил Михайлов Младжов с постоянен адрес
София, район „Триадица“, ж.к. Манастирски
ливади, бл. 10, вх. Б, ет. 5, ап. 17; 2. Виктория
Светославова Славкова с постоянен адрес София, район „Триадица“, ул. Деян Белишки 6,
ет. 10, ап. 39, и 3. Михаил Михайлов Младжов
с постоянен адрес София, район „Триадица“, ул.
Деян Белишки 6, ет. 10, ап. 39, чрез законния си
представител Виктория Светославова Славкова
и същото е насрочено за първо открито съдебно
заседание на 26.01.2016 г. от 15 ч. Определя 30-дневен срок на заинтересованите лица да предявят
претенции върху имуществото на обща стойност
927 985, 37 лв., описано, както следва:
С правно основание чл. 10 във връзка с чл. 4, ал. 1
ЗОПДИППД (отм.) от Михаил Михайлов Младжов
и Виктория Светославова Славкова
– Апартамент № 17 в София, район „Триадица“,
местност Манастирски ливади-изток, секция Б,
ет. 6, образуван от апартаменти: № 17 и № 18,
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с обща застроена площ 224,72 кв. м, състоящ
се от входно антре, общо дневно пространство,
четири спални, кабинет, две бани с тоалетни,
тоалетна, четири тераси и складово помещение,
при съседи: от югоизток – апартамент № 16, от
югозапад – улица, от северозапад – улица, и от
североизток – апартамент № 19, заедно с избено
помещение № 22, с площ 6,9 кв. м, при съседи:
от югоизток – гараж № 12; от югозапад – гараж
№ 13 и коридор; от северозапад – гараж № 24;
от североизток – мазе № 20 и коридор, секция
„А“, ведно с прилежащите му 8,2 % или изразени
в площи 27,05 кв. м идеални части от общите
части на сградата и съответни идеални части от
правото на строеж върху урегулирания поземлен
имот, целият с площ 3190 кв. м, съставляващо
урегулиран поземлен имот V-50 (пети за имот
планоснимачен номер петдесет), в кв. 14, по плана
на гр. София, местност Манастирски ливади-изток, при съседи: от двете страни – улици, УПИ
IV-39 и УПИ III-519. Имотът е собственост на
Михаил Михайлов Младжов и Виктория Светославова Славкова.
– Гараж № 12 в София, район „Триадица“,
местност Манастирски ливади-изток, на партерен
етаж, със застроена площ 22,78 кв. м, при съседи:
от югоизток – вътрешен двор; от югозапад – гараж № 13; от северозапад – мазе № 22 партер; от
североизток – гараж № 11, секция „А“, ведно с
прилежащите му 0,83 % идеални части от общите
части на сградата и съответните идеални части от
правото на строеж върху дворното място, цялото
с площ 3190 кв. м, съставляващо урегулиран поземлен имот V-50 (пети за имот планоснимачен
номер: петдесет), в кв. 14, по плана на гр. София,
местност Манастирски ливади-изток, при съседи:
от двете страни – улици, УПИ IV-39 и УПИ III519. Имотът е собственост на Михаил Михайлов
Младжов и Виктория Светославова Славкова.
– Сумата 89 044,20 лв., внесена по банкова
сметка № IBAN BG 11 RZBB 9155 1075 0686 16,
с титуляри Михаил Михайлов Младжов и Виктория Светославова Славкова в „Райфайзенбанк
(България)“ – АД.
С правно основание чл. 4, ал. 1 във връзка с чл. 9
ЗОПДИППД (отм.) от Виктория Светославова
Славкова
– Сумата 90 292,98 лв., представляваща равно
стойността на 46 166,07 евро, внесена по банкова
сметка № IBAN BG 75 RZBB 9155 1427 7455 05,
с титуляр Виктория Светославова Славкова в
„Райфайзенбанк (България)“ – АД.
С правно основание чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД
(отм.) от Михаил Михайлов Младжов
– Сумата 5000 лв., представляваща равностойността на 50 броя дялове със стойност 100 лв.
всеки, от капитала на „Миладжо – М“ – ЕООД,
ЕИК 175401759, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. Мадрид 58, ет. 1, ап. 1,
регистриран с решение № 1 от 13.11.2007 г. по
ф.д. № 17433/2007 г. на СГС, вписано в peг. 1, том
1765, парт. 127712, стр. 71, собственост на Михаил
Михайлов Младжов.
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– Сумата 549,96 лв., внесена от Михаил Михайлов Младжов по банкова сметка № IBAN
BG 48 PIRB 9170 4745 1941 32 в „Банка Пиреос
България“ – АД.
– Сумата от 67 092,38 лв., представляваща
равностойността на 34 303,79 евро, внесена от
Михаил Михайлов Младжов по банкова сметка
№ IBAN BG 28 UBBS 80024425542110 в „Обединена
българска банка“ – АД.
– Сумата 61 265 лв., внесена от Михаил Михайлов Младжов по банкова сметка № IBAN BG
61 FINV 9150 10BGN0FWLX в „Първа инвестиционна банка“ – АД.
– Сумата 4351,73 лв., представляваща равно
стойността на 2225 евро, внесена по банкова сметка
№ 1404525502, от Михаил Михайлов Младжов в
„Централна кооперативна банка“ – АД.
– Сумата 6740 лв., внесена от Михаил Михайлов Младжов по банкова сметка № 1004525508,
нов IBAN BG 21 СЕСВ 9790 1004 5255 00 BGN в
„Централна кооперативна банка“ – АД.
– Сумата 565 лв., внесена от Михаил Михайлов Младжов по банкова сметка № IBAN BG 95
BFTB 7630 1078 3239 12, нов IBAN BG 06 UNCR
7630 1078 3239 12, в „УниКредит Булбанк“ – АД.
– Сумата 110 лв., внесена от Михаил Михайлов Младжов по банкова сметка № 1076509934,
в „УниКредит Булбанк“ – АД.
– Сумата 20 лв., внесена от Михаил Михайлов Младжов по банкова сметка № 1075560802,
в „УниКредит Булбанк“ – АД.
– Сумата 1000 лв., внесена от Михаил Михайлов Младжов по банкова сметка № 4075560808,
в „УниКредит Булбанк“ – АД.
– Сумата 40 883,40 лв., внесена от Михаил Михайлов Младжов по банкова сметка № 1037072813,
с нов IBAN BG 20 UNCR 9660 1037 0728 13, в
„УниКредит Булбанк“ – АД.
– Сумата 758,24 лв., внесена от Михаил Михайлов Младжов за погасяване на кредит – договор
№ CREX-02764191, в „БНП Париба Пърсънъл
Файненс“ – АД.
С правно основание чл. 8 във връзка с чл. 4, ап. 1
ЗОПДИППД (отм.) от Михаил Михайлов Младжов
чрез законния му представител Виктория Светославова Младжова
– Сумата 11 431,38 лв., представляваща равно
стойността на 5844,77 евро, от детски влог № IBAN
BG 75 RZBB 9155 1427 7455 05, с титуляр Михаил
Михайлов Младжов в „СИ Банк“ – АД.
С правно основание чл. 4, ал. 2 ЗОПДИППД
(отм.) от Михаил Михайлов Младжов
– Сумата 5000 лв., представляваща левовата
равностойност на продадения от Михаил Михайлов Младжов собствен дялов капитал от „Миладжо“ – ЕООД, ЕИК 175350859, със седалище и
адрес на управление гр. София, район „Слатина“,
бул. Проф. Цветан Лазаров 13.
– Сумата 1600 лв., представляваща левовата
равностойност на продадения от Михаил Михайлов Младжов собствен дялов капитал от „Омега
69“ – ООД, ЕИК 121867212, със седалище и адрес
на управление гр. София, район „Оборище“, ул.
Будапеща 17.
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– Сумата 2550 лв., представляваща левовата
равностойност на продадения от Михаил Михайлов Младжов собствен дялов капитал от
„Енерджи Консулт Ингернасионал“ – ООД, ЕИК
130282026, със седалище и адрес на управление
гр. София, район „Оборище“, бул. Мадрид 58,
ет. 1, aп. 1.
– Сумата 5600 лв. от продажбата на лек автомобил, марка „Ауди“, модел „А4“, с peг. № С
0809 КР, рама № WAUZZ8DZVA075863, двигател – AFN123868.
– Сумата 52 800 лв. от продажбата на лек
автомобил, марка „Ауди“, модел „А8“, peг. № С
4333 НС, рама № WAUZZ4D12N000882, двигател – АКЕ075046.
– Сумата 29 160 лв. от продажбата на лек
автомобил, марка „БМВ“, модел „320 I“, peг.
№ С 8898 МС, рама № WBA AM11050JM52546,
двигател – 206S427309483.
– Сумата 33 000 лв. от продажбата на лек
автомобил, марка „Мерцедес“, модел „МЛ 320“,
peг. № С 6699 КА, рама № WDC1631541A077739,
двигател – 11294230300695;
– Сумата 38 500 лв. от продажбата на лек
автомобил, марка „Мерцедес“, модел „500Е“,
peг. № С 6900 СМ, рама № WDB1240361В715678,
двигател – 11997412003343Е100.
– Сумата 19 550 лв. от продажбата на лек автомобил, марка „Тойота“, модел „Ланд Круизер“,
peг. № С 7879 ВВ, рама № JT111TJ8007011807,
двигател – 0060743.
С правно основание чл. 4, ал. 2 във връзка с чл. 9
ЗОПДИППД (отм.) от Виктория Светославова
Славкова
– Сумата 1200 лв., представляваща левовата
равностойност на продадения от Виктория Светославова Славкова собствен дялов капитал от
„Вадекс – М“ – ООД, ЕИК 175019688, със седалище и адрес на управление гр. София, район
„Оборище“, бул. Мадрид 58, ет. 1, ап. 1.
5815
С о фи й с к и я т г р а дс к и с ъд н а о с нов а н ие
чл. 17, ал. 1, т. 8 ЗПП вписва промени по ф.д.
№ 2434/90 г. за политическа партия „Български
демократичен форум“, както следва: вписва Устав, изменен на XI редовен конгрес на партията,
проведен на 4.04.2015 г., представляващ неразделна част от решението; заличава вписания
Национален съвет; вписва нов Национален съвет
от 51 членове – национална квота – 20 членове,
и регион ална квота – 31 членове (съгласно приложен списък); заличава вписаното Централно
ръководство; вписва ново Централно ръководство
в състав: председател – Жаклин Ваклуш Толева,
Централно ръководство: заместник-председател – Лилия Ангелова Вълкова, организационен секретар – Витали Богданов Хамбарджиев,
членове: Вичо Христов Маждраков, Иво Илиев
Сабов, Петър Иванов Васев, Петър Методиев
Николов, Теменужка Христова Петрова, Тодор
Димитров Бозев; вписва Централна контролноревизионна комисия: председател: Алеко Петков
Христов, членове: Марина Георгиева Петрова,
Милко Георгиев Милков, Пенка Георгиева Златарова, Тодор Александров Радев. Политическа
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партия „Български демократичен форум“ се
представлява от председателя Жаклин Ваклуш
Толева.
5803
Софийският градски съд на основание чл. 17,
ал. 1, т. 2 ЗПП вписва промени по ф.д. 5006/2003 г.
за политическа партия „Движение за социален
хуманизъм“, както следва: заличава досегашния
изпълнителен секретар и член на ръководството
на политическа партия „Движение за социален
хуманизъм“ Чавдар Асенов Сутински; вписва
Елка Александрова Киричова като изпълнителен секретар на политическа партия „Движение
за социален хуманизъм“; заличава Елка Александрова Киричова като заместник-председател
на политическа партия „Движение за социален
хуманизъм“.
5804
Софийският градски съд на основание чл. 17,
ал. 1, т. 8 ЗПП вписва промени по ф.д. 1654/2007 г.
за политическа партия „Движение Нашият град“,
както следва: вписа промени в Устава, който е
неразделна част от решението; вписа Изпълнително бюро в състав: Неделчо Михайлов Димов,
Владимир Велчев Тонев, Андрей Николаев Василев, Марияна Александрова Малчева, Борислав
Светломиров Златев; вписа като представляващ
партията новоизбрания председател Андрей Николаев Василев.
5805
Софийският градски съд на основание чл. 17,
ал. 1, т. 8 ЗПП вписва промени по ф.д. 1654/2007 г.
за политическа партия „Движение Нашият град“,
както следва: вписа Изпълнително бюро в състав: Неделчо Михайлов Димов, Владимир Велчев Тонев, Андрей Николаев Василев, Марияна
Александрова Малчева, Борислав Светломиров
Златев, Калин Георгиев Желев, Силвия Георгиева Иванова.
5806
С о фи йс к и я т г р а дс к и с ъд н а о с нов а н ие
чл. 17, ал. 1, т. 8 ЗПП вписва промени по ф.д.
№ 16531/2007 г. за политическа партия „Бургас“:
вписа изменения в Устава, приети на заседание
на Партийната конференция на 20.06.2013 г.,
като новият Устав се счита неразделна част от
съдебното решение; вписва нов адрес: гр. Бургас,
к-с Изгрев, бл. 157, офис 2; заличава досегашния
състав на Партийния съвет на ПП „Бургас“;
вписва нов Партиен съвет на ПП „Бургас“ в
състав: Ваклин Атанасов Стойновски, Атанас
Василев Димитров, Минчо Павлов Иванов, Банко
Димитров Димитров и Таня Димитрова Андонова с мандат на съвета две години; заличава
досегашния Контролен съвет на ПП „Бургас“;
вписва нов Контролен съвет на ПП „Бургас“ в
състав: председател – Веселин Костов Живков,
и членове: Петър Господинов Атанасов и Атанас
Иванов Стойновски с мандат на съвета две години;
заличава досегашното Изпълнително бюро на ПП
„Бургас“; вписва ново Изпълнително бюро на ПП
„Бургас“ в състав: Минчо Павлов Иванов, Атанас
Василев Димитров и Таня Димитрова Андонова;
вписва Минчо Павлов Иванов като председател
на политическа партия „Бургас“.
5807
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ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
Софийският градски съд с определение от
19.08.2015 г. по искане на Асен Иванов Анастасов и на основание чл. 26, ал. 1 ЗЮЛНЦ свиква
заседание на управителния съвет на фондация
„Августин Пейчинов“ на 15.10.2015 г. в 12 ч. в
София, ул. Г. С. Раковски 127, ет. 3, офис 330, при
дневен ред: избор на Асен Иванов Анастасов за
президент на фондация „Августин Пейчинов“.
5823
2. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
„Централно източно европейски пациентски
алианс по хематология“ (ЦИЕПАХ), София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и решение на УС от
21.08.2015 г. свиква общо събрание на 24.10.2015 г.
в 16 ч. в София, ж.к. Студентски град, бл. 34А,
вх. Б, ет. 10, ап. 118, при следния дневен ред: 1.
отчет на дейността на сдружението за 2014 г.;
2. финансов отчет на сдружението за 2014 г.; 3.
приемане на бюджет на сдружението за 2015 г.; 4.
обсъждане и приемане на програма за развитие на
сдружението през 2015 г.; 5. разни. На основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 29 от устава на ЦИЕПАХ
при липса на кворум събранието ще се проведе
същия ден в 17 ч., на същото място и при същия
дневен ред, ако присъстват не по-малко от трима
членове учредители.
5822
1. – Уп ра ви те лн и ят с ъве т на сд ру жен ие
„Български алианс за кръводаряване“ (БАК),
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и решение на УС от 20.08.2015 г. свиква общо изборно
събрание на 24.10.2015 г. в 14 ч. в София, ж.к.
Студентски град, бл. 34А, вх. Б, ет. 10, ап. 118,
при следния дневен ред: 1. отчет на дейността
на сдружението за 2014 г.; 2. финансов отчет на
сдружението за 2014 г.; 3. избор на управителен
съвет; 4. приемане на бюджет на сдружението за
2015 г.; 5. обсъждане и приемане на програма за
развитие на сдружението през 2015 г.; 6. разни.
На основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 29 от устава
на БАК при липса на кворум събранието ще се
проведе същия ден в 15 ч., на същото място и при
същия дневен ред, ако присъстват не по-малко
от трима членове учредители.
5824
40. – Управителният съвет на Асоциацията
на концесионерите на морски плажове, София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква извънредно
общо събрание на 30.10.2015 г. в 14 ч. в София,
ул. Незабравка 25, Парк-хотел „Москва“, зала
„Конферанс“ 3 (ет. мецанин), при следния дневен
ред: 1. промяна в устава на асоциацията; проект
за решение – ОС приема направените промени
в устава на асоциацията; 2. приемане на нови
членове на асоциацията; проект за решение – ОС
приема нови членове на асоциацията съгласно
внесен списък от управителния съвет; 3. прекратяване на членство в асоциацията; проект за
решение – ОС прекратява членство в асоциацията
съгласно внесен списък от управителния съвет;
4. приемане на актуализиран списък на членовете на асоциацията; проект за решение – ОС
приема актуализиран списък на членовете на
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асоциацията; 5. освобождаване на членовете на
управителния съвет; проект за решение – ОС
освобождава членовете на управителния съвет
и ги освобождава от отговорност за дейността;
6. избор на нов управителен съвет; проект за
решение – ОС избира нов управителен съвет в
състав, предложен от общото събрание; 7. избор
на председател; проект за решение – ОС избира
председател, предложен от общото събрание; 8.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия
ден, на същото място в 15 ч.
5801
16. – Управителният съвет на „Клуб по спортни танци – Бургас 1975“, Бургас, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ по своя инициатива свиква общо
събрание на 30.10.2015 г. в 18 ч. в офиса на Младежкия културен център в Бургас при следния
дневен ред: 1. отчетен доклад за дейността през
изминалия период; 2. отчетен доклад за финансовата дейност през изминалия период; 3. избор
на ръководни органи. 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.
5825
1. – Управителният съвет на „Сдружение на
производителите на взривни вещества в България“ – Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
във връзка с чл. 20 от устава на дружеството
свиква редовно общо събрание на сдружението
на 30.10.2015 г. в 9 ч. в офиса на дружеството – Варна, ул. Архитект Петко Момилов 26,
при следния дневен ред: 1. приемане на годишен
финансов отчет и доклад на УС на сдружението
за 2014 г.; проект за решение – ОС приема годишен финансов отчет и доклад за дейността на
УС на сдружението за 2014 г.; 2. освобождаване
от отговорност членовете на УС за дейността
им през 2014 г.; проект за решение – ОС освобож дава от отговорност членовете на УС
за дейността им през 2014 г.; 3. приемане на
работна програма, бюджет на сдружението и
членски внос за 2015 г.; проект за решение – ОС
приема предложените работна програма, бюджет на сдружението и членски внос за 2015 г.
Поканват се всички членове на сдружението да
присъстват лично или чрез упълномощени представители. Писмените материали за провеждане
на събранието на основание чл. 21 от устава на
дружеството се предоставят на разположение
на членовете на сдружението не по-късно от 10
дни преди събранието в офиса на сдружението
всеки работен ден от 9 до 16 ч. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 23
от устава на дружеството общото събрание ще
се проведе същия ден в 10 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
5821
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Военен спортен клуб „13-та
Сливенска“, Сливен, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
и чл. 19, т. 3 от устава на сдружението свиква
общо събрание на членовете на сдружението на
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30.10.2015 г. в 18 ч. в Сливен, ул. Роза Люксем
бург 1, при следния дневен ред: 1. отчет на дейността и финансовото състояние на клуба към
30.10.2015 г.; 2. промени в устава на сдружението;
3. избор на нов управителен съвет; 4. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и
чл. 20 от устава на сдружението общото събрание
ще се проведе същия ден, на същото място и
при същия дневен ред от 19 ч.
5820
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Футболен к луб Вихър 23,
Николово“, с. Николово, област Монтана, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на 10.10.2015 г. в 17,30 ч.
в с. Николово, област Монтана, което ще се
проведе в сградата на кметството, при следния
дневен ред: 1. приемане отчета на дейността на
УС (на основание чл. 25, ал. 1, т. 11 ЗЮЛНЦ)
до момента; 2. освобождаване на членовете на
управителния съвет и освобождаване от отговорност (на основание чл. 25, ал. 1, т. 3 ЗЮЛНЦ);
3. избор на членове на нов управителен съвет
(на основание чл. 25, ал. 1, т. 3 ЗЮЛНЦ); 4.
промяна и/или допълване в устава на клуба; 5.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
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18,30 ч., на същото място и при същия дневен
ред и ще се счита за законно независимо от броя
на присъстващите членове.
5792
2. – Управителният съвет на сдружение „Клуб
по спортна аеробна гимнастика Самоков“, к.к.
Боровец, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
редовно годишно общо събрание на сдружението
на 3.11.2015 г. в 17 ч. в к.к. Боровец, хотел „Самоков“, зала „Люлин“, при следния дневен ред:
1. отчет на управителния съвет за дейността на
сдружението през 2013 г. и 2014 г.; 2. промяна
в състава на управителния съвет; 3. разни. Поканват се всички членове на сдружението или
техни упълномощени представители да участват
в общото събрание. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден и на същото място, при същия
дневен ред в 18 ч.
5791
Поправка. Столичната общинска агенция за
приватизация прави следната поправка в Решение № 1874 от 17.07.2015 г. на НС на СОАП (ДВ,
бр. 62 от 2015 г.): думите в т. 1 „УПИ I“ да се
четат: „УПИ I – за складова дейност“.
5775

СЪОБЩЕНИЯ НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № 450-05-147 от 22.07.2014 г. на председателя на Народното събрание (ДВ, бр. 63
от 2014 г.):
І. Таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ за 2015 г. са:
1. за призовки на съдилища, обявяване на конкурси, обявления и съобщения на министерства,
други ведомства на бюджетна издръжка, общини и техни органи:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 20 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 40 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 40 лв., и по 35 лв. за всяка следваща страница;
2. за покани и други обявления:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 35 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 70 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 70 лв., и по 60 лв. за всяка следваща страница;
3. за обнародване до 15 дни от датата на постъпването в редакцията на съответния акт таксите
се заплащат в двоен размер (не се прилага през м. декември);
за публикуване в електронната страница на „Държавен вестник“ – за всяка една публикация на
обявления за концесии – 50 лв.
ІІ. Цената на отделен брой „Държавен вестник“ за 2015 г. е 0,80 лв. Цените за абонамент за „Държавен вестник“ за 2015 г. са: за един месец – 8 лв.; за три месеца – 24 лв.; за шест месеца – 48 лв.;
за девет месеца – 72 лв.; за една година – 96 лв. Редакцията не извършва абонамент за „Държавен
вестник“.
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