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Споразумението за предоставяне на консул
тантски услуги за подкрепа при засилване
фу нк циите и изгра ж дане на капацитет в
Държавната комисия за енергийно и водно
регулиране и постигане на оптимизация на
разходите за постигане на съответствие с
Директива 91/271/ЕИО за пречистването
на градските отпадъчни води меж ду Ми
нистерството на регионалното развитие на
Република България и Международната бан
ка за възстановяване и развитие от 4 април
2014 г., приет от ХLIIІ Народно събрание на
10 септември 2015 г.
Издаден в София на 16 септември 2015 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Христо Иванов

ЗАКОН

за ратифициране на Изменение към Споразумението за предоставяне на консултантски
услуги за подкрепа при засилване функциите
и изграждане на капацитет в Държавната
комисия за енергийно и водно регулиране
и постигане на оптимизация на разходите
за постигане на съответствие с Директива
91/271/ЕИО за пречистването на градските
отпадъчни води между Министерството на регионалното развитие на Република България
и Международната банка за възстановяване
и развитие от 4 април 2014 г.
Член единствен. Ратифицира Изменение
то към Споразумението за предоставяне на
консултантски услуги за подкрепа при засил
ване функциите и изграждане на капацитет
в Държавната комисия за енергийно и водно
регулиране и постигане на оптимизация на
разходите за постигане на съответствие с
Директива 91/271/ЕИО за пречистването на
градските отпадъчни води между Министер
ството на регионалното развитие на Репуб
лика България и Международната банка за
възстановяване и развитие от 4 април 2014 г.,
подписано на 8 май 2015 г.

Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Законът влиза в сила
от деня на обнародването му в „Държавен
вестник“.
Законът е приет от 43-то Народно събра
ние на 10 септември 2015 г. и е подпечатан
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
6164

РЕШЕНИЕ

за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати,
представяне и публично оповестяване на
документите, изслушване на кандидатите и
за избор на инспектори в Инспектората към
Висшия съдебен съвет
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 във връзка с чл. 132а, ал. 3 от Консти
туцията на Република България и чл. 89, ал. 7
от Правилника за организацията и дейността
на Народното събрание
РЕШИ:
Приема Процедурни правила за условията
и реда за предлагане на кандидати, предста
вяне и публично оповестяване на докумен
тите, изслушване на кандидатите и за избор
на инспектори в Инспектората към Висшия
съдебен съвет.
I. Предлагане на кандидати и представяне
на документите на кандидатите за инспектори
в Инспектората към Висшия съдебен съвет.
1. Предложенията за кандидати за инспек
тори в Инспектората към Висшия съдебен
съвет се правят от народни представители
в писмена форма чрез деловодството на На
родното събрание до Комисията по правни
въпроси в 17-дневен срок от приемането на
тези правила от Народното събрание. Юриди
чески лица с нестопанска цел, регистрирани
за осъществяване на общественополезна дей
ност, висши училища и научни организации
могат да предлагат кандидати за инспектори
в Инспектората към Висшия съдебен съвет
на народните представители.
2. Предложенията съдържат писмени моти
ви, в които се обосновават високите професи
онални и нравствени качества на съответния
кандидат. Към предложенията се прилагат
следните документи:
– писмено съгласие на кандидата по обра
зец – приложение № 1 към решението;
– подробна автобиография;
– копие от диплома за завършено висше
юридическо образование;
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– дек ларация по образец – приложение
№ 2 към решението, че не са налице об
стоятелствата по чл. 18, ал. 1 от Закона за
съдебната власт;
– документи, удостоверяващи, че кандида
тът отговаря на изискванията за стаж съгласно
чл. 42, ал. 3 от Закона за съдебната власт;
– свидетелство за съдимост;
– удостоверение от Националната след
ствена служба.
3. Всеки кандидат представя на Комисията
по правни въпроси:
– концепция за работата си като инспектор
в Инспектората към Висшия съдебен съвет
на хартиен и електронен носител;
– декларация за имотното си състояние
и произхода на средствата за придобиването
на имуществото си по образец, утвърден от
министъра на правосъдието.
II. Публично оповестяване на документите.
1. Предложенията заедно с документите
по раздел I се публикуват на специалната
секция на интернет страницата на Народното
събрание. Публикуват се и името, и мотивите
на народния представител, предложил съот
ветния кандидат.
2. Публикуването на предложенията и
документите се извършва в съответствие със
Закона за защита на личните данни и Закона
за защита на класифицираната информация.
3. Юридически лица с нестопанска цел,
регистрирани за осъществяване на обще
ственополезна дейност, висши училища и
научни организации могат да представят на
Комисията по правни въпроси становища за
кандидата, включващи и въпроси, които да му
бъдат поставени. Становищата и въпр осите
се изпращат по пощата на адрес: гр. Со
фия, пл. Княз Александър I № 1, Комисия
по правни въпроси, или по електронен път
на електронна поща: kpv1@parliament.bg, не
по-късно от три дни преди изслушването на
кандидатите. Анонимни становища и сигнали
не се разглеждат.
4. Становищата и въпросите се публикуват
на специалната секция на интернет страницата
на Народното събрание и на интернет стра
ницата на Инспектората към Висшия съдебен
съвет. Не се публикуват конкретни данни, със
тавляващи класифицирана информация, както
и факти от интимния живот на лицата. Коми
сията прави искане до КРДОПБГДСРСБНА
по чл. 27, ал. 1, т. 2 от Закона за достъп и
разкриване на документите и за обявяване
на принадлежност на български граждани
към Държавна сигурност и разузнавателни
те служби на Българската народна армия за
установяване на евентуална принадлежност
на кандидатите и обявява на страницата си
резултатите от проверката.
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III. Проверка за допускане на кандидатите
до изслушване.
1. Комисията по правни въпроси на отделно
заседание, предхождащо изслушването, прове
рява дали са представени всички необходими
документи и дали предложените кандидати
отговарят на изискванията за заемане на
длъжността инспектор в Инспектората към
Висшия съдебен съвет.
2. Когато Комисията по правни въпроси
установи, че кандидат не е представил всич
ки необходими документи, тя го уведомява,
че може да ги представи в срок от 5 дни от
уведомяването.
3. До изслушване не се допускат кандида
ти, които не са представили документите по
Раздел I или не отговарят на изискванията
по чл. 42, ал. 3 от Закона за съдебната власт.
4. След извършване на проверката Коми
сията по правни въпроси изготвя списък на
кандидатите, които са допуснати до изслуш
ване. Списъкът се изготвя по азбучен ред
на собствените имена на кандидатите и се
публикува на специалната секция на интернет
страницата на Народното събрание.
IV. Изслушване на допуснатите кандидати
за инспектори в Инспектората към Висшия
съдебен съвет.
1. Изслушването се провежда на открито
заседание на Комисията по правни въпроси,
което се излъчва в реално време чрез интернет
страницата на Народното събрание.
2. Комисията по правни въпроси изслушва
само допуснатите кандидати по поредността
им в списъка.
3. Вносител на предложението представя
кандидата в изложение до 2 минути.
4. На кандидата се дава възможност да
допълни данни от професионалната си биогра
фия и да представи концепцията си за работа
като инспектор в Инспектората към Висшия
съдебен съвет в изложение до 10 минути за
всеки кандидат.
5. Народните представители могат да за
дават въпроси към кандидата, включително и
такива от становищата, постъпили от юриди
чески лица с нестопанска цел, регистрирани
за осъществяване на общественополезна дей
ност, висши училища и научни организации.
Времето за изложение на въпросите е до 2
минути.
6. На всеки кандидат се предоставя право
на отговор след задаването на въпрос към
него. Времето за отговор на всеки въпрос е
до 2 минути.
7. Комисията по правни въпроси внася в
Народното събрание доклад от изслушването,
към който се прилага списък на кандидатите,
участвали в изслушването, подреден по азбучен
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ред на собствените им имена. Към доклада
се прилага и проект на решение за избор
на инспектор в Инспектората към Висшия
съдебен съвет.
V. Избор на инспектори в Инспектората
към Висшия съдебен съвет.
1. Заседанието се излъчва в реално време
чрез интернет страницата на Народното съб
рание. С решение на Народното събрание на
заседанието може да присъстват допуснатите
кандидати.
2. Кандидатите се представят от вносител
на предложението по поредността им, опре
делена в списък, изготвен по азбучен ред на
собствените имена, в изложение до 2 минути.
3. Комисията по правни въпроси представя
доклад за проведеното изслушване.
4. След представянето на док лада На
родното събрание провежда разискванията
по представените кандидатури по реда на
Правилника за организацията и дейността
на Народното събрание.
5. Гласуването се извършва поотделно за
всеки кандидат по поредността, определена
в списъка на кандидатите.
6. Избрани са кандидатите, които са по
лучили най-много гласове при спазване на
изискването за мнозинството, определено в
чл. 132а, ал. 2 от Конституцията на Република
България.
7. В случай че повече от десет кандидати
получат необходимия брой гласове съгласно
изискванията на чл. 132а, ал. 3 от Конститу
цията на Република България и на чл. 46 от
Закона за съдебната власт, то измежду канди
датите, получили необходимия, но най-малък
равен брой гласове, се провежда балотаж и за
избран се смята този, който е получил наймного гласове, но не по-малко от две трети
от общия брой народни представители.
Решението е прието от 43-то Народно съб
рание на 18 септември 2015 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
Приложение № 1
към решението
ДЕКЛАРАЦИЯ
Долуподписаният/ата ......................................,
с ЕГН ……………………, л. к. № ………………………………,
изд. на ………………...……. от МВР ………………………..,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
съм съгласен/а да бъда предложен/а за
инспектор в Инспектората към Висшия съ
дебен съвет.
Декларатор: ....................

ВЕСТНИК

БРОЙ 73

Приложение № 2
към решението
ДЕКЛАРАЦИЯ
Долуподписаният/ата .......................................,
с ЕГН ……………………, л. к. № ………………………………,
изд. на ……………………. от МВР ………..………………..,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
не са налице основанията за недопустимост
съгласно чл. 43 във връзка с чл. 18, ал. 1 от
Закона за съдебната власт.
6315

Декларатор: ………………..

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 254
ОТ 17 СЕПТЕМВРИ 2015 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на вътрешните
работи за 2015 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
в размер 4865 хил. лв. по бюджета на Минис
терството на вътрешните работи за 2015 г. за
обезпечаване на дейностите на Държавната
агенция за бежанците при Министерския
съвет, свързани с осигуряване на храненето
на търсещите закрила лица, охрана на центро
вете и текуща издръжка на териториалните
поделения на агенцията.
(2) Одобрява допълнителни разходи в
размер 135 хил. лв. по бюджета на Минис
терството на вътрешните работи за 2015 г.
за оборудване на Междуведомствен коор
динационен център за противодействие на
контрабандата и контрол на движението на
рискови стоки и товари.
Чл. 2. (1) Средствата по чл. 1, ал. 1 да се
осигурят за сметка на предвидените разходи
по централния бюджет за 2015 г.
(2) Средствата по чл. 1, ал. 2 да се осигурят
за сметка на преструктуриране на разходите
по централния бюджет за 2015 г.
Чл. 3. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по бюджета на Минис
терството на вътрешните работи за 2015 г.
по „Други бюджетни програми“, бюджетна
програма „Убежище и бежанци“.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 2 да се увеличат
разходите по бюджета на Министерството на
вътрешните работи за 2015 г. по „Политика
в областта на защитата на националната си
гурност, противодействие на престъпността
и опазване на обществения ред“, бюджетна
програма „Противодействие на тежката и
конвенционалната престъпност и опазване
на обществения ред“.
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(3) Със сумата в размер 5000 хил. лв. да
се увеличат показателите по чл. 12, ал. 3 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2015 г.
Чл. 4. Министърът на вътрешните работи
да извърши съответните промени по бюджета
на Министерството на вътрешните работи за
2015 г. и да уведоми министъра на финансите.
Чл. 5. Министърът на финансите да извър
ши произтичащите промени по централния
бюджет за 2015 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно
вание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на финансите и на
министъра на вътрешните работи.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Кристина Хитрова
6228

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 255
ОТ 17 СЕПТЕМВРИ 2015 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Комисията за финансов надзор
за 2015 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи по
бюджета на Комисията за финансов надзор за
2015 г. в размер до 2 000 000 лв. за изпълнение
на дейностите по § 10, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби на Закона за въз
становяване и преструктуриране на кредитни
институции и инвестиционни посредници.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на преструктуриране на разходи и/или
трансфери по централния бюджет за 2015 г.
(3) Със сумата по ал. 1 да се увеличи по
казателят по чл. 42, ал. 2, т. 1 от Закона за
държавния бюджет на Република България за
2015 г., а въз основа на фактически извършени
разходи и до размера на сумата по ал. 1 да се
увеличи показателят по чл. 42, ал. 2, т. 2 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2015 г.
Чл. 2. Председателят на Комисията за
финансов надзор на базата на фактически
извършените разходи да извърши съответните
промени по бюджета на Комисията за финан
сов надзор за 2015 г. и да уведоми министъра
на финансите.
Чл. 3. Министърът на финансите да из
върши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2015 г.
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Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно
вание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси във връзка с § 10, ал. 2 от преходните
и заключителните разпоредби на Закона за
възстановяване и преструктуриране на кредит
ни институции и инвестиционни посредници.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на председателя на Комисията за
финансов надзор.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Кристина Хитрова
6289

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
НАРЕДБА № 8121з-1130
от 14 септември 2015 г.

за реда за употреба на физическа сила и
помощни средства от органите на Министерството на вътрешните работи
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се урежда редът
за употреба на физическа сила и помощни
средства от полицейските органи и от орга
ните за приемане, пренасяне и доставка на
кореспонденция и материали, съдържащи
класифицирана информация.
Чл. 2. Полицейските органи могат да из
ползват физическа сила и помощни средства
в случаите, когато са налице основанията,
предвидени в чл. 85, ал. 1 от Закона за Ми
нистерството на вътрешните работи (ЗМВР),
а органите за приемане, пренасяне и доставка
на кореспонденция и материали, съдържащи
класифицирана информация – в случаите по
чл. 85, ал. 2 ЗМВР.
Чл. 3. (1) Физическата сила и помощните
средства се използват след предупреждение
с изключение на случаите на внезапно напа
дение над служителя или други лица, както
и при освобождаване на заложници.
(2) Полицейските органи и органите за
приемане, пренасяне и доставка на кореспон
денция и материали, съдържащи класифици
рана информация, са длъжни да вземат мерки
за оказване на първа долекарска помощ на
лицата, пострадали при използване на физи
ческа сила и помощни средства.
Чл. 4. Полицейските органи и органите за
приемане, пренасяне и доставка на кореспон
денция и материали, съдържащи класифици
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рана информация, използват физическа сила
и помощни средства, след като са преминали
обучение за използването им.
Чл. 5. (1) В случаите на употреба на фи
зическа сила и помощни средства се изготвя
писмен доклад от служителя, който ги е
използвал, и/или ръководителя, разпоредил
използването им.
(2) В писмения доклад по ал. 1 се посочват:
1. специфично наименование на длъжност
та, име и фамилия, длъжност и месторабота
на служителя;
2. място, дата и час на използване на фи
зическата сила и помощните средства;
3. основание и обстоятелства за използване
на физическата сила и помощните средства;
4. интензивност на физическата сила и
вид и количество на използваните помощни
средства;
5. по възможност данни, идентифициращи
лицето/лицата, спрямо които са използвани
физическа сила и помощни средства;
6. мерки, взети спрямо лицето/лицата;
7. видими последствия от използването
на физическата сила и помощните средства.
Раздел IІ
Използване на физическа сила и помощни
средства
Ч л. 6. (1) Използването на физи ческа
сила и помощни средства се съобразява с
конкретната обстановка, характера на нару
шението на обществения ред и личността на
правонарушителя.
(2) В случаите по чл. 85 ЗМВР полицей
ските органи използват само абсолютно не
обходимата сила.
(3) При използването на физическа сила
и помощни средства полицейските органи
вземат всички мерки за опазване живота и
здравето на лицата, срещу които са насочени.
(4) Използването на физическа сила и по
мощни средства се преустановява незабавно
след постигане на законната му цел.
(5) Забранява се използването на физическа
сила и помощни средства по отношение на
видимо малолетни лица и бременни жени.
Забраната не се отнася за случаите на масови
безредици, когато са изчерпани всички други
средства.
(6) Забранява се използването на живото
застрашаваща сила за задържане или предот
вратяване бягството на лице, извършващо
или извършило ненасилствено деяние, ако
лицето не представлява опасност за живота
и здравето на другиго.
Раздел IIІ
Предназначение и у потреба на помощни
средства
Чл. 7. (1) Белезниците са предназначени
за ограничаване възможността за движение
на крайниците на правонарушителя.
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(2) Белезниците се поставят при положение
на ръцете отзад на гърба. В зависимост от
физическите качества, състоянието и поведе
нието на правонарушителя се допуска поста
вяне на белезници при положение на ръцете
отпред, на две и повече лица последователно,
комбинация между ръка и крак, крак за крак,
през или за неподвижен предмет или по друг
подходящ начин.
(3) Лицето с поставени белезници трябва
да бъде под наблюдение.
Чл. 8. (1) Усмирителни ризи се използват
спрямо лица, поведението на които не може
да се контролира по друг начин или с други
средства.
(2) Лицата, спрямо които са използвани
усмирителни ризи, се поставят под постоянно
наблюдение.
Чл. 9. Каучукови, пластмасови и щурмови
палки се използват, когато са неприложими
други по-леки начини и средства за въздейст
вие.
Чл. 10. (1) Електрошоковите палки и елек
трошоковите прибори са предназначени за
блокиране на сетивната и нервната система
чрез електричество. Въздействието може да е
чрез непосредствен контакт или дистанционно
(от разстояние чрез изстрелване на електроди
или електронни заряди).
(2) Електрошокови палки и електрошоко
ви прибори се използват при задържане на
лица, които не се подчиняват и/или оказват
съпротива на полицейски орган, за пресичане
на нападение срещу полицейски органи и/или
други лица, както и при опит за бягство на
конвоирани, съпровождани, задържани лица
и при освобождаване на заложници.
Чл. 11. (1) Химическите вещества са пред
назначени за намаляване способността за
съпротива на правонарушители чрез дразнещо
въздействие върху очите, кожата и горните
дихателни пътища.
(2) Минималното допустимо разстояние до
лицето, срещу което се използват аерозолни
химически вещества и насочването им, се опре
деля от тактико-техническата характеристика
на всеки отделен вид използвано средство.
(3) Химически вещества и средства за об
газяване се използват при стриктно спазване
на нормативите за всеки конкретен вид и
правилата за безопасност при работа с тях.
(4) Обгазеният район (територия, сграда,
превозно средство) се отцепва незабавно до
края на поразяващото действие на химическите
вещества и се предприемат мерки за извежда
не и оказване помощ на пострадалите лица.
Чл. 12. Служебни животни – кучета и коне,
са предназначени за опазване на обществе
ния ред, охрана на обекти, противодействие
на престъпността и контрола на държавната
граница.
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Чл. 13. (1) Служебни кучета се използват за
патрулиране, охрана на масови мероприятия,
при групови нарушения на обществения ред
и задържане на лица. Служебните кучета за
дължително се водят от техния щатен водач.
(2) Преди пускане на кучето водачът взема
мерки да не се причинят вреди на други лица.
Чл. 14. (1) Конете се използват за патру
лиране, охрана на масови мероприятия, при
задържане на лица и при групови нарушения
на обществения ред.
(2) Ездачът трябва да направлява живот
ното по начин, безопасен за околните лица.
Чл. 15. (1) При изпълнение на служебните
си задължения в случаите по чл. 85, ал. 1
ЗМВР полицейските органи могат да бъдат
въоръжени с патрони с гумени, пластмасови,
шокови куршуми и с халосни патрони.
(2) При изпълнение на служебните си за
дължения по чл. 85, ал. 2 ЗМВР органите за
приемане, пренасяне и доставка на кореспон
денция и материали, съдържащи класифици
рана информация, могат да бъдат въоръжени
с патрони с гумени, пластмасови, шокови
куршуми и с халосни патрони.
Чл. 16. (1) Халосните патрони и патроните
с гумени, пластмасови и шокови куршуми са
предназначени за оказване на физическо и
психологическо въздействие върху правона
рушители и се използват при:
1. задържане на лице, за което има данни,
че е извършило престъпление, което не се
подчинява или оказва съпротива на поли
цейски орган;
2. пресичане на групови нарушения на об
ществения ред и прекратяване на безредици;
3. предотвратяване бягство на конвоирано,
съпровождано или задържано лице;
4. опит за нерегламентиран достъп до
кореспонденция и материали, съдържащи
класифицирана информация.
(2) В случаите по ал. 1 минималното до
пустимо разстояние до лицето, срещу което се
използват халосни патрони и патрони с гумени,
пластмасови и шокови куршуми, се определя
от тактико-техническата характеристика на
всеки отделен вид боеприпас.
(3) Забранява се смесено поставяне на бой
ни патрони и патрони с гумени, пластмасови,
шокови куршуми и халосни патрони в един
пълнител (магазин) или барабан на оръжието.
Чл. 17. (1) Устройствата за принудително
спиране на превозни средства са механични,
електромагнитни и други съоръжения, при
бори и химически смеси, предназначени за
въздействие върху части, агрегати и системи
на превозните средства, водещи до преуста
новяване на тяхното движение.
(2) Устройствата за принудително спиране
се използват по отношение на превозни сред
ства, водачите на които не се подчиняват на
подадени от полицейските органи сигнали за
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спиране, при задържане на правонарушите
ли, движещи се с превозно средство, и при
освобождаване на заложници.
(3) Устройствата за принудително спиране
на превозни средства се използват по разпо
реждане на оперативния дежурен от ОДЦ/
ОДЧ, ръководителя на операцията или стар
шия на наряда.
(4) При определяне на местата за поставяне
на устройствата за принудително спиране се
вземат под внимание особеностите на пътя и
прилежащите участъци, видимостта, скоростта
и интензивността на движението, видът на пре
возното средство и други конкретни условия.
(5) При използването на устройство за
принудително спиране се осигурява необходи
мата сигнализация, съобразена с конкретната
обстановка, с изключение на случаите при
освобождаване на заложници.
Чл. 18. (1) Устройствата за отваряне на
помещен и я са меха н и ч н и, х и д ра вл и ч н и,
пневматични, пиротехнически, взривни, елек
тромагнитни и други съоръжения, прибори
и химически вещества, предназначени за
въздействие върху заключващи механизми и
разрушаване на прегради на входове на сгради,
помещения и пътни превозни средства.
(2) Устройствата за отваряне на помещения
се използват за проникване при задържане на
правонарушители, освобождаване на заложни
ци, противодействие или отказ да се изпълни
законно разпореждане, оказване съдействие
на други държавни органи или длъжностни
лица, на които противозаконно се пречи да
изпълняват задълженията си.
(3) Устройствата за отваряне на помещения
се използват по разпореждане на ръководите
ля на операцията, старшия на екипа или на
оперативния дежурен от ОДЦ/ОДЧ.
Чл. 19. (1) Светлинни и звукови устройства
с отвличащо въздействие са боеприпаси и
пиротехнически, механични и други прибори,
предназначени за дезориентиране и отвличане
на вниманието.
(2) Светлинни и зву кови устройства с
отвличащо въздействие се използват при
проникване в обекти, освобождаване на за
ложници, задържане на правонарушители, при
нападения срещу граждани и/или полицейски
органи, групови нарушения на обществения
ред, нападения на сгради, помещения, съоръ
жения и пътни превозни средства.
(3) Използването на светлинни и звукови
устройства се извършва в съответствие с
тактико-техническите характеристики и въз
можностите на всеки отделен вид.
(4) Светлинни и звукови устройства се
използват по разпореждане на ръководителя
на операцията, старшия на екипа, а при вне
запно нападение над полицейски служители
и/или други лица и при освобождаване на
заложници – по преценка на служителя.
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Чл. 20. (1) Водометни и въздухоструйни ма
шини са средства, предназначени за оказване
на физическо и психологическо въздействие
върху правонарушители чрез водна или въз
душна струя под налягане.
(2) Водометни и въздухоструйни машини
се използват при групови нарушения на об
ществения ред и масови безредици.
(3) Водометни и въздухоструйни машини се
използват по разпореждане на ръководителя
на операцията.
Чл. 21. (1) Бронираните машини са пред
назначени за охрана на обекти, патрулиране
по определен маршрут или патрулен участък,
отцепване и блокиране на определени райони,
отцепване и блокиране на направление за
движение на участници в безредици и други
правонарушения, създаване на проходи в
барикади и други препятствия, разрушаване
на врати, стени и преодоляване на други
прегради, при терористичен акт или въоръ
жени правонарушители, както и за охрана и
транспорт на ценни пратки и товари.
(2) Бронирани машини се използват при:
1. преследване и задържане на въоръжени
правонарушители;
2. освобождаване на заложници;
3. групови нарушения на обществения ред;
4. въоръжени нападения срещу граждани
и/или полицейски органи;
5. спасителна дейност при извънредни
ситуации.
(3) Бронираните машини се използват по
разпореждане на ръководителя на операцията
или старшия на екипа, а в случаите на ал. 2,
т. 3 – от ръководителя на операцията.
Заключителни разпоредби
§ 1. Наредбата се издава на основание
чл. 85, ал. 4 от Закона за Министерството на
вътрешните работи.
§ 2. Тази наредба отменя Наредба № 8121з648 от 2014 г. за реда за употреба на помощни
средства от органите на Министерството на
вътрешните работи (ДВ, бр. 84 от 2014 г.).
§ 3. А к а дем и я т а на М ВР и д и р ек ц и я
„Управление на собствеността и социални
дейности“ – МВР, да разработят методически
указания за използването на различните видове
техники за използване на физическа сила и
помощни средства, технически характеристики
и правила за безопасност при употребата и
съхранението им в срок до три месеца след
влизането в сила на наредбата.
§ 4. Главните дирекции на МВР, в рамки
те на своята компетентност и потребности,
могат да разработват и конкретни указания
за използването на служебните животни – ку
чета и коне.
§ 5. Академията на МВР съвместно с ди
рекция „Човешки ресурси“ – МВР, организира
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обучението за използване на физическа сила и
помощни средства на полицейските служители
и органите за приемане, пренасяне и доставка
на кореспонденция и материали, съдържащи
класифицирана информация.
За министър:
Красимир Ципов
6223

Наредба за отменяне на Наредба № 8121з-617
от 2014 г. за изискванията към извънщатните
сътрудници на Министерството на вътрешните работи, реда за вписването им, техните
функции и ред за координация и ръководство
на дейността им (ДВ, бр. 84 от 2014 г.)
§ 1. Наредба № 8121з-617 от 2014 г. за изиск
ванията към извънщатните сътрудници на
Министерството на вътрешните работи, реда
за вписването им, техните функции и ред за
координация и ръководство на дейността им
(ДВ, бр. 84 от 2014 г.) се отменя.
Заключителна разпоредба
§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Румяна Бъчварова
6212

ИНСТРУКЦИЯ № 8121з-1122
от 12 септември 2015 г.

за реда за обработка на лични данни в Министерството на вътрешните работи
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) С тази инструкция се определя
редът за обработка на лични данни в Ми
нистерството на вътрешните работи (МВР).
(2) При обработка на лични данни, които
представляват класифицирана информация,
се спазват разпоредбите на Закона за защита
на класифицираната информация.
Чл. 2. Личните данни се обработват в ре
гистрирани по Закона за защита на личните
данни (ЗЗЛД) информационни фондове. Всеки
информационен фонд функционира съобраз
но утвърдени организационно-технологични
правила.
Чл. 3. Обработка на лични данни е всяко
действие или съвкупност от действия, кои
то могат да се извършват по отношение на
личните данни с автоматизирани или други
средства, като събиране, записване, органи
зиране, съхраняване, адаптиране или измене
ние, възстановяване, консултиране, употреба,
разкриване чрез предаване, разпространяване,
предоставяне, актуализиране или комбинира
не, блокиране, заличаване или унищожаване.
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Г л а в а

в т о р а

ОБЩИ ПРАВИЛА ПРИ ОБРАБОТК А НА
ЛИЧНИТЕ ДАННИ В МВР
Раздел I
Събиране на лични данни
Чл. 4. (1) В информационните фондове на
МВР се обработват:
1. данните, предоставени от физически лица;
2. данните, събрани от служители на МВР
при упражняване на правомощията им;
3. данните, получени от други органи или
организации или по силата на международен
договор.
(2) Данните се отразяват в документ, в кой
то се посочва източникът им. Този документ
задължително се регистрира в съответната
структура.
Раздел II
Отразяване на лични данни в информационен фонд
Чл. 5. (1) Отразяване на данните в инфор
мационен фонд по чл. 4, ал. 1 се извършва,
когато е налице едно от следните условия:
1. съвкупността от данни, идентифицира
лицето;
2. във фонда се въвежда несъществуваща
до този момент съвкупност от данни;
3. съвкупността от данни съдържа източ
ника им.
(2) Съвкупността от данни се отразява,
като се извършва проверка за:
1. наличност и избягване на дублирането
на данните;
2. наличие на маркировка, приложена
към идентификационните или други данни
за лицето; проверката се извършва както по
отношение на нововъведените данни, така и
върху отношението на нововъведените към
съществуващите във фонда.
Раздел III
Актуализация на лични данни
Ч л. 6. А к т уа лизац и я на ли чни данни
представлява допълнение или изменение на
съществуваща информация в информацион
ния фонд.
Чл. 7. (1) Актуализация на лични данни
се извършва:
1. по искане на лицето, за което се отна
сят личните данни, когато то е установило,
че е налице грешка или непълнота в тях, и
удостовери това с документ;
2. по инициатива на обработващия лични
данни – при наличие на документ, даващ
основание за актуализация;
3. при установена грешка при обработката
на личните данни от страна на оператора на
лични данни.
(2) В случаите на ал. 1 при актуализаци
ята се допуска изтриване или заличаване на
част от обработваните лични данни по реда
на раздел IV.
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(3) При актуализация на лични данни в
регистъра се отразяват регистрационният но
мер на документа, източникът на данните за
актуализацията, датата на актуализацията, дан
ните за оператора, извършил актуализацията.
Чл. 8. (1) Актуализация на лични данни
се извършва по реда на чл. 5, ал. 2.
(2) Актуализация на лични данни, получе
ни от органи извън МВР, както и на лични
данни, получени по силата на международен
договор, се извършва въз основа на изрично
искане или съгласие на предоставящия ги.
Чл. 9. (1) В случаите на чл. 7, ал. 1, т. 1
актуализацията се извършва въз основа на
издадено от министъра на вътрешните работи
решение.
(2) В случаите по чл. 7, ал. 1, т. 2 или 3
актуализацията се извършва въз основа на
писмена заповед, издадена от длъжностното
лице, управляващо съответния информаци
онен фонд.
(3) Заповедта по ал. 2 се издава въз основа
на мотивирано предложение от обработващия
лични данни.
Чл. 10. Редът по чл. 9, ал. 1 се прилага
единствено в случаите на подадено заявление
от физическо лице по реда на ЗЗЛД.
Раздел IV
Заличаване на лични данни
Чл. 11. Заличаване на информация, съдър
жаща лични данни, се извършва въз основа на:
1. разпореждане на постоянната комисия
към Народното събрание;
2. предписание на Комисията за защита
на личните данни (КЗЛД);
3. акт на съда или прокуратурата;
4. установено по служебен път несъот
ветствие меж ду оригиналния документ и
извършената обработка на данни във фонда;
5. искане на лицето, когато има законово
основание за това;
6. отпадане на необходимостта от обработ
ване на данните;
7. искане от органи или организации, пре
доставили личните данни, включително по
силата на международен договор.
Чл. 12. (1) В случаите на чл. 11, т. 5 зали
чаването се извършва въз основа на издадено
от министъра на вътрешните работи решение.
(2) В случаите по чл. 11, т. 1 – 4, 6 и 7 зали
чаването се извършва въз основа на писмена
заповед, издадена от длъжностното лице, уп
равляващо съответния информационен фонд.
(3) В случаите на чл. 11, т. 4, 6 и 7 заповедта
по ал. 2 се издава въз основа на мотивирано
предложение от обработващия лични данни.
(4) В заповедта по ал. 2 се посочват осно
ванието за заличаване и конкретните лични
данни за лицето, групите или категориите
лични данни, които подлежат на заличаване.
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Чл. 13. (1) Заличаване на информация,
съдържаща лични данни, отразена в неавто
матизиран информационен фонд, се извършва,
като:
1. се прилага механична операция, водеща
до невъзможност за последващо ползване на
заличените лични данни във фонда;
2. във фонда се поставя маркер за опе
рацията по т. 1, съдържащ основанието за
заличаване, номер и дата на документа, ини
цииращ операцията, подписалия документа,
служителя, извършил операцията.
(2) В случаите, когато съответният доку
мент съдържа само идентификационни данни
на лицето, той се унищожава, като за целта
се съставя протокол от служителя, извършил
операцията.
Чл. 14. (1) Заличаване на информация,
съдържаща лични данни, отразена в автома
тизиран информационен фонд, се извършва:
1. чрез програмно изтриване на съответната
съвкупност от лични данни от базата данни
на системата посредством съществу ваща
функционалност на автоматизираната систе
ма; не се допуска изтриване с използването
на други програмни средства, част от базов
или приложен софтуер;
2. по начин, непозволяващ възстановяване
на изтритата информация, съдържаща лични
данни.
(2) В случай на заличаване, при което
от даден запис е останала незаличена само
идентификационната част, записът се изтрива
заедно с референтните връзки, ако има създа
дени такива към други записи в същата база.
(3) При заличаване в базата данни на систе
мата се отразяват основанието за операцията,
номерът и датата на документа, иницииращ
операцията, данните за разпореждащия опе
рацията, данните за служителя, осъществил
операцията, датата и часът на операцията.
(4) След приключване на операцията по
ал. 3 се извършва заличаване на информа
цията, съдържаща лични данни в документа,
източник за тяхното въвеждане в автомати
зираната система.
Чл. 15. (1) При заличаване на информация,
съдържаща лични данни в автоматизиран
фонд, управляващият фонда организира за
личаване на данните в резервните копия на
базата данни, както и недопускане на повторно
активиране на заличените данни.
(2) Резултатите от дейността по ал. 1 се
отразяват в протокол, който се регистрира в
съответната структура.
Раздел V
Съхранение на лични данни
Чл. 16. Правилата по чл. 2 за неавтомати
зиран информационен фонд определят:
1. изискванията към помещенията, в които
се съхраняват документите, по отношение на
физическа сигурност, пожарна безопасност,
параметри на въздуха (температура, влажност);
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2. необходимостта от наличие на работни
места в помещенията, в които се съхраняват
документите;
3. достъпа до помещенията.
Чл. 17. Правилата по чл. 2 за автоматизиран
информационен фонд определят:
1. мерките за физическа сигурност и регу
лиране на достъпа до данните;
2. изискванията за съхранение, правилата
за мониторинг и контрол за спазването на
тези изисквания;
3. начините за възстановяване, плана за
реализацията им, правилата за мониторинг
и контрол на предприетите мерки.
Чл. 18. (1) С правилата по чл. 2 за всеки
информационен фонд се определят сроковете
за съхранение на информацията, съдържаща
лични данни:
1. общо за съответния информационен фонд;
2. на отделни документи, единични или
групи от данни.
(2) В правилата по чл. 2 за всеки информа
ционен фонд се определят процедури и срокове
за извършване на периодични проверки на
качеството на обработваните лични данни.
Чл. 19. Правилата по чл. 2 за автоматизиран
информационен фонд определят:
1. процедурата за унищожаване на данни
те след изтичане на срока за съхранение и
контрола за нейното спазване;
2. процедурата за блокиране на данни,
чийто срок за съхранение за текущо ползване
е изтекъл;
3. процедурата, правилата и схемите за
архивиране;
4. срока за съхранение на архивните данни;
5. реда за ползване на архивни данни;
6. процедурата за унищожаване на архив
ните данни и контрола за нейното спазване;
7. реда за ползване на блокирани или мар
кирани данни за нуждите на статистическа
обработка;
8. процедурата за уведомяване на лице,
чиито лични данни са събрани и се съхра
няват без негово знание и не са унищожени,
при условие че това уведомяване не може да
повлияе върху дейността на органите на МВР.
Раздел VI
Маркиране на лични данни
Чл. 20. (1) Управляващият информационен
фонд организира маркирането на лични данни
въз основа на отправено до него искане от
инициатора.
(2) Инициатор на маркирането може да
бъде всяка структура в МВР.
Чл. 21. (1) Маркирането на лични данни
в неавтоматизиран информационен фонд се
извършва чрез временно добавяне на инфор
мация към отделен документ или група от
документи, обединени по определен признак.
(2) Допустимо е маркирането и на част
от документ.
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(3) Маркировката съдържа описание на
действието, което следва да се извърши при
наличие, съвпадение или покриване на оп
ределен критерий, срока на валидност на
маркировката, както и длъжностните лица,
участващи в реализирането на действието.
Чл. 22. (1) Маркирането на данни в авто
матизиран информационен фонд се извършва
чрез временно добавяне на записи в базата
данни, съотносими към определен запис или
група записи, обединени по определен признак.
(2) Маркирането на данни в автоматизи
ран информационен фонд се извършва чрез
функционална дейност, която е неделима част
от софтуера на автоматизираната система.
Чл. 23. (1) Маркирането по чл. 21 и 22 може
да се извърши по искане на повече от един
инициатор за един и същ период от време.
(2) Действията, породени от приложената
маркировка на един инициатор, не може да
влизат в противоречие или да игнорират
действията, пораждащи се от маркировката
на друг инициатор.
(3) Маркирането не може да премахне
действието на блокирането.
Чл. 24. (1) Срокът на валидност на марки
ровката може да бъде удължен еднократно с
първоначално определената продължителност.
(2) Удължаването на срока се извършва
по реда на чл. 20.
Чл. 25. (1) Маркировката в неавтоматизиран
информационен фонд се премахва след утвър
дено от управляващия фонда предложение на
обработващия данните.
(2) Премахването на маркировката по ал. 1
се извършва, като временно добавената ин
формация се заличава след изтичане на срока.
(3) За премахването на маркировката не
се уведомява инициаторът на маркирането.
Чл. 26. (1) Маркировката в автоматизирания
информационен фонд се премахва автоматично
от базата данни на автоматизираната система
чрез специална разработена функционалност
на автоматизираната система.
(2) Софтуерът на автоматизираната система
не трябва да допуска повторно активиране
на маркировката от информация, заредена в
базата данни от нейно архивно копие.
(3) За премахването на маркировката не
се уведомява инициаторът на маркирането.
Чл. 27. В правилата по чл. 2 за съответния
информационен фонд се посочват механизмът
за маркиране – инициирането, потвърждава
нето, реализирането и неговото премахване,
както и редът за решаване на възникнали
спорове между инициаторите относно мар
кирането.
Раздел VII
Блокиране на лични данни
Чл. 28. (1) Блокиране на лични данни се
извършва въз основа на:
1. акт на съдебен орган;
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2. разпореждане на Комисията за защита
на личните данни;
3. положително решение на администратор
на лични данни по искане по чл. 28а, ал. 1,
т. 1 ЗЗЛД.
(2) В случаите по ал. 1 управляващият
информационен фонд организира блокирането
на лични данни въз основа на разпореждане
на министъра на вътрешните работи.
(3) Блокирането може да бъде за опреден
срок или безсрочно.
Чл. 29. (1) Блокирането на данни в неавто
матизиран информационен фонд се извършва
чрез временно добавяне на информация към
отделен документ или група от документи,
обединени по определен признак.
(2) Блокирането може да бъде извършено
и на част от документ.
(3) Маркировката за блокиране съдържа
указание за прекратяване обработката на
личните данни за срока на блокировката.
Чл. 30. (1) Блокирането на данни в авто
матизиран информационен фонд се извършва
чрез временно добавяне на записи в базата
данни, съотносими към определен запис или
група записи, обединени по определен признак.
(2) Блокирането на данни в автоматизи
ран информационен фонд се извършва чрез
функционална дейност, която е неделима част
от софтуера на автоматизираната система.
(3) Софтуерът на автоматизираната сис
тема трябва да изключва предоставянето на
блокираните данни при всяка функционална
дейност на системата за указания период от
време.
(4) Софтуерът на автоматизираната система
осигурява блокирането на съответните записи
и след извършено възстановяване на базата
данни от нейно архивно копие за срока на
блокирането.
Чл. 31. Блокирането по чл. 29 и 30 премах
ва приложеното маркиране, когато се отнася
за един и същ документ или едни и същи
данни, като не се уведомява инициаторът на
маркирането.
Чл. 32. (1) В неавтоматизирания информаци
онен фонд временната блокировка се премахва
въз основа на утвърдено от управляващия
фонда предложение на обработващия данните.
(2) Према х ването на блок и ровката се
извършва, като временно добавената инфор
мация се заличава след изтичане на срока
по чл. 28, ал. 3.
(3) За премахването на блокировката се
уведомява инициаторът на блокирането.
Чл. 33. (1) В автоматизирания информацио
нен фонд временната блокировка на определен
запис или записи се премахва автоматично
от базата данни на автоматизираната система
при изтичане на срока по чл. 28, ал. 3 чрез
специална разработена функционалност на
автоматизираната система.
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(2) Софтуерът на автоматизираната система
гарантира премахването на временната блоки
ровка на записи от базата данни и в случаите
на нейното възстановяване от архивно копие.
(3) За премахването на блокировката се
уведомява инициаторът на блокирането.
Чл. 34. В правилата по чл. 2 за съответния
информационен фонд се посочва организаци
ята за прилагането на механизма за блоки
ровка – иницииране, прилагане и премахване.
Раздел VIII
Предоставяне на лични данни
Чл. 35. (1) Лични данни, обработвани в МВР,
се предоставят в съответствие с националното
законодателство и международните договори,
по които Република България е страна.
(2) Документът, с който се предоставят
лични данни, се регистрира в съответната
предоставяща структура.
Чл. 36. В правилата по чл. 2 за съответния
информационен фонд се посочват технологи
ята, свързана с дейността по предоставяне на
личните данни, обхватът на предоставяните
данни и ограниченията, които се налагат при
извършващия се обмен на данни.
Г л а в а

т р е т а

УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАБОТК АТА НА
ЛИЧНИ ДАННИ
Раздел I
Задължения на длъжностни лица
Чл. 37. (1) Министърът на вътрешните
работи утвърждава правилата по чл. 2 за
всеки информационен фонд по предложение
на директора на дирекция „Комуникационни
и информационни системи“ (ДКИС).
(2) Министърът на вътрешните работи
по предложение на директора на ДКИС със
заповед определя:
1. длъжностното лице – управляващо ин
формационния фонд;
2. структурите и длъжностните лица – об
работващи лични данни.
(3) Правилата по чл. 2 определят потреби
телските права за достъп до данните в инфор
мационния фонд, както и до функционалните
дейности и потребителските профили, когато
информационният фонд е автоматизиран.
(4) Директорът на ДКИС управлява ав
томатизираните информационни фондове за
общо ползване в МВР.
(5) Директорът на ДКИС отговаря за регис
трацията на информационните фондове в МВР
и в Комисията за защита на личните данни.
Чл. 38. (1) Длъжностното лице, управлява
що информационен фонд, определя със заповед
служителите, изпълняващи функциите на:
1. оператор на лични данни;
2. обработващ лични данни.
(2) В заповедта по ал. 1 се посочват:
1. правата на достъп до данни в информа
ционния фонд;
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2. потребителските профили, които могат
да ползват определените служители.
(3) Копие от заповедта по ал. 1 се изпраща
в ДКИС.
Чл. 39. (1) Ръководителите на структури
в МВР със заповед определят служителите,
които получават достъп до данните в инфор
мационния фонд.
(2) В заповедта по ал. 1 се посочва и по
требителският профил, към който служителят
е причислен в съответствие със служебните
му задължения.
(3) Копие на заповедта по ал. 1 се изпраща
до длъжностното лице, управляващо инфор
мационния фонд, и до ДКИС.
Чл. 40. Длъжностното лице, управляващо
информационен фонд, отговаря за:
1. законосъобразността при обработката
на личните данни;
2. правилното съхранение, целостта и ка
чеството на данните;
3. предоставянето на достъп до информа
ционен фонд на служителите по чл. 38 и 39;
4. контрола на достъпа;
5. спазването на сроковете за съхранение
на данните.
Раздел II
Предоставяне на достъп до лични данни
Чл. 41. (1) За работа с автоматизиран ин
формационен фонд на служителите по чл. 38
и 39 се предоставят персонални потребителско
име и парола за достъп, които осигуряват
достъп до мрежата за предаване на данни в
МВР и ресурсите на съответния автоматизиран
информационен фонд.
(2) Потребителското име и паролата за
достъп до автоматизирани информационни
фондове за общо ползване се предоставят
от ДКИС, а до останалите автоматизирани
информационни фондове – от управляващия
съответния фонд.
(3) Потребителското име и паролата се
предоставят персонално на всеки служител
въз основа на утвърдено от управляващия
информационния фонд мотивирано искане,
изготвено от ръководителя на съответната
структура.
(4) Искането по ал. 3 съдържа:
1. ЕГН;
2. трите имена на служителя;
3. основна структура;
4. структурно звено;
5. служебен телефон;
6. номер на заповедта по чл. 39;
7. потребителския профил за достъп до
информационен фонд.
Чл. 42. При назначаване на друга длъжност
или прекратяване на служебно правоотноше
ние на служител на МВР, получил достъп до
данни в информационен фонд, ръководителят
на съответното структурно звено в 3-дневен
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срок писмено уведомява управляващия ин
формационния фонд за заличаване на достъпа
до фонда.
Раздел III
Регистриране на информационни фондове
в МВР
Чл. 43. (1) Дирекция „Комуникационни и
информационни системи“ изпълнява функции
на Централен регистър за информационните
фондове в МВР.
(2) В дирекцията се поддържа автомати
зирана база данни за регистрираните инфор
мационни фондове.
Чл. 44. (1) Длъжностното лице, управля
ващо информационен фонд, в едномесечен
срок след утвърждаване на правилата по чл. 2
регистрира фонда в Централния регистър.
(2) Регистрацията се извършва с регис
трационна карта за фонда (приложение № 1).
Чл. 45. (1) За всеки регистриран инфор
мационен фонд Централният регистър издава
удостоверение за регистрация (приложение
№ 2).
(2) Удостоверението за регистрация се
изпраща на управляващия информационния
фонд и представлява неразделна част от до
кументацията на фонда.
(3) След извършване на регистрацията на
информационния фонд в МВР Централният
регистър предприема действия за регистри
рането на фонда в Комисията за защита на
личните данни.
(4) Централният регистър съвместно с уп
равляващия фонда отстранява допуснати несъ
ответствия при извършване на регистрацията
в Комисията за защита на личните данни.
(5) Централният регистър писмено уведо
мява управляващия информационния фонд
за резултатите от регистрирането на фонда
в Комисията за защита на личните данни.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА ПРИ ОБРАБОТВА
НЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ
Чл. 46. (1) Правилата по чл. 2 за автома
тизиран информационен фонд регламентират
технически мерки, които:
1. отхвърлят достъпа на неоторизирани
лица до оборудването за обработка на дан
ни – контрол на достъпа до оборудване;
2. предотвратяват неоторизираното че
тене, копиране, промяна или унищожаване
на информационни носители – контрол на
информационните носители;
3. предотвратяват неоторизираното доба
вяне, въвеждане, преглеждане, промяна или
заличаване на съхранени лични данни – кон
трол по съхраняването;
4. предотвратяват използването м у от
неоторизирани лица, използващи комуни
кационно оборудване за данни – контрол на
потребителите;
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5. гарантират, че лицата, които са отори
зирани да ползват система за автоматизирана
обработка на данни, имат достъп само до
данните, включени в обхвата на техния дос
тъп – контрол на достъпа до данни;
6. осигуряват възможността за проверка
и установяване до кои органи са били или
могат да бъдат изпратени или предоставени
личните данни чрез използване на комуни
кационно оборудване за данни – контрол на
комуникациите;
7. осигуряват възможност за последваща
проверка и установяване какви лични данни
са въведени в системите за автоматизирана
обработка на данни, кога и от кого са въведени
данните – контрол на въвеждане;
8. предотвратяват неоторизирано четене,
копиране, промяна или изтриване на лични
данни при трансфер на лични данни или
превозване на носители на данни – контрол
при транспортиране;
9. осигуряване на възможност инстали
раните системи да могат да се възстановят
в случаи на прекъсване на функциониране
то – възстановяване;
10. осигуряват правилното функциониране
на системата, докладване на появата на греш
ки във функциите (надеждност) и гарантират,
че съхранените данни не могат да бъдат по
вредени чрез неправилно функциониране на
системата – интегритет.
(2) Служителят, натоварен с функциите
на обработващ лични данни, взема мерки за
гарантиране на надеждност при обработване
то, като осъществява технически и организа
ционни мерки за защита на личните данни.
Чл. 47. (1) При автоматичната обработка
на лични данни се осъществяват технически
мерки за защита срещу:
1. неоторизирано четене, възпроизвежда
не, промяна или премахване на носителя на
данните;
2. неоторизирано въвеждане, промяна или
заличаване на съхранени лични данни;
3. неоторизирано използване на системите
за лични данни чрез средства за пренос на
данни;
4. неоторизиран достъп до лични данни.
(2) Софтуерът на автоматизираната сис
тема за обработка на лични данни дава
възможност за получаване и съхраняване на
информация за:
1. датата и часа на въвеждане, промяна
или предаване на личните данни;
2. лицата, извършващи въвеждането, про
мяната или предаването на личните данни;
3. лицата, предоставили личните данни;
4. личните данни, които са били въведени,
променени или предадени във фонда.
(3) Информацията по ал. 2 се съхранява в
продължение на две години.

С Т Р.

14

ДЪРЖАВЕН

Г л а в а

п е т а

КОНТРОЛ ПРИ ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧ
НИТЕ ДАННИ
Чл. 48. (1) Контролът върху дейностите
по обработка на лични данни в МВР се осъ
ществява от:
1. Комисията за защита на личните данни;
2. министъра на вътрешните работи или
оправомощено от него лице;
3. ръководителите на структурите на МВР
съобразно правомощията им.
(2) Контролът върху дейностите по обра
ботка на лични данни в конкретен информа
ционен фонд се извършва от:
1. управляващия информационния фонд;
2. ръководителите на структурите на МВР, в
които има изградени информационни фондове;
3. дирекция „Информация и архив“ – за
неавтоматизираните информационни фондове
за общо ползване;
4. дирекция „Комуникационни и инфор
мационни системи“ – за автоматизираните
информационни фондове за общо ползване.
Чл. 49. (1) Органите по чл. 48, ал. 2 из
вършват планови и внезапни проверки за
установяване на спазването на необходимите
технически и организационни мерки по за
щита на личните данни, както и периодични
проверки на качеството на обработваните
лични данни.
(2) Плановите проверки се извършват по
график, утвърден от министъра на вътреш
ните работи.
(3) За резултатите от извършените провер
ки се докладва на министъра на вътрешните
работи.
(4) При констатирани несъответствия или
нарушения контролните органи по чл. 48,
ал. 2 представят на министъра на вътрешните
работи за утвърждаване предписания и срок
за отстраняване на несъответствията или
нарушенията.
Чл. 50. (1) Утвърдените предписания по
чл. 49, ал. 4 се изпращат на управляващия
информационния фонд за изпълнение.
(2) Копие от предписанията по чл. 49, ал. 4
се изпращат за съхранение в Централния
регистър.
(3) След изпълнение на предписанията
управляващият информационен фонд, в чи
ято дейност са констатирани несъответствия
или нарушения, представя на министъра на
вътрешните работи доклад за тяхното от
страняване. Копие от доклада се изпраща в
Централния регистър.
(4) Когато предписанията са направени
след проверка от страна на Комисията за
защита на личните данни, министърът на
вътрешните работи уведомява Комисията за
защита на личните данни за изпълнението на
предложените мерки. В тези случаи минис
търът на вътрешните работи се подпомага от
Централния регистър.
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ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на тази инструкция:
1. „Обработващ лични данни“ е структура
или длъжностно лице от МВР, определени да
извършват набор от операции, характеризи
ращи обработката на лични данни.
2. „Маркиране“ е отбелязване на съхраня
вани лични данни или съвкупност от данни,
без да се цели ограничаването на тяхното
обработване в бъдеще.
3. „Оператор на лични данни“ е служител
от структура на МВР, определена за „обра
ботващ лични данни“, който извършва набор
от технически операции, характеризиращи
обработката на лични данни в съответствие
с предоставените му права за достъп и по
требителски профил.
§ 2. „Орга н иза ц ион но - т ех нолог и ч н и т е
правила“ съдържат: целите на обработване
на личните данни; категориите лични дан
ни, подлежащи на обработване; категориите
физически лица, чиито данни се обработват;
получателите или категориите получатели,
пред които личните данни могат да бъдат
разкрити и реда и условията за това; срока на
съхраняване на данните; процедури за пери
одични проверки на качеството на данните;
нивата на чувствителност и вида на носителя
на данните; техническите и организационните
мерки при обработване на лични данни и
допустимия вид защита; описание на техни
ческите ресурси, използвани за обработка на
данните; мероприятия за защита на информа
ционните фондове при извънредни ситуации;
ред за решаване на възникнали спорове между
инициаторите относно маркирането.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 3. Тази инструкция се издава на основание
чл. 29, ал. 2 от Закона за Министерството на
вътрешните работи.
§ 4. Инструкция № Iз-381 от 10 март 2009 г.
за реда за обработка на лични данни в Ми
нистерството на вътрешните работи (обн.,
ДВ, бр. 23 от 2009 г.; изм., бр. 39 от 2009 г. и
бр. 11 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 75 от 2012 г.)
се отменя.
§ 5. (1) В срок два месеца след влизане в
сила на инструкцията се издават организацион
но-технологични правила за функционирането
на информационните фондове.
(2) До издаването на организационнотехнологични правила по ал. 1 се прилагат
организационно-технологичните инструкции
за работа с информационните фондове в МВР,
доколкото не противоречат на тази инструкция.
§ 6. Инструкцията влиза в сила от деня
на обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Румяна Бъчварова
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Приложение № 1
към чл. 44, ал. 2

РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА
НА ИНФОРМАЦИОНЕН ФОНД
(за автоматизиран или неавтоматизиран)

С Т Р.
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Приложение № 2
към чл. 45, ал. 1

6234

Инструкция за изменение и допълнение на
Инструкция № 8121з-929 от 2014 г. за патрулно-постова дейност (ДВ, бр. 102 от 2014 г.)
§ 1. В чл. 2, ал. 1 т. 5 се изменя така:
„5. охрана на стратегически обекти от
значение за националната сигурност, на ос
нование сключен договор, обекти, включени
в списъка – приложение № 1 към чл. 92, ал. 2
от Закона за Министeрството на вътрешните
работи (ЗМВР), обекти на Министерството на
вътрешните работи (МВР) и дипломатически
представителства;“.
§ 2. В чл. 7 се правят следните изменения:
1. В ал. 4 думите „могат да“ се заличават.
2. В ал. 7 думите „може да се набележат“
се заменят със „се определят“.
§ 3. В чл. 24 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думата „минимум“ се заличава.
2. В ал. 2 след думата „период“ се поставя
запетая и се добавя „но не по-кратък от три
месеца“.
§ 4. В чл. 25, ал. 2 думата „минимум“ се
заличава.
§ 5. В чл. 26 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3:
а) в основния текст след думите „плани
раните дейности“ се добавя „информацията
от наличните информационни фондове и
системи“;
б) точка 4 се изменя така:

„4. състоянието, структурата, динамиката
и концентрацията на престъпленията по вид,
време и място, отразени в интерактивна карта
на престъпността;“.
2. Създава се ал. 6:
„(6) При охрана на масови мероприятия,
делегации, произвеждане на избори и други
мероприятия с краткосрочен характер се из
готвя план за опазване на обществения ред,
който се явява временно решение за органи
зиране на ППД за времето на провеждане на
даденото мероприятие.“
§ 6. В чл. 30 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „седмичен“ запетаята
се заличава и се добавя „или“, а думите „или
тримесечен“ се заличават.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Седмичните и месечните графици се
изготвят и утвърждават съгласно наредбата
по чл. 187, ал. 9 ЗМВР.“
§ 7. В чл. 31, ал. 1 в основния текст след
думите „длъжностни лица“ се добавя „писме
но“, а след „денонощието“ се добавя „(образец
приложение № 3а)“.
§ 8. В чл. 33, ал. 2 се правят следните
изменения:
1. Точки 1 и 2 се изменят така:
„1. информационна карта за дейността на
наряда (образец приложение № 5);
2. доклад за проверени лица и превозни
средства (образец приложение № 7);“.
2. Точка 3 се отменя.

С Т Р.
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§ 9. В чл. 34 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Докладът за проверени лица и превозни
средства по чл. 33, ал. 2, т. 2 се предоставя на
звената „Оперативен анализ“ при ОДМВР.“
2. В ал. 2 думите „чл. 33, ал. 2, т. 2 и 3“ се
заменят с „чл. 33, ал. 2, т. 4 и 5“.
§ 10. В чл. 35 се правят следните изменения:
1. Основният текст на ал. 1 се изменя така:
„(1) Информационната карта за дейността
на наряда и докладът за проверени лица и
превозни средства по чл. 33, ал. 2, т. 1 и 2 се
изготвят от:“.
2. В ал. 2 думите „чл. 33, ал. 2, т. 2 и 3“ се
заменят с „чл. 33, ал. 2, т. 4 и 5“.
§ 11. В чл. 36, ал. 2 се правят следните
изменения и допълнения:
1. Създава се нова т. 4:
„4. чрез система за глобално позициониране
(GPS) контрол;“.
2. Досегашната т. 4 става т. 5.
§ 12. В чл. 37 думите „Охранителна поли
ция“ се заменят с „охранителната дейност“.
§ 13. В чл. 38 ал. 4 и 5 се отменят.
§ 14. Създава се чл. 38а:
„Чл. 38а. (1) Редът за осъществяване на
контрол по непосредственото изпълнение
на ППД по чл. 36, ал. 2 се разпорежда със
заповедта за организация на ППД по чл. 27.
(2) В разпоредения ред по ал. 1 се определят
длъжностните лица с ръководни функции, в
чиито длъжностни характеристики са включе
ни задължения за осъществяване на контрол
по линия на охранителната дейност.
(3) Контролът и периодът за извършването
му се определят съгласно график, но не помалко от два пъти месечно.“
§ 15. В чл. 44, ал. 2 т. 4 се изменя така:
„4. състояние на професионалната квали
фикация и познаване на нормативните актове,
регламентиращи служебната дейност;“.

ВЕСТНИК
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§ 16. В чл. 50, ал. 5 предлогът „по“ преди
думата „необходимост“ се заменя с „при“.
§ 17. В чл. 52, т. 1 след думата „обстанов
ка“ се добавя „и решението за разстановка
на силите и средствата;“.
§ 18. В чл. 53, т. 4 думата „покриване“ се
заменя с „изпълнение на ППД“.
§ 19. В чл. 58 се създава ал. 3:
„(3) Времето за използване на служебното
куче е с продължителност до 6 часа на смяна.“
§ 20. В чл. 59 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, т. 1 съюзът „и“ се заменя със
запетая, а след думата „правомощие“ се добавя
„и взето отношение“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) При необходимост нарядите извършват
справки за лица и превозни средства чрез
ОДЦ/ОДЧ.“
3. Алинея 3 се отменя.
§ 21. В § 1 на допълнителната разпоредба
се правят следните изменения и допълнения:
1. Създават се нови т. 2 и 3:
„2. „Интерактивна карта на престъпността“
е карта, изготвяна от звената „Оперативен
анализ“ в ОДМВР, в която се отразяват данни
за извършените престъпления на определе
на територия за определен период от време
(седмица, месец, тримесечие).
3. „Територия с определени граници“ е
територия, обслужвана от наряд по линия на
ППД, определена със заповед на ръководителя
по чл. 26, ал. 1. В рамките на така опреде
лената територия се набелязват конкретни
маршрути за изпълнение на ППД.“
2. Досегашните т. 2 – 7 стават съответно
т. 4 – 9.
§ 22. Приложение № 3 към чл. 30, ал. 1
се изменя така:
„Приложение № 3
към чл. 30, ал. 1

……………………………………………….........................................................................................................................................
(наименование на структура/звено)
Рег. №....................Екз. №.......
................................20..............г.

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

С Е Д М И Ч Е Н и л и М Е С Е Ч Е Н Г РАФИ К
за определяне на полицейските органи, деня и времето за
непосредственото изпълнение на ППД
.....................................................................................................................
(структура/звено)
за периода от.....................20..... г. до.....................20..... г.
№
1

Име, презиме, фамилия и
длъжност
2

Дата,
час
3

Дата,
час
4

Дата,
час
5

Дата,
час
6

Дата,
час
7

Дата,
час
8

Дата,
час
9

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

Място за
осъществяване на
ППД

Забележка:
(доп. задачи, мероприятия и т.н.)

Час за
работа на
УП

Час за работа
на УП

УП №

Забележка:
(доп. задачи, мероприятия и т.н.)

ПОСТ 1 :
Р/С – …… СМЯНА: ………………
Място за осъществяване
Забележка:
на дейността
(доп. задачи, мероприятия и т.н.)

Място за
осъществяване на
ППД

АВТОПАТРУЛ: УЧАСТЪК ЗА ОБСЛУЖВАНЕ – № …
СЛ. АВТОМОБИЛ РЕГ. № ………………… Р/С – ……
СМЯНА: ………

Час за
работа на
УП

АВТОПАТРУЛ: МАРШРУТ – № …..
СЛ. АВТОМОБИЛ РЕГ. № ………………… Р/С – …… СМЯНА: ……..
Час за
Място за
Забележка:
работа на
осъществяване на
(доп. задачи, мероприятия и т.н.)
УП
ППД

………………. (дата)
град …………………

НАЧАЛНИК НА
……………………….
………………………..
(име, фамилия)

- Когато не е зададен маршрут за придвижване от пункт до пункт, старшият на
наряда избира такъв съгласно оперативната обстановка и картата на престъпността, като при
придвижването нарядът извършва: обход на уязвими места и междублокови пространства;
проверка на прилежащи питейни, увеселителни и учебни заведения; проверка на лица и
МПС.
- Служителите извършват проверки за ЛПИНП, издирвани лица и МПС, като при
констатирани нарушения вземат отношение.
- При промяна в оперативната обстановка старшият на наряда докладва на дежурния
в ОДЧ и след негово разпореждане може да промени последователността на обход на УП.
- Служителите да бъдат оборудвани със свързочни средства (преносими
радиостанции), бронежилетки и светлоотразителни жилетки (при необходимост от
ползване) и помощни средства (палки, белезници, оръжие и свирка).

ЗАБЕЛЕЖКА.

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

ДОПЪЛНИТЕЛНИ КОНКРЕТНИ ЗАДАЧИ:

УП
№

УП №

АВТОПАТРУЛ: МАРШРУТ – № …..
СЛ. АВТОМОБИЛ РЕГ. № ………………… Р/С – …… СМЯНА: …….
Място за осъществяване
Забележка:
Час за работа
на УП
на ППД
(доп. задачи, мероприятия и т.н.)

“

„Приложение № 3а
към чл. 31, ал. 1

ДЪРЖАВЕН

УП №

УП №

АВТОПАТРУЛ: УЧАСТЪК ЗА ОБСЛУЖВАНЕ – № ….
СЛ. АВТОМОБИЛ РЕГ. № …………… Р/С – ……
СМЯНА: ……………….

РАЗПОРЕЖДАНЕ
за патрулно-постовата дейност на МВР, за разстановката на силите и средствата,
изпълняващи ППД в обслужваната от …………………...
при ……......... РУ ……………………….. територия през денонощието
на ……………………….

Рег. № ……………...

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР
………………………………………..

§ 23. Създава се приложение № 3а към чл. 31, ал. 1:
БРОЙ 73
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3. .....................................................................................

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

.........................................................
(име, фамилия, длъжност, подпис)

..........................................................
(име, фамилия, длъжност, подпис)

ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК

В ИНФОРМАЦИОННАТА КАРТА НЕ СЕ ПОПЪЛВАТ ЛИЧНИ ДАННИ НА ЛИЦА!

........................................................................................................................................................
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........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
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........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
стр. 1

ИНФОРМАЦИОННО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ/РАЗПОРЕДЕНИ ЗАДАЧИ

(име, фамилия и длъжност)
Провел отвода:

.........................................................
Провел инструктажа:

4. ......................................................................................

(име, фамилия и длъжност)

(име, фамилия и длъжност на старшия на наряда)
2. ......................................................................................
(име, фамилия и длъжност на водача на сл. МПС)

Смяна: от........ч. до.......ч.
Служебно МПС рег. №:

Участък за обслужване:

1. ......................................................................................

№ A 00000001

Дата...........20......г.

Състав на наряда:

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н А К А Р ТА З А Д Е Й Н О С Т ТА Н А Н А Р Я Д А

„Приложение № 5
към чл. 33, ал. 2, т. 1

22

............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
стр. 4

ХАРАКТЕРНИ СЛУЧАИ
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............................................................................................................................................
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ОСЪЩЕСТВЕН КОНТРОЛ
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................

§ 24. Приложение № 5 към чл. 33, ал. 2, т. 1 се изменя така:
С Т Р.
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Други
Човеко/часа

стр. 3

Държавни и правителствени

Брой

“

Забележка

ВЕСТНИК

стр. 2

Охранявани масо
ви мероприятия

Общ брой мероприятия
Протестни

Човеко/часа

Общ брой проведени СПО

Други

Наредби на общината

ЗЧОД
ЗООРПСМ

ЗОБВВПИ

Явно на
брой изготвени доклади
блюдение на
брой проверени ЛПИП/проститутки
ЛПИП
Изготвени доклади за проверени лица и превозни средства
Общо проверени ППС
Общо проверени влакови съста Пътнически
ви
Товарни
Издирени МПС
Издирени рег. табели
ХИТ по ШИС
Проверки на превозни средства и на вещите, превозвани в него, и изготвени
протоколи
Установени ППС и вещи, предмет и/или обект на престъпление
Установени незаконно пребиваващи чужденци

Участие в СПО

Административно
наказателна
дейност

ЗГР

ЗБЛД, ЗЧРБ

ЗМВР и ПУДЗМВР

по чл. 218б НК

Запазени ПТП – тежки

Общо оказано съдействие
на ПИ и Мл. ПИ от ТП
на други звена/структури на МВР
Оказани съдей
на органи на съд. власт
ствия
на общ. адм. и държавни органи
на жертви на домашно насилие
други
Проверки в помещения
Осъществен контрол за ползване на общоопасни средства
Общо проверени обекти
Контрол на охр.
дейност, извърше
Охранявани от ЧОФ
на от физ. и юрид.
лица
Охранявани от звена за самоохрана
Запазени местопроизшествия
Запазени ПТП – леки

УБДХ

Общо участвали служители

Забележка

Проверки за установяване на самоличност

Съпроводени
малолетни и
непълн. лица

Общо конвоирани лица
Общо участвали служители
Общ брой съпроводени лица

Брой

ДЪРЖАВЕН

Осъществен
конвой

Принудително по НПК
доведени лица
Обявени за издирване

за нарушения на общ. ред
за извършени престъпления
Реагиране на за нарушения на нощната тишина
сигнали
за домашно насилие
от СОТ и от ЕЕН 112
други
Участие в разкриване и разследване на престъпления
Съставени протоколи за предупреждение
Издадени писмени разпореждания
т. 1 – при наличие на данни за извършено престъпление
т. 2 – след предупреждение пречи на полицейски орган да из
пълнява задълженията си
т. 3 – показва тежки психически отклонения
т. 4 – при невъзможност за установяване на самоличност
Задържани
т. 5 – отклонили се от местата за изтърпяване на наказание
лица
т. 6 – обявени за издирване с цел задържане, в т.ч. и Европей
ска заповед за арест
т. 7 – други
по УБДХ
по ЗООРПСМ

БРОЙ 73
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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§ 25. Приложение № 6 към чл. 33, ал. 2, т. 1 се отменя.
§ 26. Приложение № 7 към чл. 33, ал. 2, т. 2 се изменя така:

„Приложение № 7
към чл. 33, ал. 2, т. 2

ДОК Л А Д ЗА П РОВЕРЕН И Л И Ц А И П РЕВОЗН И С РЕДС Т ВА
за дейността на ..................................................за ............................................................................. г.
(наряд)
(смяна от ... до... , дата)
Дата

Час

Община:

град/село

Превозно средство:

Рег. №

Марка:

Име

Презиме

Фамилия

ж.к./ул., № на път, бл. №/№ на км. вх., ет., ап.
Модел:

Цвят:

ЕГН/ЛНЧ/дата на раждане

Справка:

VIN:
Забележка*

Взето отношение:
Дата

Час

Община:

град/село

Превозно средство:

Рег. №

Марка:

Име

Презиме

Фамилия

ж.к./ул., № на път, бл. №/№ на км. вх., ет., ап.
Модел:

Цвят:

ЕГН/ЛНЧ/дата на раждане

Справка:

VIN:
Забележка*

Взето отношение:
Дата

Час

Община:

град/село

Превозно средство:

Рег. №

Марка:

Име

Презиме

Фамилия

ж.к./ул., № на път, бл. №/№ на км. вх., ет., ап.
Модел:

Цвят:

ЕГН/ЛНЧ/дата на раждане

Справка:

VIN:
Забележка*

Взето отношение:
Дата

Час

Община:

град/село

Превозно средство:

Рег. №

Марка:

Име

Презиме

Фамилия

Взето отношение:

ж.к./ул., № на път, бл. №/№ на км. вх., ет., ап.
Модел:

Цвят:

ЕГН/ЛНЧ/дата на раждане

Справка:

VIN:
Забележка*

БРОЙ 73
Дата

ДЪРЖАВЕН
Час

Община:

ВЕСТНИК

град/село

Превозно средство:

Рег. №

Марка:

Име

Презиме

Фамилия

С Т Р. 2 5

ж.к./ул., № на път, бл. №/№ на км. вх., ет., ап.
Модел:

Цвят:

ЕГН/ЛНЧ/дата на раждане

Справка:

VIN:
Забележка*

Взето отношение:
Дата

Час

Община:

град/село

Превозно средство:

Рег. №

Марка:

Име

Презиме

Фамилия

ж.к./ул., № на път, бл. №/№ на км. вх., ет., ап.
Модел:

Цвят:

ЕГН/ЛНЧ/дата на раждане

Справка:

VIN:
Забележка*

Взето отношение:
Дата

Час

Община:

град/село

Превозно средство:

Рег. №

Марка:

Име

Презиме

Фамилия

ж.к./ул., № на път, бл. №/№ на км. вх., ет., ап.
Модел:

Цвят:

ЕГН/ЛНЧ/дата на раждане

Справка:

VIN:
Забележка*

Взето отношение:
Дата

Час

Община:

град/село

Превозно средство:

Рег. №

Марка:

Име

Презиме

Фамилия

ж.к./ул., № на път, бл. №/№ на км. вх., ет., ап.
Модел:

Цвят:

ЕГН/ЛНЧ/дата на раждане

Справка:

VIN:
Забележка*

Взето отношение:

* В поле „Забележка“ да се попълва: Водач/Пътник/Пешеходец/ЛПИП (код)/Извършител/Потърпевш.

Изготвил: …………......................…………
(име фамилия, подпис)“

§ 27. Приложение № 8 към чл. 33, ал. 2, т. 3 се отменя.
§ 28. Приложение № 9 към чл. 33, ал. 2, т. 4 се изменя така:

други

нарушения на общ. ред
извършени престъпления
нарушения на нощната тишина
домашно насилие
СОТ и от ЕЕН 112

Проверки за установяване на самоличност

Общо участвали служители

Обявени за издирване
Общо конвоирани лица
Общо участвали служители
Общ брой съпроводени лица

Явно наблюде
ние на ЛПИП

брой изготвени доклади
брой проверени ЛПИП/проститутки
Изготвени доклади за проверени лица и превозни средства
Общо проверени ППС
Пътнически
Общо проверени влакови състави
Товарни
Издирени МПС
Издирени рег. табели
ХИТ по ШИС
Проверки на превозни средства и на вещите, превозвани в него, и изготвени
протоколи
Установени ППС и вещи, предмет и/или обект на престъпление
Установени незаконно пребиваващи чужденци

Съпроводени
малолетни и
непълн. лица

Осъществен
конвой

по НПК

Забележка

на жертви на домашно насилие

Други
Човеко/часа

Държавни и правителствени

Общ брой мероприятия
Протестни

Човеко/часа

Общ брой проведени СПО

Други

Наредби на общината

ЗЧОД
ЗООРПСМ
УБДХ

ЗОБВВПИ

ЗГР

Брой

Забележка

“

ВЕСТНИК

Охранявани масови
мероприятия

Участие в СПО

Административно
наказателна
дейност

ЗБЛД, ЗЧРБ

ЗМВР и ПУДЗМВР

по чл. 218б НК

Запазени ПТП – тежки

други
Проверки в помещения
Осъществен контрол за ползване на общоопасни средства
Общо проверени обекти
Контрол на охр. дей
ност, извършена от
Охранявани от ЧОФ
физ. и юрид. лица
Охранявани от звена за самоохрана
Запазени местопроизшествия
Запазени ПТП – леки

Оказани съдействия

Общо оказано съдействие
на ПИ и Мл. ПИ от ТП
на други звена/структури на МВР
на органи на съд. власт
на общ. адм. и държавни органи

ДЪРЖАВЕН

Принудително
доведени лица

Брой

26

Участие в разкриване и разследване на престъпления
Съставени протоколи за предупреждение
Издадени писмени разпореждания
т. 1 – при наличие на данни за извършено престъпление
т. 2 – след предупреждение пречи на полицейски орган да
изпълнява задълженията си
т. 3 – показва тежки психически отклонения
т. 4 – при невъзможност за установяване на самоличност
Задържани лица т. 5 – отклонили се от местата за изтърпяване на наказание
т. 6 – обявени за издирване с цел задържане, в т. ч. и Евро
пейска заповед за арест
т. 7 – други
по УБДХ
по ЗООРПСМ

Реагиране на
сигнали

за
за
за
за
от

С П РА В К А
за дейността на .................................................. за ................................................................................. г.
(структура/звено)
(смяна, месец, отчетен период)

„Приложение № 9
към чл. 33, ал. 2, т. 4

С Т Р.
БРОЙ 73

„Приложение № 10
към чл. 33, ал. 2, т. 5

други

от СОТ и от ЕЕН 112

за нарушение на наредби на общината

за домашно насилие

Задържани лица

по друг законен повод

Общо

ВЕСТНИК

по ЗООРПСМ

по УБДХ

т. 7 – други

т. 6 – обявени за издирване с цел задържане, в т.ч.
и Европейска заповед за арест

т. 5 – отклонили се от местата за изтърпяване на
наказание

т. 4 – при невъзможност за установяване на само
личност

т. 3 – показва тежки психически отклонения

т. 2 – след предупреждение пречи на полицейски
орган да изпълнява задълженията си

т. 1 – при наличие на данни за извършено престъп
ление

Издадени писмени разпореждания по чл. 64 ЗМВР

Брой (смяна)

ДЪРЖАВЕН

Съставени протоколи за предупреждение по чл. 65 ЗМВР

Участие в разкриване и разследване на престъпления

Реагиране на сигнали

за нарушения на нощната тишина

за извършени престъпления

за нарушения на обществения ред

ПОКАЗАТЕЛИ

С П РА В К А
за индивидуалната дейност на .....................................................................за ...................................................................................................... г.
(име, фамилия, длъжност)
(смяна, месец, шестмесечие, година)

§ 29. Приложение № 10 към чл. 33, ал. 2, т. 5 се изменя така:
БРОЙ 73
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Общо участвали служители

Общо конвоирани лица

обявени за издирване

по НПК

брой проверени ЛПИП/проститутки

брой изготвени доклади

Осъществен контрол за ползване на общоопасни средства

други

на жертви на домашно насилие

на физически и юридически лица

на общ. адм. и държавни органи

на органи на съд. власт

ВЕСТНИК

Проверки в помещения

Оказани съдействия

на други звена/структури на МВР

на ПИ и Мл. ПИ от ТП

Общо оказано съдействие

Установени незаконно пребиваващи чужденци

Установени ППС и вещи, предмет и/или обект на престъпление

Проверки на превозни средства и на вещите, превозвани в него, и изготвени
протоколи

Товарни

Пътнически

ДЪРЖАВЕН

ХИТ по ШИС

Издирени регистрационни табели

Издирени МПС

Проверени влакови състави

28

Общо проверени ППС

Изготвени доклади за проверени лица и превозни средства

Явно наблюдение на
ЛПИП

Проверки за установяване на самоличност

Съпроводени малолетни Общ брой съпроводени лица
и непълн. лица
Общо участвали служители

Осъществен конвой

Принудително доведени
лица в РУП

С Т Р.
БРОЙ 73

6238

Охранявани масови
мероприятия

Човеко/часа

Други

Държавни и правителствени

Спортни

Протестни

Общ брой мероприятия

Човеко/часа

Общ брой проведени СПО

други

Наредби на общината

УБДХ

ЗООРПСМ

ЗЧОД

ЗОБВВПИ

ЗГР

ЗБЛД, ЗЧРБ

ЗМВР и ПУДМВР

по чл. 218б НК

“
Министър:
Румяна Бъчварова

ДЪРЖАВЕН

Участие в специали
зирани полицейски
операции

Административнонака
зателна дейност

Запазени ПТП – тежки

Запазени ПТП – леки

Запазени местопроизшествия

Общо проверени обекти
Контрол на охр. дейност,
извършена от физ. и
Охранявани от ЧОФ
юрид. лица
Охранявани от звена за самоохрана

БРОЙ 73
ВЕСТНИК
С Т Р. 2 9

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН

МИНИСТЕРСТВО
НА ФИНАНСИТЕ
Наредба за отменяне на Наредба № Н-19 от
2006 г. за определяне обхвата на информацията, която всички общини са длъжни да
водят, съхраняват и предоставят на Министерството на финансите за поетия от тях дълг в
съответствие с изискванията на Европейския
съюз и на българското законодателство за
отчетността, статистиката и бюджетирането
на публичния сектор, както и за реда, начина
и сроковете за отчитането и предоставянето є
(обн., ДВ, бр. 106 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 19
от 2008 г.)
Параграф единствен. Отменя се Наред
ба № Н-19 от 2006 г. за определяне обхвата
на информацията, която всички общини са
длъжни да водят, съхраняват и предоставят
на Министерството на финансите за поетия
от тях дълг в съответствие с изискванията
на Европейския съюз и на българското зако
нодателство за отчетността, статистиката и
бюджетирането на публичния сектор, както и
за реда, начина и сроковете за отчитането и
предоставянето є (обн., ДВ, бр. 106 от 2006 г.;
изм. и доп., бр. 19 от 2008 г.).
Министър:
Владислав Горанов
6203

МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА
ИНСТРУКЦИЯ № И-3
от 8 септември 2015 г.

за реда и организацията на работа на комисиите за кариерно развитие на военнослужещите
в Министерството на отбраната, структурите
на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия и на Комисията
за избор на военнослужещи за назначаване
на длъжности по Регистъра на вакантните
длъжности за военнослужещи в състава на
многонационални формирования, международни организации или в други международни
инициативи на територията на страната
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С инструкцията се уреждат:
1. редът и организацията на работа на
комисиите за кариерно развитие на военно
служещите от Министерството на отбраната,
Българската армия и от структурите на пряко
подчинение на министъра на отбраната с
изключение на служба „Военна полиция“ и
служба „Военна информация“:
а) по Регистъра на вакантните длъжности
за офицери и офицерски кандидати;

ВЕСТНИК
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б) по предложение на комисиите за кари
ерно развитие на офицерите, на които изтича
максималният срок за престояване в звание
и/или длъжност;
в) по допълнителен Регистър на вакантните
длъжности за офицери и офицерски кандидати;
2. редът, организацията на работа и съставът
на Комисията за избор на военнослужещи за
назначаване на длъжности по Регистъра на
вакантните длъжности за военнослужещи в
състава на многонационални формирования
или в международни организации или в други
международни инициативи на територията
на страната;
3. критериите за оценяване и редът за кла
сиране на кандидатите за преназначаване на
длъжности и за повишаване във военно звание.
Чл. 2. (1) При кандидатстване по Регистъра
по чл. 1, т. 1, буква „а“ комисиите за кариер
но развитие на военнослужещите работят в
следната последователност:
1. разглеждат и класират военнослужещите,
подали рапорт по Регистъра на вакантните
длъжности за офицери и офицерски кандидати;
2. разглеждат и класират офицерите, на
които изтича максималният срок за престо
яване в звание и/или длъжност.
(2) При кандидатстване по допълнителния
регистър по чл. 1, т. 1, буква „в“ комисиите
по ал. 1 разглеждат и класират само военно
служещите, подали рапорт по допълнителния
Регистър на вакантните длъжности за офицери
и офицерски кандидати.
(3) При кандидатстване по Регистъра на
вакантните длъжности за военнослужещи в
състава на многонационални формирования
или в международни организации или в други
международни инициативи на територията на
страната комисия по чл. 1, т. 2 разглежда и
класира само военнослужещите, подали рапорт
по Регистъра на вакантните длъжности за во
еннослужещи в състава на многонационални
формирования или в международни органи
зации или в други международни инициативи
на територията на страната.
Чл. 3. Решенията на комисиите по чл. 2
са окончателни.
Г л а в а

в т о р а

СЪСТАВ, НАЗНАЧАВАНЕ И ИЗБОР НА
ПРЕДСЕД АТЕЛИ И ЧЛЕНОВЕ Н А КО
МИСИИТЕ ЗА К АРИЕРНО РАЗВИТИЕ НА
ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ
Раздел I
Състав и назначаване на комисиите за ка
риерно развитие на военнослужещите
Чл. 4. Съставът на комисиите за кариерно
развитие на военнослужещи със старши офи
церски звания и на комисиите за кариерно
развитие на военнослужещи с младши офи
церски звания се определя по реда на чл. 53 и
58 от Правилника за прилагане на Закона за
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ДЪРЖАВЕН

отбраната и въоръжените сили на Република
България (ППЗОВСРБ), приет с ПМС № 46
от 2010 г. (ДВ, бр. 25 от 2010 г.).
Чл. 5. Комисиите по чл. 4 се назначават
за календарната година със заповед на ми
нистъра на отбраната или на съответния
командир (началник) или на ръководителя
на съответната структура.
Чл. 6. (1) Комисиите за кариерно развитие
на военнослужещи със старши офицерски
звания са:
1. Комисия за длъжностите, изискващи
военно звание „полковник“ („капитан I ранг“);
2. Комисия за длъжностите, изискващи
военно звание „подполковник“ („капитан II
ранг“);
3. Комисия за длъжностите, изискващи
военно звание „майор“ („капитан III ранг“).
(2) Комисията по ал. 1, т. 1 се назначава
в Министерството на отбраната.
(3) Комисиите по ал. 1, т. 2 и 3 се назначават
в Министерството на отбраната, в Съвместното
командване на силите, в командванията на
видовете въоръжени сили и в други структури
на пряко подчинение на министъра на отбра
ната, определени със заповед на министъра
на отбраната.
Чл. 7. Организацията и редът за предлагане
на председатели и членове на комисиите по
чл. 6, ал. 1 се определят със заповед на ми
нистъра на отбраната или на командира (на
чалника) или на ръководителя на съответната
структура, в която се назначава комисията.
Чл. 8. (1) Ръководителят на структурата по
управление на човешките ресурси (по лич
ния състав), в която се назначава комисията
от предложените по чл. 7 военнослужещи,
предлага на министъра на отбраната или на
командира (началника) или на ръководите
ля на съответната структура за обявяване в
заповед, както следва:
1. за председатели – по трима военнослу
жещи за всяка от комисиите по чл. 6, ал. 1,
притежаващи по-високо военно звание от
званието, за което се извършва изборът;
2. за членове:
а) шест военнослу жещи, притежаващи
военно звание, равно на званието, за което
се извършва изборът;
б) шест военнослужещи, притежаващи
военно звание с една степен по-ниско от зва
нието, за което се извършва изборът;
в) трима военнослужещи, притежаващи
военно звание с една степен по-високо от
званието, за което се извършва изборът.
(2) В случай че няма необходимият брой
военнослужещи с изискващото се военно
звание, за членове на комисиите по ал. 1,
т. 2, буква „б“ се определят военнослужещи,
притежаващи военно звание, равно на воен
ното звание, за което се извършва изборът.
(3) Предлаганите военнослужещи по ал. 1 и
2 да не изтърпяват дисциплинарно наказание
по чл. 244, т. 4, 5 и 6 ЗОВСРБ.
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(4) Документално-техническото осигуря
ване на работата на комисиите по чл. 6 се
извършва от технически секретари, които са
от съответната структура по управление на
човешките ресурси (по личния състав) и се
обявяват със заповедта по ал. 1.
Чл. 9. (1) Комисиите за кариерно развитие
на военнослужещи с младши офицерски звания
разглеждат длъжностите, изискващи военни
звания „капитан“ („капитан-лейтенант“) и
„офицерски кандидат – 2 клас“.
(2) Комисия по ал. 1 се назначава в Ми
нистерството на отбраната, в Съвместното
командване на силите, в командванията на
видовете въоръжени сили, в бригадите (ба
зите), в структурите на пряко подчинение на
министъра на отбраната и в други структу
ри, определени със заповед на министъра на
отбраната.
(3) Когато структурата по ал. 2 не може да
назначи своя комисия за кариерно развитие
на военнослужещи по ал. 1, длъжностите
се разглеждат от комисията на съответната
старша командна инстанция.
Чл. 10. Организацията и редът за предла
гане на председатели и членове на комисията
по чл. 9, ал. 1 се определят със заповед на
командира (началника) или ръководителя на
съответната структура, в която се назначава
комисията.
Чл. 11. (1) Ръководителят на съответната
структура по управление на човешките ресурси
(по личен състав) в структурите по чл. 9, ал. 2
организира предлагането на председатели и
членове за обявяване в заповед, както следва:
1. за председатели – трима военнослужещи,
притежаващи военно звание „полковник“
(„капитан І ранг“) или „подполковник“ („ка
питан ІІ ранг“);
2. за членове:
а) четирима военнослужещи, притежаващи
военно звание „капитан“ („капитан-лейте
нант“);
б) четирима военнослужещи, притежаващи
военно звание „старши лейтенант“;
в) трима военнослужещи, притежаващи
военно звание „майор“ („капитан ІІІ ранг“).
(2) В случай че няма необходимият брой
военнослужещи с изискващото се военно
звание за членове на комисиите по ал. 1,
т. 2, буква „б“, се определят военнослужещи,
притежаващи младши офицерски звания или
военно звание „майор“ („капитан ІІІ ранг“).
(3) Предлаганите военнослужещи по ал. 1 и
2 да не изтърпяват дисциплинарно наказание
по чл. 244, т. 4, 5 и 6 ЗОВСРБ.
(4) Документално-техническото осигуря
ване на работата на комисията по чл. 9 се
извършва от технически секретари, които са
от съответните структури по управление на
човешките ресурси (по личен състав) и се
обявяват със заповедта по ал. 1.
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Раздел II
Избор на председатели и членове на комисиите
за кариерно развитие на военнослужещите
Чл. 12. (1) В деня на започване на работата
на всяка една от комисиите по чл. 6 се оп
ределят председател и членове на комисията
при следния ред:
1. военнослужещите, определени със запо
ведта по чл. 8, ал. 1, се явяват на посочените
в заповедта по чл. 36 или 37а ППЗОВСРБ
места и срокове;
2. ръководителят на съответната струк
тура по управление на човешките ресурси
(по личния състав) пред военнослужещите
по т. 1 чрез жребий определя председател и
7 членове, които отговарят на изискванията
на чл. 53, ал. 2 ППЗОВСРБ;
3. за избора по т. 2 се изготвя протокол
(приложение № 1), който се подписва от всички
военнослужещи по т. 1.
(2) Комисията по ал. 1, т. 2 продължава
работа на определеното място.
(3) Командирът (началникът) на военното
формирование или ръководителят на съответ
ната структура, в чийто състав е разглежданата
длъжност, е член на комисията и участва в
заседанието с право на глас.
Чл. 13. (1) В деня на започване на работа
та на комисията по чл. 9, ал. 1 се определят
председател и членове при следния ред:
1. военнослужещите, определени със запо
ведта по чл. 11, ал. 1, се явяват на посочените
в заповедта по чл. 36 или 37а ППЗОВСРБ
места и срокове;
2. съответният ръководител на структурата
по управление на човешките ресурси (по личен
състав) по чл. 9, ал. 2 пред военнослужещите
по т. 1 чрез жребий определя председател и
5 членове, които отговарят на изискванията
на чл. 58, ал. 3 ППЗОВСРБ;
3. за избора по т. 2 се изготвя протокол
(приложение № 2), който се подписва от всички
военнослужещи по т. 1.
(2) Комисията по ал. 1, т. 2 продължава
работа на определеното място.
(3) Командирът (началникът) на военното
формирование или ръководителят на съответ
ната структура, в чийто състав е разглежданата
длъжност, е член на комисията и участва в
заседанието с право на глас.
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(2) До окончателното приключване на ра
ботата на комисиите се забранява влизането
на външни лица в помещенията по ал. 1.
(3) При установяване на нарушения по ал. 1
и 2, както и други действия с цел оказване
на влияние върху гласуването и класирането
на кандидатите, председателят прекратява
работата на комисията и се пристъпва към
нов избор на членове на комисията по реда
и при условията на чл. 12 и 13.
Чл. 15. В случаите, когато член на комиси
ята се разглежда за назначаване на вакантна
длъжност или се разглежда военнослужещ, с
който той е в конфликт на интереси, същият
не участва в заседанието на комисията за
тази длъжност.
Чл. 16. (1) Председателите, членовете на
комисии, в т.ч. командирът (началникът) на
военното формирование или ръководителят
на съответната структура, в чийто състав е
разглежданата длъжност, както и техническите
секретари подписват декларация (приложение
№ 3), че няма да изнасят и разпространяват
сведения, факти и лични данни относно кан
дидатите, че няма да участват в работата на
комисията при разглеждане на кандидати, с
които са в конфликт на интереси, и че ще
спазват Правилата за поведение на военнослу
жещите от състава на комисиите за кариерно
развитие (приложение № 4).
(2) Лицата по ал. 1 носят дисциплинарна
отговорност при нарушаване разпоредбите на
тази инструкция.
Чл. 17. (1) Комисията по чл. 6, ал. 1, т. 1
разглежда длъжностите, изискващи военно
звание „полковник“ („капитан I ранг“) в Ми
нистерството на отбраната, в структурите на
пряко подчинение на министъра на отбраната
и в Българската армия.
(2) Комисиите по чл. 6, ал. 1, т. 2 и 3
разглеждат длъжностите, изискващи военно
звание „подполковник“ („капитан II ранг“) и
„майор“ („капитан III ранг“), в структурите,
за които са назначени.
(3) Комисиите по чл. 9, ал. 1 разглеждат
длъжностите за младши офицери и офицерски
кандидати в структурите, за които са назна
чени, както и длъжностите по чл. 9, ал. 3.

Раздел I
Общи изисквания. Правомощия на комисиите

Раздел II
Ред за работа на комисиите за кариерно
развитие на военнослужещите по Регистъра на вакантните длъжности за офицери и
офицерски кандидати и по допълнителния
Регистър на вакантните длъжности за офицери и офицерски кандидати

Чл. 14. (1) В помещенията за работа на
комисиите за кариерно развитие на воен
нослужещите се забранява използването на
мобилни и стационарни телефони, както и
други средства за свръзка.

Ч л. 18. (1) Ком иси и т е по ч л. 6, а л. 1
провеждат заседанията си последователно в
низходящ ред на военните звания.
(2) Комисиите по чл. 9, ал. 1 работят след
комисиите по чл. 6, ал. 1.
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РЕД ЗА РА БОТА Н А КОМИСИИ Т Е ЗА
К А РИ ЕРНО РАЗВИ Т И Е Н А ВОЕ Н НО 
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Чл. 19. (1) Техническ ите секретари на
комисиите по чл. 6, ал. 1 и чл. 9, ал. 1, след
като получат документите на кандидатите,
извършват следните дейности:
1. проверяват комплектуването и редов
ността на документите на кандидатите;
2. за всяка длъжност изготвят:
а) доклад по образец съгласно приложение
№ 5;
б) сравнителна таблица по образец съгласно
приложение № 6 за всеки член на комисията;
в) изборен лист по образец съгласно при
ложение № 7 за всеки член на комисията;
3. представят комплект документи за за
седанието на комисията.
(2) Комплектът документи по ал. 1, т. 3
включва:
1. Регистър на вакантните длъжности за
офицери и офицерски кандидати или допъл
нителен Регистър на вакантните длъжности
за офицери и офицерски кандидати;
2. рапортите на кандидатите;
3. атестационните документи на канди
датите;
4. кадровите справки на кандидатите;
5. списък на офицерите, на които изтича
максималният срок за престояване във военно
звание и/или в длъжност.
(3) Техническите секретари предоставят
на комисията допълнителна информация за
кандидатите, необходима за определяне на
съответствието им с изискванията за назнача
ване на длъжността, както и други документи
при поискване.
(4) Документите по ал. 1, т. 2, букви „а“
и „б“, ал. 2, т. 1, както и информацията по
ал. 3 могат да се ползват и в електронен вид.
Чл. 20. (1) Председателите на комисии по
чл. 6, ал. 1 и чл. 9, ал. 1 не допускат обсъждане
и договаряне между членовете при втори етап
от работата на комисиите по чл. 21, ал. 2, т. 2.
(2) Председателят и членовете на коми
сията, в т.ч. командирът (началникът) на
военното формирование или ръководителят
на съответната структура, в чийто състав е
разглежданата длъжност, имат право на един
глас за всяка разглеждана длъжност.
(3) В случаите, когато член на комисията
е и командир (началник) на военното фор
мирование или ръководител на съответната
структура, в чийто състав е разглежданата
длъжност, същият има право на един глас
за тази длъжност.
Чл. 21. (1) Комисиите по чл. 6, ал. 1 и чл. 9,
ал. 1 по време на заседанията си разглеждат
длъжностите в последователност, определена
от председателя на комисията.
(2) Комисиите работят за всяка длъжност
в следния ред:
1. първи етап:
а) техническият секретар представя на ко
мисията доклада по чл. 19, ал. 1, т. 2, буква „а“;
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б) председателят и членовете на комисията
сравняват данните на кандидатите с изисква
нията за заемане на длъжността и установяват
съответствието на всеки кандидат; в избор
ния лист срещу името на всеки кандидат,
който отговаря на изискванията, се изписва
„съответства“, а срещу всеки неотговарящ
на изискванията кандидат се изписва „не
съответства“, като задължително се посочват
мотивите за този извод;
в) председателят получава информация от
членовете на комисията за кой от кандидатите
са изписали „не съответства“ с цел установя
ване на броя на несъответствията;
г) кандидат, който е определен от не помалко от половината от състава на комисията,
че не съответства на изискванията за заемане
на длъжността, не се допуска до следващия
етап от работата на комисията;
д) председателят обявява имената на кан
дидатите по буква „г“;
е) членовете на комисията записват изис
кващата се информация за съответстващите
кандидати в т. 2 от приложение № 7 (таблицата
за кандидатите, отговарящи на изискванията
за заемане на длъжността);
2. втори етап:
а) председателят и членовете на комисията
отбелязват в изборния лист (приложение № 7,
т. 2 – таблицата за кандидатите, отговарящи
на изискванията за заемане на длъжността)
символ „Х“ срещу името на предпочетения
кандидат;
б) за избран се счита кандидатът, получил
повече от половината гласове;
в) в случай че нито един от кандидатите
не получи повече от половината гласове, се
провежда второ гласуване, в което участват
първите двама кандидати, получили най-мно
го гласове, или всички кандидати, получили
равен брой гласове от втория етап;
г) въз основа на попълнените изборни
листове председателят на комисията обявява
броя на получените гласове от кандидатите;
3. трети етап:
а) техническите секретари изготвят про
токол за съответната вакантна длъжност по
образец съгласно приложение № 8;
б) протоколът по буква „а“ се подписва
от председателя и членовете на комисията.
(3) След приключване работата на ко
мисията техническите секретари изготвят
извлечения от протоколите по ал. 2, т. 3,
буква „а“, които се изпращат във военните
формирования или съответните структури,
откъдето са разглежданите военнослужещи.
(4) Извлеченията от протоколите по ал. 3
се подписват от председателя на комисията.
(5) Председателят на комисията ръководи
работата на комисията, следи за спазване на
процедурата, проверява класирането на кан
дидатите, запознава членовете на комисията
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с класирането и подписва протоколите. При
установяване на технически грешки предсе
дателят връща протокола за отстраняване на
допуснатите грешки.
Раздел III
Ред за работа на комисиите за кариерно развитие при разглеждане на офицерите, на които
изтича максималният срок за престояване в
звание и/или длъжност
Чл. 22. (1) След приключване на работата
на комисията по реда на чл. 21 се изготвя
списък на длъжностите, останали вакантни
по Регистъра на вакантните длъжности за
офицери и офицерски кандидати, и на длъж
ностите, овакантили се в резултат на работата
на комисията, както и актуализиран списък
на офицерите, на които изтича максималният
срок за престояване в звание и/или в длъжност
и не са класирани за назначаване на длъжност
по Регистъра на вакантните длъжности за
офицери и офицерски кандидати по образец
съгласно приложение № 9.
(2) Техническите секретари въз основа на
списъците по ал. 1 изготвят изборен лист
(приложение № 7) и сравнителна таблица
(приложение № 6) за всяка длъжност, в които
се изписват офицерите от актуализирания
списък, съответстващи на изискванията на
длъжността.
(3) Техническите секретари представят на
комисията:
1. списъците по ал. 1;
2. изборен лист по ал. 2 за всеки член на
комисията;
3. сравнителна таблица за всеки член на
комисията (приложение № 6);
4. атестационните документи на военно
служещите по ал. 1;
5. кадровите справки на военнослужещите
по ал. 1;
6. други документи.
(4) За останалите вакантни длъжности от
списъка по ал. 1 комисията изпълнява дей
ностите по реда на чл. 21 и класира офицери,
на които изтича максималният срок за прес
тояване в звание и/или в длъжност.
(5) Комисията изготвя протокол по образец
съгласно приложение № 10 за военнослуже
щите от актуализирания списък по ал. 1, на
които не може да бъде предложена длъжност,
съответстваща на образованието и професи
оналната им квалификация.
(6) Документите по ал. 3, т. 1 и 3 могат да
се ползват и в електронен вид.
Раздел IV
Запознаване на военнослужещите с решенията на комисиите за кариерно развитие на
военнослужещите
Чл. 23. (1) Ръководителят на структурата
по управление на човешките ресурси (по
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личния състав), от чийто състав са техниче
ските секретари на комисиите по чл. 6, ал. 1
и чл. 9, ал. 1, изпраща с писмо документите
по чл. 21, ал. 3 и чл. 22, ал. 5.
(2) Командирите (началниците) на военни
формирования или ръководителите на съот
ветните структури запознават разглежданите
военнослужещи с решенията на комисиите
срещу подпис.
(3) При избиране на военнослужещия за
назначаване на повече от една длъжност ко
мандирът (началникът) или ръководителят
по ал. 2 в тридневен срок писмено уведомява
съответните структури по управление на чо
вешките ресурси (по личния състав) по ал. 1
за длъжността, на която военнослужещият
приема да бъде назначен.
(4) При отказ на военнослужещия, класи
ран за назначаване по реда на чл. 22, ал. 4,
да заеме предложената длъжност командирът
(началникът) или ръководителят по ал. 2 в
тридневен срок писмено уведомява структу
рата по управление на човешките ресурси
(по личния състав), обслужваща работата на
съответната комисия, за отказа.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

РЕД И ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА НА
КОМИСИЯТА ЗА ИЗБОР НА ВОЕННОСЛУ
Ж ЕЩИ ЗА Н АЗН АЧ А ВА НЕ Н А ДЛЪЖ
НОСТИ ПО РЕГИСТЪРА НА ВАКАНТНИТЕ
Д Л ЪЖ НОС Т И ЗА ВОЕН НОС Л У Ж ЕЩ И
В СЪСТАВА НА МНОГОНАЦИОНАЛНИ
ФОРМИРОВАНИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ОР
ГАНИЗАЦИИ ИЛИ В ДРУГИ МЕЖДУНА
РОДНИ ИНИЦИАТИВИ НА ТЕРИТОРИЯТА
НА СТРАНАТА
Раздел I
Назначаване на комисията за избор
Чл. 24. Комисията за избор на военнослуже
щи за назначаване на длъжности по Регистъра
на вакантните длъжности за военнослужещи
в състава на многонационални формирования
или в международни организации, или в други
международни инициативи на територията на
страната се назначава в Министерството на
отбраната за календарната година със заповед
на министъра на отбраната.
Чл. 25. (1) За председатели и за членове на
комисията по чл. 24 се определят военнослу
жещи от Министерството на отбраната, които
не изтърпяват дисциплинарно наказание по
чл. 244, т. 4, 5 и 6 ЗОВСРБ.
(2) Ръководителят на структура по управле
ние на човешките ресурси – МО, организира
номинирането на председатели и членове,
отговарящи на изискванията на ал. 1, и ги
предлага за обявяване в заповед на министъра
на отбраната, както следва:
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1. за председатели – трима военнослужещи,
притежаващи военно звание „полковник“
(„капитан І ранг“);
2. за членове:
а) шестима военнослужещи, притежаващи
военно звание „подполковник“ („капитан ІІ
ранг“);
б) трима военнослужещи, притежаващи
военно звание „майор“ („капитан ІІІ ранг“);
в) трима военнослужещи, притежаващи
военно звание „полковник“ („капитан І ранг“).
(3) В случай че няма необходимият брой
военнослужещи с изискващото се военно
звание за членове на комисиите по ал. 2,
т. 2, буква „б“, се определят военнослужещи,
притежаващи военно звание „подполковник“
(„капитан ІІ ранг“).
(4) Документално-техническото осигуря
ване на работата на комисията по чл. 24 се
извършва от технически секретари, които се
обявяват със заповедта по ал. 2.
Раздел II
Определяне на председател и членове на
Комисията за избор на военнослужещи за
назначаване на длъжности по Регистъра на
вакантните длъжности за военнослужещи в
състава на многонационални формирования
или в международни организации, или в други
международни инициативи на територията
на страната
Чл. 26. (1) В деня на започване на работата
на комисията по чл. 24 се определят предсе
дател и членове при следния ред:
1. военнослужещите, посочени в заповедта
по чл. 24, се явяват на определените място
и срок;
2. ръководителят на структура по управле
ние на човешките ресурси – МО, пред воен
нослужещите по т. 1 чрез жребий определя
председател и 4 членове, както следва:
а) председател – военнослужещ, притежа
ващ военно звание „полковник“ („капитан І
ранг“);
б) членове:
– двама военнослу жещи, притежаващи
военно звание „подполковник“ („капитан ІІ
ранг“);
– един военнослужещ, притежаващ воен
но звание „майор“ („капитан ІІІ ранг“) или
„подполковник“ („капитан ІІ ранг“) в случаите
по чл. 25, ал. 3;
– един военнослужещ, притежаващ военно
звание „полковник“ („капитан І ранг“);
3. за дейността по т. 2 се изготвя протокол
(приложение № 11), който се подписва от
всички военнослужещи по т. 1.
(2) Комисията по ал. 1, т. 2 продължава
работа в определеното є помещение.
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Раздел III
Общи изисквания. Правомощия на комисията
Чл. 27. (1) В помещението за работа на ко
мисията по чл. 24 се забранява използването
на мобилни и стационарни телефони, както
и други средства за свръзка.
(2) До окончателното приключване на ра
ботата на комисията се забранява влизането
на външни лица в помещението по ал. 1.
(3) При установяване на нарушения по ал. 1
и 2, както и други действия с цел оказване
на влияние върху гласуването и класирането
на кандидатите, председателят прекратява
дейността на комисията и се пристъпва към
нов избор на членове на комисията по реда
и при условията на чл. 26.
Чл. 28. В случаите, когато член на комиси
ята се разглежда за назначаване на вакантна
длъжност или се разглежда военнослужещ, с
който той е в конфликт на интереси, същият
не участва в заседанието на комисията за
тази длъжност.
Чл. 29. (1) Председателят, членовете на
комисията, както и техническите секретари
подписват декларация (приложение № 12), че
няма да изнасят и разпространяват сведения,
факти и лични данни относно кандидатите,
че няма да участват в работата на комиси
ята при разглеждане на кандидати, с които
са в конфликт на интереси, и че ще спазват
Правилата за поведение на военнослужещите
от състава на комисията (приложение № 13).
(2) Лицата по ал. 1 носят дисциплинарна
отговорност при нарушаване разпоредбите на
тази инструкция.
Раздел IV
Ред за работа на Комисията за избор на военнослужещи за назначаване на длъжности
по Регистъра на вакантните длъжности за
военнослужещи в състава на многонационални
формирования или в международни организации, или в други международни инициативи
на територията на страната
Чл. 30. (1) Техническите секретари на
комисията по чл. 25, ал. 4, след като полу
чат документите на кандидатите, извършват
следните дейности:
1. проверяват комплектуването и редов
ността на документите на кандидатите;
2. за всяка длъжност изготвят:
а) доклад по образец съгласно приложение
№ 14;
б) сравнителна таблица по образец съгласно
приложение № 6 за всеки член на комисията;
в) изборен лист по образец съгласно при
ложение № 7 за всеки член на комисията;
3. представят комплект документи за за
седанието на комисията.
(2) Комплектът документи по ал. 1, т. 3
включва:
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1. Регистър на вакантните длъжности за
военнослужещи в състава на многонационални
формирования или в международни организа
ции, или в други международни инициативи
на територията на страната;
2. рапортите на кандидатите;
3. атестационните документи на канди
датите;
4. кадровите справки на кандидатите.
(3) Техническите секретари предоставят
на комисията допълнителна информация за
кандидатите, необходима за определяне на
съответствието им с изискванията за назнача
ване на длъжността, както и други документи
при поискване.
(4) Документите по ал. 1, т. 2, букви „а“ и
„б“, ал. 2, т. 1, както и информацията ал. 3
могат да се ползват и в електронен вид.
Чл. 31. Председателят на комисията не до
пуска обсъждане и договаряне между членовете
при втори етап от работата на комисията по
чл. 32, ал. 1, т. 2.
Чл. 32. (1) Комисията работи за всяка
длъжност в следния ред:
1. първи етап:
а) техническият секретар представя на ко
мисията доклада по чл. 30, ал. 1, т. 2, буква „а“;
б) председателят и членовете на комисията
сравняват данните на кандидатите с изисква
нията за заемане на длъжността и установяват
съответствието на всеки кандидат; в избор
ния лист срещу името на всеки кандидат,
който отговаря на изискванията, се изписва
„съответства“, а срещу всеки неотговарящ
на изискванията кандидат се изписва „не
съответства“, като задължително се посочват
мотивите за този извод;
в) председателят получава информация от
членовете на комисията за кой от кандидатите
са изписали „не съответства“ с цел установя
ване на броя на несъответствията;
г) кандидат, който е определен от не помалко от половината от състава на комисията,
че не съответства на изискванията за заемане
на длъжността, не се допуска до следващия
етап от работата на комисията;
д) председателят обявява имената на кан
дидатите по буква „г“;
е) членовете на комисията записват изис
кващата се информация за съответстващите
кандидати в т. 2 от приложение № 7 (таблицата
за кандидатите, отговарящи на изискванията
за заемане на длъжността);
2. втори етап:
а) председателят и членовете на комисията
отбелязват в изборния лист (приложение № 7,
т. 2 – таблицата за кандидатите, отговарящи
на изискванията за заемане на длъжността)
символ „Х“ срещу името на предпочетения
кандидат;
б) за избран се счита кандидатът, получил
повече от половината гласове;
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в) в случай че нито един от кандидатите
не получи повече от половината гласове, се
провежда второ гласуване, в което участват
първите двама кандидати, получили най-мно
го гласове, или всички кандидати, получили
равен брой гласове от втория етап;
г) въз основа на попълнените изборни
листове председателят на комисията обявява
броя на получените гласове от кандидатите;
3. трети етап:
а) техническите секретари изготвят про
токол за съответната вакантна длъжност по
образец съгласно приложение № 15;
б) протоколът по буква „а“ се подписва
от председателя и членовете на комисията.
(2) След приключване работата на ко
мисията техническите секретари изготвят
извлечения от протоколите по ал. 1, т. 3,
буква „а“, които се изпращат във военните
формирования или съответните структури,
откъдето са разглежданите военнослужещи.
(3) Извлеченията от протоколите по ал. 2
се подписват от председателя на комисията.
(4) Председателят на комисията ръководи
работата на комисията, следи за спазване на
процедурата, проверява класирането на кан
дидатите, запознава членовете на комисията
с класирането и подписва протоколите. При
установяване на технически грешки предсе
дателят връща протокола за отстраняване на
допуснатите грешки.
Раздел V
Запознаване на военнослужещите с решенията
на Комисията за избор на военнослужещи за
назначаване на длъжности по Регистъра на
вакантните длъжности за военнослужещи в
състава на многонационални формирования
или в международни организации, или в други
международни инициативи на територията
на страната
Чл. 33. (1) Ръководителят на структура
по управление на човешките ресурси – МО,
изпраща с писмо документите по чл. 32, ал. 2.
(2) Командирите (началниците) на военни
формирования или ръководителите на съот
ветните структури запознават разглежданите
военнослужещи с решенията на комисията
срещу подпис.
(3) При определяне на военнослужещия
за назначаване на повече от една длъжност
командирът (началникът) или ръководителят
по ал. 2 в тридневен срок писмено уведомява
ръководителя на структурата по управление
на човешките ресурси – МО, за длъжността,
на която военнослужещият приема да бъде
назначен.
Г л а в а

п е т а

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И КЛАСИРА
НЕ НА К АНДИДАТИТЕ
Чл. 34. Критериите за оценяване и класи
ране на военнослужещите при работата на ко
мисиите по чл. 6, ал. 1, чл. 9, ал. 1 и чл. 24 са:
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1. констатациите в атестационния форму
ляр или приравнените оценки и констатации
към атестационните оценки за страната от
методиката на международна организация
или международна инициатива при необходи
мост от повишаване в звание на съответния
военнослужещ;
2. образование;
3. квалификация;
4. брой на ротации – само за старшите
офицери;
5. заемани длъжности;
6. участие в мисии и операции;
7. заемани длъжности извън територията
на страната в задгранични представителства
на Република България, в меж дународни
организации или други международни ини
циативи;
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8. степен на владеене на чужди езици.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Тази инструкция се издава на основание
чл. 52, ал. 3 и чл. 71ф, ал. 7 от Правилника за
прилагане на Закона за отбраната и въоръ
жените сили на Република България, приет с
ПМС № 46 от 2010 г. (ДВ, бр. 25 от 2010 г.), и
отменя Инструкция № И-5 от 2011 г. за реда
и организацията на работа на комисиите за
кариерно развитие на военнослужещите в
Министерството на отбраната, структурите на
пряко подчинение на министъра на отбраната
и Българската армия (ДВ, бр. 27 от 2011 г.).
§ 2. Инструкцията влиза в сила от деня
на обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Николай Ненчев
Приложение № 1
към чл. 12, ал. 1, т. 3

МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА
……….............................……………………….........……………
(структура, в която заседава комисията)
Към рег. № И-3/08.09.2015 г.
Екз. единствен
ПРОТОКОЛ
от избора на председател и членове на Комисията за кариерно развитие
на ……………………………………………………………………
Днес, .................. 20….. г., в присъствието на определените със Заповед на министъра на отбраната
№ …………../…………. 20….. г. военнослужещи за участие в Комисията за кариерно развитие на старшите
офицери:
№

Военно звание, име, презиме, фамилия

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛИ:
1.
2.
3.
ЗА ЧЛЕНОВЕ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Заемана длъжност

Забележка
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На основание чл. 54, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили
на Република България се определиха чрез жребий председател и 7 членове на комисията, които да
участват в заседанията на Комисията за кариерно развитие на военнослужещи със старши офицерски
звания за длъжностите, изискващи военно звание …………………………..................……………………… през 20….. г.
В резултат на жребия за участие в комисията бяха определени:
№

Военно звание, име, презиме, фамилия

Заемана длъжност

Забележка

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
1.
ЧЛЕНОВЕ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
…………..
(дата)
…………..
(място)

Ръководител на структурата по „УЧР“
(по личния състав)
……….............……
………………
....................…………...
(военно звание)
(подпис)
(име и фамилия)

Присъствали:
1. …………….........……………….........…
2. …………….........……………….........…
3. …………….........……………….........…
4. …………….........……………….........…
5. …………….........……………….........…
6. …………….........……………….........…
7. …………….........……………….........…
8. …………….........……………….........…
9. …………….........……………….........…
10. …………….........……………….........…
11. …………….........……………….........…
12. …………….........……………….........…
13. …………….........……………….........…
14. …………….........……………….........…
15. …………….........……………….........…
16. …………….........……………….........…
17. …………….........……………….........…
18. …………….........……………….........…
(военно звание)

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

………………..…..…………….........……………..
………………..…..…………….........……………..
………………..…..…………….........……………..
………………..…..…………….........……………..
………………..…..…………….........……………..
………………..…..…………….........……………..
………………..…..…………….........……………..
………………..…..…………….........……………..
………………..…..…………….........……………..
………………..…..…………….........……………..
………………..…..…………….........……………..
………………..…..…………….........……………..
………………..…..…………….........……………..
………………..…..…………….........……………..
………………..…..…………….........……………..
………………..…..…………….........……………..
………………..…..…………….........……………..
………………..…..…………….........……………..
(име и фамилия)

Приложение № 2
към чл. 13, ал. 1, т. 3
МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА
……….............................……………………….........……………
(структура, в която заседава комисията)
Към рег. № И-3/08.09.2015 г.
Екз. единствен
ПРОТОКОЛ
от избора на председател и членове на Комисията за кариерно развитие на военнослужещи
с младши офицерски звания
Днес, ............... 20….. г., в присъствието на определените със Заповед на ………………………………………………………...
№ …………../…………. 20….. г. военнослужещи за участие в Комисията за кариерно развитие на военно
служещи с младши офицерски звания:
№

Военно звание, име, презиме, фамилия

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛИ:
1.
2.
3.

Заемана длъжност

Забележка
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Военно звание, име, презиме, фамилия
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Заемана длъжност

Забележка

ЗА ЧЛЕНОВЕ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
На основание чл. 59, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили
на Република България се определиха чрез жребий председател и 5 членове на комисията, които да
участват в заседанията на Комисията за кариерно развитие на военнослужещи с младши офицерски
звания ……………………………… през 20….. г.
В резултат на жребия за участие в комисията бяха определени:
№

Военно звание, име, презиме, фамилия

Заемана длъжност

Забележка

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
1.
ЧЛЕНОВЕ:
1.
2.
3.
4.
5.
…………..
(дата)
…………..
(място)
Присъствали:
1. …………….........……………….........…
2. …………….........……………….........…
3. …………….........……………….........…
4. …………….........……………….........…
5. …………….........……………….........…
6. …………….........……………….........…
7. …………….........……………….........…
8. …………….........……………….........…
9. …………….........……………….........…
10. …………….........……………….........…
11. …………….........……………….........…
12. …………….........……………….........…
13. …………….........……………….........…
14. …………….........……………….........…
15. …………….........……………….........…
16. …………….........……………….........…
17. …………….........……………….........…
18. …………….........……………….........…
(военно звание)

Ръководител на структурата по „УЧР“
(по личния състав)
……….............……
………………
....................…………...
(военно звание)
(подпис)
(име и фамилия)
………………………….
………………………….
………………………….
………………………….
………………………….
………………………….
………………………….
………………………….
………………………….
………………………….
………………………….
………………………….
………………………….
………………………….
………………………….
………………………….
………………………….
………………………….
(подпис)

………………..…..…………….........……………..
………………..…..…………….........……………..
………………..…..…………….........……………..
………………..…..…………….........……………..
………………..…..…………….........……………..
………………..…..…………….........……………..
………………..…..…………….........……………..
………………..…..…………….........……………..
………………..…..…………….........……………..
………………..…..…………….........……………..
………………..…..…………….........……………..
………………..…..…………….........……………..
………………..…..…………….........……………..
………………..…..…………….........……………..
………………..…..…………….........……………..
………………..…..…………….........……………..
………………..…..…………….........……………..
………………..…..…………….........……………..
(име и фамилия)

С Т Р.

40
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Приложение № 3
към чл. 16, ал. 1
МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА
……….............................……………………….........……………
(структура, в която заседава комисията)
Към рег. № И-3/08.09.2015 г.
Екз. единствен
ДЕКЛАРАЦИЯ
Долуподписаният(ата):
………………………………………………………………………………………
…………………………………………….........................................
(военно звание, име, презиме и фамилия)
В качеството си на:
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………...
(позицията и комисията, в която е назначен)
ДЕКЛАРИРАМ, че:
1. Няма да разпространявам сведения, факти
и лични данни на кандидатите, както и факти
и данни за работата на комисията.
2. В случаите по чл. 15 от инструкцията
няма да участвам в работата на комисията за
тази длъжност.
3. По време на работата в комисията ще спаз
вам правилата за поведение на военнослужещия
от състава на комисиите за кариерно развитие.
…………..
ДЕКЛАРАТОР:
(дата)
………….. ………...........…… …..……… ………….................
(място) (военно звание) (подпис) (име и фамилия)

Приложение № 4
към чл. 16, ал. 1
МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА
……….............................……………………….........……………
(структура, в която заседава комисията)
Към рег. № И-3/08.09.2015 г.
Екз. единствен
ПРАВИЛА
за поведение на военнослужещите от състава
на Комисията за кариерно развитие
Чл. 1. С тези правила се установяват нор
мите за етично поведение на военнослужещия
от състава на комисиите за кариерно развитие,
които да доведат до ефективно и справедливо
преназначаване на длъж ност и повишаване
във военно звание на офицерите, офицерските
кандидати, сержантите и войниците от Минис
терството на отбраната, Българската армия и
структурите на пряко подчинение на министъра
на отбраната.
Чл. 2. Военнослужещите от състава на ко
мисиите за кариерно развитие са длъжни да
изпълняват задълженията си съобразно Закона
за отбраната и въоръжените сили на Република
България, правилника за неговото прилагане и
тази инструкция.
Чл. 3. Военнослужещият от състава на ко
мисията е длъжен да изпълнява задълженията
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си добросъвестно и безпристрастно, вземайки
предвид интересите на въоръжените сили и тези
на кандидата.
Чл. 4. При оценяване и класиране на канди
датите военнослужещият от състава на комиси
ята не трябва да вреди на никого и трябва да
се отнася с уважение към правата, интересите
и равнопоставеността на всеки от кандидатите.
Чл. 5. При оценяването и класирането на
кандидатите военнослужещият от състава на
комисията не трябва да се отнася с предубеденост
или да дискриминира кандидата на основата на
раса, произход, пол, възраст, лично отношение
или на друго основание.
Чл. 6. Военнослужещият от състава на коми
сията няма право да изнася и разпространява
информация за личните данни на кандидатите
и за резултатите от работата на комисията.
Чл. 7. Военнослужещият от състава на коми
сията не може да има личен интерес, който да
му влияе и пречи на безпристрастното и обек
тивното оценяване и класиране на кандидатите.
Чл. 8. Личните интереси на военнослужещия
от състава на комисията изключват всякакво
облагодетелстване от работата в комисията за
него или семейството му, близки роднини, при
ятели или лица, с които е работил.
Чл. 9. В случай на конфликт на интереси с
някой от кандидатите военнослужещият от със
тава на комисията се оттегля от разглеждането
на съответната длъжност.
Чл. 10. Военносл у жещи я т от състава на
комисията не трябва да позволява да бъде по
ставян в положение на зависимост от когото
и да било. Той също не трябва да оценява и
класира кандидатите по начин, допускащ вли
яние от друг.
Чл. 11. Нарушаването на разпоредбите по тези
правила води до отстраняване на военнослуже
щия от комисията и търсенето на дисциплинарна
отговорност.

Приложение № 5
към чл. 19, ал. 1, т. 2, буква „а“
МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА
……….............................……………………….........……………
(структура, в която заседава комисията)
Към рег. № И-3/08.09.2015 г.
Екз. единствен
ДОКЛАД
на техническия секретар на Комисията за
кариерн о развитие
на ……………………………………...............................……………
ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
ГОСПОДА ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА,
ВАК АНТНАТА ДЛЪЖНОСТ:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
(наименование на длъжността, номер на военното
формирование, гарнизон)
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Код на длъжността:
Длъжността е от кариерно поле/кариерна (професионална) област:
и изисква:
1. военноотчетна специалност:
2. образование:
3. образователно-квалификационна степен:
4. квалификация:
4.1. придобита специалност:
4.2. допълнителна професионална квалификация:
4.3. курс за длъжността:
5. научна степен:
6. ниво на владеене на чужд език:
7. разрешение/сертификат (НАТО/ЕС) за достъп до КИ:
8. предходни длъжности, от които може да се заеме длъжността:
9. други специфични изисквания и забележки:
К АНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА СА:
№

Военно звание, име, презиме, фамилия

Заемана длъжност

1.
2.
3.
4.
…………..
(дата)
…………..
(място)

Технически секретар на комисията:
………….......………
(военно звание)

………...…………
(подпис)

………….....….…….…….……...
(име и фамилия)

Приложение № 6
към чл. 19, ал. 1, т. 2, буква „б“ и чл. 22, ал. 3, т. 3

(към чл. 30, ал. 1, т. 2, буква „б“)

МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА
……….............................……………………….........……………
(структура, в която заседава комисията)
Към рег. № И-3/08.09.2015 г.
Екз. единствен
СРАВНИТЕЛНА ТАБЛИЦА
между кандидатите по изискванията за заемане на длъжността
1. ВАК АНТНА ДЛЪЖНОСТ:

Кариерно поле (област)

Образование

ВОС

Придобита специалност

Допълнителна професионална
квалификация

Курс за длъжността

Владеене на чужди езици по
STANAG 6001

Разрешение/сертификат
(НАТО, ЕС) за достъп до кла
сифицирана информация

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Други
специфични
изискв ания

Забележки

Вакантна
длъжност

Длъжности, от които може да
се заеме длъжността

№

Код на длъжността

Изисквания за заемане на длъжността:

12

13

14

С Т Р.
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2. К АНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА:

№

Военно
звание,
име,
презиме,
фамилия,
заемана
длъжност

Код на длъжността

Кариерно поле (област)

Образование

Придобита ВОС

Придобита специалност

Придобита допълнителна професионална квали
фикация

Завършени курсове

Владеене на чужди езици по STANAG 6001

Разрешение/сертификат (НАТО, ЕС) за достъп до
класифицирана информация

Заемани предходни длъжности (вкл. мисии и
межд. длъжности)

Действащи наказания по чл. 244, т. 4, 5 и 6
ЗОВСРБ

В последно военно звание от:

На длъжност от:

Оценка на възможностите за повишаване във во
енно звание (т. 2 на раздел V от АФ)

Оценка на възможностите за развитие в длъжност
(т. 3 на раздел V от АФ)

Брой ротации*

Данни за кандидатите:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Забележка.* „Брой ротации“ се попълва само за старшите офицери.

…………..
(дата)
…………..
(място)

Технически секретар на комисията:
………….......………
(военно звание)

………...…………
(подпис)

………….....….…….…….……...
(име и фамилия)

Приложение № 7
към чл. 19, ал. 1, т. 2, буква „в“

(към чл. 30, ал. 1, т. 2, буква „в“)

МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА
……….............................……………………….........……………
(структура, в която заседава комисията)
Към рег. № И-3/08.09.2015 г.
Екз. единствен
ИЗБОРЕН ЛИСТ
за вакантната длъжност
………………………………………………………...............................………………………...……………………
(наименование на длъжността, номер на военното формирование, гарнизон)
1. К АНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА
№
1.
2.
3.
4.

Военно звание, име,
презиме, фамилия

Заемана длъжност

Съответствие с
Мотиви (при несъот
изискванията на ва
ветствие)
кантната длъжност
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2. К АНДИДАТИ, ОТГОВАРЯЩИ НА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
№

Военно звание, име, презиме, фамилия

Военно формирование

Избор

1.
2.
3.
…………..
(дата)
…………..
(място)

Член на комисията:
………….......………
(военно звание)

………...…………
(подпис)

………….....….…….…….……...
(име и фамилия)

Приложение № 8
към чл. 21, ал. 2, т. 3, буква „а“
МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА
……….............................……………………….........……………
(структура, в която заседава комисията)
Към рег. № И-3/08.09.2015 г.
Екз. единствен
ПРОТОКОЛ
от заседание на Комисията за кариерно развитие на военнослужещи със старши (с младши)
офицерски звания
ЗА ВАК АНТНАТА ДЛЪЖНОСТ:
............................................................................................................................................................................................
(наименование на длъжността, номер на военното формирование, гарнизон)
К АНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА:
№

Военно звание, име, презиме, фамилия

Заемана длъжност

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1. НЕ БЯХА ДОПУСНАТИ ДО РАЗГЛЕЖДАНЕ К АНДИДАТИТЕ, КОИТО НЕ СЪОТВЕТСТВАТ
НА ИЗИСКВАНИЯТА НА ВАК АНТНАТА ДЛЪЖНОСТ, К АКТО СЛЕДВА:
№

Военно звание, име, презиме, фамилия

Военно формирование

Не съответства поради ……

1.
2.
2. КАНДИДАТИ, КОИТО СЪОТВЕТСТВАТ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА ВАКАНТНАТА ДЛЪЖНОСТ:
№

Военно звание, име, презиме, фамилия

Заемана длъжност

Брой гласове

1.
2.
3.
4.
5.
Комисията предлага:
...........................................................................................................................................................................................,
(звание, име, презиме и фамилия)
............................................................................................................................................................................................,
(заемана длъжност, номер на военното формирование и гарнизон)

С Т Р.
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да бъде назначен на вакантната длъжност:
............................................................................................................................................................................................
(наименование на длъжността, номер на военното формирование и гарнизон)
…………..
(дата)
…………..
(място)

Председател на комисията:
………….......………
(военно звание)

………...…………
(подпис)

Членове на комисията:
1. …………......……….
………...…………
2. …………......……….
………...…………
3. …………......……….
………...…………
4. …………......……….
………...…………
5. …………......……….
………...…………
6. …………......……….
………...…………
7. …………......……….
………...…………
		 (военно звание)
(подпис)

………….....….…….…….……...
(име и фамилия)
………….....….…….…….……...
………….....….…….…….……...
………….....….…….…….……...
………….....….…….…….……...
………….....….…….…….……...
………….....….…….…….……...
………….....….…….…….……...
(име и фамилия)

Приложение № 9
към чл. 22, ал. 1
МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА
……….............................……………………….........……………
(структура, в която заседава комисията)
Към рег. № И-3/08.09.2015 г.
Екз. единствен
АКТУАЛИЗИРАН СПИСЪК
на офицерите, на които изтича максималният срок за престояване във военно звание и/или в
длъжност през календарната година
1. ВОЕННОСЛУЖЕЩИ, НА КОИТО ИЗТИЧА МАКСИМАЛНИЯТ СРОК ЗА ПРЕСТОЯВАНЕ ВЪВ
ВОЕННО ЗВАНИЕ И НЕ СА КЛАСИРАНИ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЛЪЖНОСТ ПО РЕГИСТЪРА
НА ВАК АНТНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ ЗА ОФИЦЕРИ И ОФИЦЕРСКИ К АНДИДАТИ:
№

Военно звание, име,
презиме, фамилия

Заемана длъжност

В последно военно
звание от:

Максималният срок за
престояване във воен
но звание изтича на:

1.
2.
3.
4.
5.
2. ВОЕННОСЛУЖЕЩИ, НА КОИТО ИЗТИЧА МАКСИМАЛНИЯТ СРОК ЗА ПРЕСТОЯВАНЕ В
ДЛЪЖНОСТ И НЕ СА КЛАСИРАНИ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЛЪЖНОСТ ПО РЕГИСТЪРА НА
ВАК АНТНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ ЗА ОФИЦЕРИ И ОФИЦЕРСКИ К АНДИДАТИ:
№

Военно звание, име,
презиме, фамилия

Заемана длъжност

Дата на заемане на
Максимален срок за
длъжността:
престояване в длъжност:

1.
2.
3.
4.
5.
…………..
(дата)
…………..
(място)

Технически секретар на комисията:
………….......………
(военно звание)

………...…………
(подпис)

………….....….…….…….……...
(име и фамилия)
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Приложение № 10
към чл. 22, ал. 5
МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА
……….............................……………………….........……………
(структура, в която заседава комисията)
Към рег. № И-3/08.09.2015 г.
Екз. единствен
ПРОТОКОЛ
за установена невъзможност да се предложи длъжност, съответстваща на образованието
и на професионалната квалификация
От заседание на Комисията за кариерно развитие на .....................................................................................
На .................. 20 ..... г. се проведе заседание на Комисията за кариерно развитие на .........................
............................. В изпълнение на разпоредбите на чл. .......... от Правилника за прилагане на Закона
за отбраната и въоръжените сили на Република България поради изтичане на максималния срок
за престояване във военно звание и/или в длъжност комисията разгледа възможността да бъде/
ат назначен/и на вакантна/и длъжност/и и установи невъзможност да се предложи/ат длъжност/и,
съответстваща/и на образованието и на професионалната квалификация на:
№

Военно звание, име, презиме, фамилия

Длъжност и военно формирование

1.
2.
…………..
(дата)
…………..
(място)

Председател на комисията:
………….......………
(военно звание)

………...…………
(подпис)

Членове на комисията:
1. …………......……….
………...…………
2. …………......……….
………...…………
3. …………......……….
………...…………
4. …………......……….
………...…………
5. …………......……….
………...…………
6. …………......……….
………...…………
7. …………......……….
………...…………
(военно звание)
(подпис)

………….....….…….…….……...
(име и фамилия)
………….....….…….…….……...
………….....….…….…….……...
………….....….…….…….……...
………….....….…….…….……...
………….....….…….…….……...
………….....….…….…….……...
………….....….…….…….……...
(име и фамилия)

Приложение № 11
към чл. 26, ал. 1, т. 3
МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА
Към рег. № И-3/08.09.2015 г.
Екз. единствен
ПРОТОКОЛ
от избора на председател и членове на Комисията за избор на военнослужещи за назначаване на
длъжности по Регистъра на вакантните длъжности за военнослужещи в състава на многонационални формирования или в международни организации, или в други международни инициативи на
територията на страната
Днес, .................. 20….. г., в присъствието на определените със Заповед на министъра на отбра
ната № …………../…………. 20….. г. военнослужещи за участие в Комисията за избор на военнослужещи
за назначаване на длъжности по Регистъра на вакантните длъжности за военнослужещи в състава
на многонационални формирования или в международни организации, или в други международни
инициативи на територията на страната:
№

Военно звание, име, презиме, фамилия

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛИ:
1.
2.
3.

Заемана длъжност

Забележка

С Т Р.
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Заемана длъжност

Забележка

ЗА ЧЛЕНОВЕ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Чрез жребий се определиха председател и 4 членове на комисията, които да участват в заседанието
на Комисията за избор на военнослужещи за назначаване на длъжности по Регистъра на вакантните
длъжности за военнослужещи в състава на многонационални формирования или в международни
организации, или в други международни инициативи на територията на страната.
В резултат на жребия за участие в комисията бяха определени:
№

Военно звание, име, презиме, фамилия

Заемана длъжност

Забележка

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
1.
ЧЛЕНОВЕ:
1.
2.
3.
4.
…………..
(дата)
…………..
(място)

Директор на дирекция „УЧР“:
………….......………
(военно звание)

………...…………
(подпис)

………….....….…….…….……...
(име и фамилия)

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

…………….........……………….........…
…………….........……………….........…
…………….........……………….........…
…………….........……………….........…
…………….........……………….........…
…………….........……………….........…
…………….........……………….........…
…………….........……………….........…
…………….........……………….........…
…………….........……………….........…
…………….........……………….........…
…………….........……………….........…
…………….........……………….........…
…………….........……………….........…
…………….........……………….........…
(военно звание)

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

………………..…..…………….........……………..
………………..…..…………….........……………..
………………..…..…………….........……………..
………………..…..…………….........……………..
………………..…..…………….........……………..
………………..…..…………….........……………..
………………..…..…………….........……………..
………………..…..…………….........……………..
………………..…..…………….........……………..
………………..…..…………….........……………..
………………..…..…………….........……………..
………………..…..…………….........……………..
………………..…..…………….........……………..
………………..…..…………….........……………..
………………..…..…………….........……………..
(име и фамилия)
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Приложение № 12
към чл. 29, ал. 1
МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА
Към рег. № И-3/08.09.2015 г.
Екз. единствен
ДЕКЛАРАЦИЯ
Долуподписаният(ата):
……………………………………………………………………………………
……………………………………………….......................................
(военно звание, име, презиме и фамилия)
В качеството си на:
……………………………………………………………………………………
………………………………………………......................................
(позицията, на която е назначен в комисията)
ДЕКЛАРИРАМ, че:
1. Няма да разпространявам сведения, факти
и лични данни на кандидатите, както и факти
и данни за работата на комисията.
2. В случаите по чл. 28 от инструкцията
няма да участвам в работата на комисията за
тази длъжност.
3. По време на работата в комисията ще
спазвам правилата за поведение на военно
служещия от състава на комисиите за избор
на военнослужещи за заемане на длъжности
по регистъра на вакантните длъжности за во
еннослужещи в състава на многонационални
формирования, международни организации или
в други международни инициативи на терито
рията на страната.
…………..
ДЕКЛАРАТОР:
(дата)
………….. ………...........…… …..……… ………….................
(място) (военно звание) (подпис) (име и фамилия)

Приложение № 13
към чл. 29, ал. 1
МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА
Към рег. № И-3/08.09.2015 г.
Екз. единствен
ПРАВИЛА
за поведение на военнослужещите от състава
на Комисията за избор на военнослужещи за
назначаване на длъжности по Регистъра на
вакантните длъжности за военнослужещи в
състава на многонационални формирования
или в международни организации, или в други
международни инициативи на територията на
страната
Чл. 1. С тези правила се установяват нормите
за етично поведение на военнослужещия от със
тава на Комисията за избор на военнослужещи
за назначаване на длъжности по Регистъра на
вакантните длъжности за военнослужещи в със
тава на многонационални формирования или в
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международни организации, или в други между
народни инициативи на територията на страната,
които да доведат до ефективно и справедливо
преназначаване на длъжност и повишаване във
военно звание на военнослужещите.
Чл. 2. Военнослужещите от състава на коми
сията за избор на военнослужещи за назначаване
на длъжности по Регистъра на вакантните длъж
ности за военнослужещи в състава на многона
ционални формирования или в международни
организации, или в други международни иници
ативи на територията на страната са длъжни да
изпълняват задълженията си съобразно Закона
за отбраната и въоръжените сили на Република
България, правилника за неговото прилагане и
тази инструкция.
Чл. 3. Военнослужещият от състава на ко
мисията е длъжен да изпълнява задълженията
си добросъвестно и безпристрастно, вземайки
предвид интересите на въоръжените сили и тези
на кандидата.
Чл. 4. При оценяване и класиране на канди
датите военнослужещият от състава на комиси
ята не трябва да вреди на никого и трябва да
се отнася с уважение към правата, интересите
и равнопоставеността на всеки от кандидатите.
Чл. 5. При оценяването и класирането на
кандидатите военнослужещият от състава на
комисията не трябва да се отнася с предубеденост
или да дискриминира кандидата на основата на
раса, произход, пол, възраст, лично отношение
или на друго основание.
Чл. 6. Военнослужещият от състава на коми
сията няма право да изнася и разпространява
информация за личните данни на кандидатите
и за резултатите от работата на комисията.
Чл. 7. Военнослужещият от състава на коми
сията не може да има личен интерес, който да
му влияе и пречи на безпристрастното и обек
тивното оценяване и класиране на кандидатите.
Чл. 8. Личните интереси на военнослужещия
от състава на комисията изключват всякакво
облагодетелстване от работата в комисията за
него или семейството му, близки роднини, при
ятели или лица, с които е работил.
Чл. 9. В случай на конфликт на интереси с
някой от кандидатите военнослужещият от със
тава на комисията се оттегля от разглеждането
на съответната длъжност.
Чл. 10. Военнослужещият от състава на коми
сията не трябва да позволява да бъде поставян
в положение на зависимост от когото и да било.
Той също не трябва да оценява и класира кан
дидатите по начин, допускащ влияние от друг.
Чл. 11. Нарушаването на разпоредбите по тези
правила води до отстраняване на военнослуже
щия от комисията и търсенето на дисциплинарна
отговорност.
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Приложение № 14
към чл. 30, ал. 1, т. 2, буква „а“
МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА
Към рег. № И-3/08.09.2015 г.
Екз. единствен

ДОКЛАД
на техническия секретар на Комисията за избор на военнослужещи за назначаване на длъжности
по Регистъра на вакантните длъжности за военнослужещи в състава на многонационални формирования или в международни организации, или в други международни инициативи на територията
на страната
ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
ГОСПОДА ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА,
ВАК АНТНАТА ДЛЪЖНОСТ:
…………………………………………………………............………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………............………………………………………………………………………………………………………………..
(наименование на длъжността, номер на военното формирование, гарнизон)
Код на длъжността:
Длъжността е от кариерно поле/кариерна (професионална) област:
и изисква:
1. военноотчетна специалност:
2. образование:
3. образователно-квалификационна степен:
4. квалификация:
4.1. придобита специалност:
4.2. допълнителна професионална квалификация:
4.3. курс за длъжността:
5. научна степен:
6. ниво на владеене на чужд език:
7. разрешение/сертификат (НАТО/ЕС) за достъп до КИ:
8. предходни длъжности, от които може да се заеме длъжността:
9. други специфични изисквания и забележки:
К АНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА СА:
№

Военно звание, име, презиме, фамилия

Заемана длъжност

1.
2.
3.
4.
…………..
(дата)
…………..
(място)

Технически секретар на комисията:
………….......………
(военно звание)

………...…………
(подпис)

………….....….…….…….……...
(име и фамилия)

Приложение № 15
към чл. 32, ал. 1, т. 3, буква „а“
МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА
Към рег. № И-3/08.09.2015 г.
Екз. единствен
ПРОТОКОЛ
от заседание на Комисията за избор на военнослужещи за назначаване на длъжности по Регистъра
на вакантните длъжности за военнослужещи в състава на многонационални формирования или в
международни организации, или в други международни инициативи на територията на страната
ЗА ВАК АНТНАТА ДЛЪЖНОСТ:
...........................................................................................................................................................................................
(наименование на длъжността)
К АНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА:
№
1.
2.

Военно звание, име, презиме, фамилия

Заемана длъжност

БРОЙ 73
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Заемана длъжност

3.
4.
5.
6.
7.
1. НЕ БЯХА ДОПУСНАТИ ДО РАЗГЛЕЖДАНЕ К АНДИДАТИТЕ, КОИТО НЕ СЪОТВЕТСТВАТ
НА ИЗИСКВАНИЯТА НА ВАК АНТНАТА ДЛЪЖНОСТ, К АКТО СЛЕДВА:
№

Военно звание, име, презиме, фамилия Военно формирование

Не съответства поради ……

1.
2.
2. КАНДИДАТИ, КОИТО СЪОТВЕТСТВАТ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА ВАКАНТНАТА ДЛЪЖНОСТ:
№

Военно звание, име, презиме, фамилия

Заемана длъжност

Брой гласове

1.
2.
3.
4.
5.
Комисията предлага:
..........................................................................................................................................................................................,
(звание, име, презиме и фамилия)
............................................................................................................................................................................................,
(заемана длъжност, номер на военното формирование и гарнизон)
да бъде назначен на вакантната длъжност:
.............................................................................................................................................................................................
(наименование на длъжността, номер на военното формирование и гарнизон)
…………..
(дата)
…………..
(място)

Председател на комисията:
………….......………
(военно звание)

………...…………
(подпис)

………….....….…….…….……...
(име и фамилия)

Членове на комисията:
1.
2.
3.
4.
		
6233

…………......……….
…………......……….
…………......……….
…………......……….
(военно звание)

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

………….....….…….…….……...
………….....….…….…….……...
………….....….…….…….……...
………….....….…….…….……...
(име и фамилия)
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ЗАПОВЕД № РД-09-1273
от 8 септември 2015 г.
На основание чл. 10, ал. 6 ЗНП, чл. 160, ал. 1
от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража във връзка с чл. 14, ал. 2,
т. 2 и чл. 25, ал. 1, т. 1 ППЗНП и постъпило
предложение с вх. № 0204-65 от 11.08.2015 г. от
министъра на правосъдието с оглед осигуряване на
образователно-възпитателен процес за лишените
от свобода, желаещи да се обучават, определям
допълнителен адрес за провеждане на обучение
в Средно общообразователно училище „Димитър
Митев“ – гр. Ловеч, както следва: гр. Белене, п.к.
5930, ул. Страцин 4.
Министър:
Т. Танев
6188
ЗАПОВЕД № РД-14-67
от 10 септември 2015 г.
На основание чл. 11, ал. 3 ЗНП и чл. 28, ал. 2,
т. 1 във връзка с чл. 20, т. 1 от Наредба № 7 от
25.06.2001 г. за откриване, преобразуване, промени и закриване на частни детски градини и
училища и във връзка с молба от лицето, получило разрешение за откриване на Частно средно
общообразователно училище „Евро училище
Ровел“ – с. Иваняне, община Банкя, изменям
Заповед № РД-14-0014 от 2.04.1999 г. (ДВ, бр. 41 от
1999 г.), изм. със Заповед № РД-14-65 от 9.05.2000 г.
(ДВ, бр. 45 от 2000 г.), изм. със Заповед № РД14-212 от 27.06.2007 г. (ДВ, бр. 59 от 2007 г.), изм.
със Заповед № РД-14-131 от 25.08.2010 г. (ДВ,
бр. 72 от 2010 г.), изм. със Заповед № РД-14-158 от
26.09.2012 г. (ДВ, бр. 77 от 2012 г.), изм. със Заповед
№ РД-09-664 от 7.06.2013 г. (ДВ, бр. 53 от 2013 г.),
изм. със Заповед № РД-14-12 от 7.03.2014 г. (ДВ,
бр. 27 от 2014 г.), изм. със Заповед № РД-14-64 от
27.08.2015 г. (ДВ, бр. 70 от 2015 г.), както следва:
Името „Евро училище Ровел“ се заменя с
„Цар Симеон Велики“.
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Министър:
Т. Танев

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
ЗАПОВЕД № РД-02-15-128
от 3 септември 2015 г.
С оглед необходимостта от осъществяване на
минно-технологичните дейности на рудник „Трояново-1“ в съответствие със стратегическите пла-

нове за развитие на „Мини Марица-изток“ – ЕАД,
писмо с входящ № АУ 14-8 от 30.07.2015 г. на
възложителя Андон Андонов – изпълнителен
директор на „Мини Марица-изток“ – ЕА Д,
решения на Министерския съвет на Република
България № 755 от 21.09.2004 г. за утвърждаване на
списък на стратегическите обекти от национално
значение в енергетиката и № 655 от 13.07.2005 г.
за предоставяне на концесия за добив на твърди
горива от находище „Източномаришки въглищен
басейн“, на основание чл. 129, ал. 3, т. 2, буква „б“
във връзка с чл. 111 и чл. 128, ал. 13 ЗУТ, Заповед № РД-02-15-16 от 30.01.2015 г. на министъра
на регионалното развитие и благоустройството
за допускане изработването на специализиран
подробен устройствен план (СПУП) за рудник
„Трояново-1“, части от землищата на с. Овчарци, с. Ковачево и с. Полски градец, Акт за
изключителна държавна собственост № 559 от
20.07.1999 г., Решение по ОВОС № 3-2 от 1997 г.
и писмо № 26-00-1775, 1776 и 1777 от 15.08.2014 г.
на Министерството на околната среда и водите
за преценяване необходимостта от провеждане
на процедура по екологична оценка и оценка
за съвместимост по реда на Закона за опазване
на околната среда и Закона за биологичното
разнообразие, писмо с изх. № 33-НН-1415 от
19.12.2014 г. на Министерството на културата,
Решение № КЗ-9 от 1995 г. на Комисията за
земята за утвърждаване на площадки и трасета
за проектиране и промяна на предназначението
на земеделските земи за неземеделски нужди,
потвърдено с писмо № 70-506 от 3.02.2011 г. на
Министерството на земеделието и храните, писмо
с изх. № 2600-852(1) от 25.06.2015 г. на Община
Раднево относно наличие на картотекирана растителност, съгласуване със заинтересованите експлоатационни дружества ЕVN – КЕЦ, Раднево, и
„Водоснабдяване и канализация“ – ЕООД, Стара
Загора, Решение по протокол № УТНЕ-01-02-14
от 27.08.2015 г. от заседанието на Националния
експертен съвет по устройство на територията
и регионална политика при МРРБ и Заповед
№ РД-02-15-43 от 17.03.2015 г. на министъра на
регионалното развитие и благоустройството
одобрявам специализиран подробен устройствен
план за развитие на рудник „Трояново-1“ за части от землищата на с. Овчарци, ЕК АТТЕ 53268,
с. Ковачево, ЕК АТТЕ 37507, и с. Полски градец,
ЕК АТТЕ 57323, община Раднево, област Стара
Загора, съгласно приетата графична и текстова
част на документацията, представляваща неразделна част от заповедта.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ във връзка
с чл. 132, ал. 1 и 2 АПК заповедта подлежи на
обжалване пред Административния съд – Стара
Загора, в 14-дневен срок от обнародването є в
„Държавен вестник“ чрез Министерството на
регионалното развитие и благоустройството.
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За министър:
Н. Нанков
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АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН
КОНТРОЛ
РЕШЕНИЕ № 1620
от 9 септември 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 № 3701 от
9.09.2015 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“ – Драгоман, представляващ: поземлен имот № 000233
с площ 4586 кв. м, намиращ се в местността
Буков брод, землището на с. Дълги дел, община Георги Дамяново, област Монтана, ведно
с построените в него: а) сграда (застава) със
застроена площ 423 кв. м, и б) сграда (жилище)
със застроена площ 134 кв. м.
Изпълнителен директор:
Е. Караниколов
6148

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
ЗАПОВЕД № РД-18-44
от 3 септември 2015 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за землището на гр. Брегово, община Брегово,
област Видин.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 21.08.2015 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Видин.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по
реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния
съд по местонахождението на имота.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
влизат в сила за имотите, които не са засегнати
от подадените до съда жалби, след изтичане на
срока за обжалване на заповедта.
Изпълнителен директор:
Св. Наков
6128
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ЗАПОВЕД № РД-18-45
от 3 септември 2015 г.

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за землището на с. Средно село и селата Чистово, Новогорци, Рекичка, Дълги припек, Чуката
и Овощна в землището на с. Средно село (без
поземлените имоти, за които кадастралната
карта и кадастралните регистри са одобрени със
заповеди на началника на Службата по геодезия,
картография и кадастър – Велико Търново), община Златарица, област Велико Търново.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 25.08.2015 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Велико
Търново.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по
реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния
съд по местонахождението на имота.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
влизат в сила за имотите, които не са засегнати
от подадените до съда жалби, след изтичане на
срока за обжалване на заповедта.
Изпълнителен директор:
Св. Наков
6129
ЗАПОВЕД № РД-18-46
от 3 септември 2015 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри за
землището на с. Росно (без поземлените имоти,
за които кадастралната карта и кадастралните
регистри са одобрени със заповеди на началника на Службата по геодезия, картография и
кадастър – Велико Търново), община Златарица,
област Велико Търново.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 25.08.2015 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Велико
Търново.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по
реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния
съд по местонахождението на имота.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
влизат в сила за имотите, които не са засегнати
от подадените до съда жалби, след изтичане на
срока за обжалване на заповедта.
Изпълнителен директор:
Св. Наков
6130
ЗАПОВЕД № РД-18-47
от 3 септември 2015 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри за
землището на с. Резач (без поземлените имоти,
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за които кадастралната карта и кадастралните
регистри са одобрени със заповеди на началника
на Службата по геодезия, картография и кадастър – Велико Търново) и за с. Делова махала в
землището на с. Резач, община Златарица, област
Велико Търново.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 25.08.2015 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Велико
Търново.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по
реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния
съд по местонахождението на имота.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
влизат в сила за имотите, които не са засегнати
от подадените до съда жалби, след изтичане на
срока за обжалване на заповедта.

6131

Изпълнителен директор:
Св. Наков

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 522
от 23 юли 2015 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ при Столична община е постъпило заявление с вх. № ГР-94-00-207 от 19.10.2012 г. от
Виолета Георгиева Декова, Цветанка Георгиева
Стоименова и Владимир Христов Ризов с искане
за даване на съгласие за изработване на проект
за ПУП – изменение на план за регулация и
застрояване за съществуващ УПИ V-695, кв. 13,
кад. листове 458 и 481, м. СПЗ „Слатина-юг“.
Към заявлението са приложени: задание за
проектиране; мотивирано предложение; скица
за УПИ V-695, издадена от район „Слатина“;
нотариален акт № 59, том II, peг. № 3443, дело
№ 233 от 19.09.2003 г. за 1/9 ид.ч. от УПИ V-695
на името на Владимир Христов Ризов; нотариален
акт № 137, том XLVI, дело № 9201 от 10.05.1996 г.
за 1/3 ид.ч. от имот с пл. № 409 на името на
Виолета Георгиева Декова; нотариален акт № 9,
том VI, дело № 1065 от 14.03.1996 г. за имот с
пл. № 409 на името на Асен Илиев Петров,
Георги Илиев Петров и Цветанка Георгиева
Стоименова; нотариален акт № 69, том II, peг.
№ 3696, дело № 242 от 3.10.2003 г. за 2/9 ид.ч.
от УПИ V-695 на името на Владимир Христов
Ризов; пълномощно.
Искането е разгледано от отделите при НАГ
по специалности. С решение по протокол на
ОЕСУТ № ЕС-Г-84 от 27.11.2012 г., т. 3, е прието
заданието и мотивираното предложение.
Със Заповед № РД-09-50-1068 от 11.12.2012 г. на
главния архитект на СО се разрешава изработване
на проект за ИПРЗ за УПИ V-695.
Заповедта е изпратена за сведение и изпълнение до район „Слатина“ и до заявителите с писмо
изх. № ГР-94-00-207 от 15.12.2012 г.
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С писмо № 94-В-133-/4 от 16.01.2013 г. главният
архитект на района удостоверява, че в законоустановения срок не са постъпили възражения и
районът няма забележки по заповедта.
Със заявление вх. № ГР-94-00-207/2012 от
6.06.2013 г. заявителите са внесли за одобряване
проект за ИПРЗ за нови УПИ V-695, УПИ IX-695
и УПИ Х-695 и нова улица от о.т. 76 до о.т. 63а
с обяснителна записка.
Проектът е изпратен за съобщаване по реда
на чл. 128, ал. 3 и 5 ЗУТ с писмо с изх. № ГР94-00-207/2012 от 25.06.2013 г.
С писмо № 94-В-133-/12 от 6.01.2014 г. главният
архитект на района удостоверява, че в законоустановения срок не са постъпили възражения.
Представени са доказателства за начина на съобщаване.
С писмо вх. № ГР-94-00-207 от 11.09.2014 г. са
внесени: мотивирано предложение за транспортен достъп с организация на движението, заверено от ОПП – СДВР, на 5.09.2014 г. и от отдел
„ОБД“ – СО, на 22.08.2014 г. съгласно решение по
протокол № 30 от 5.08.2014 г. на ПКТОБД при СО;
експертна оценка на съществуваща растителност
с геодезическо заснемане, заверена от дирекция
„Зелена система“ при СО по реда на чл. 19, ал. 4
ЗУЗСО с № ЗС-94-В-50 от 10.12.2013 г.
С писмо вх. № ГР-94-00-207 от 2.10.2014 г. са
внесени: писмо изх. № 94-00-7618 от 12.10.2013 г. от
директора на РИОСВ – София, че за проекта не
е необходимо провеждане на процедура по глава
втора от наредбата за ОС; съгласуван проект и
изходни данни от „Софийска вода“ – АД; съгласуван проект с „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД.
Проектът е отново разгледан от отдел „БДПР“ и
с писмо изх. № ГР-94-00-207-/2/2012 от 23.10.2014 г.
е изпратен в района за дообявяване и до заявителите за досъгласуване.
С писмо № 94 В-133-/14 от 2.12.2014 г. главният
архитект на района удостоверява, че в законоустановения срок не са постъпили възражения.
С п ис мо в х . № Г Р-9 4 - 0 0 -2 0 7-/4/2 01 2 о т
6.02.2015 г. са представени: съгласуван проект
с „Топлофикация София“ – ЕАД, № СГ 1128 от
11.11.2014 г.; съгласуване от „Слатина Булгарплод“ – ООД, от 5.01.2015 г. на проекта, съгласуван от „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД,
с отразени съществуващи кабели; съгласуван
проект от „БТК“ – ЕАД, с № В-747 от 25.11.2014 г.;
съгласуван проект от „Софиягаз“ – ЕАД, с изх.
№ СГ-СГ-1715 от 27.11.2014 г. и „Улично осветление“ – ЕАД, от 13.11.2014 г.
Проектът е разгледан от отделите при НАГ
по специалности и приет от ОЕСУТ с решение
по протокол № ЕС-Г-12 от 17.02.2015 г., т. 2.
Със заявление вх. № ГР-94-00-207 от 3.06.2015 г.
от Борис Димитров Чолаков е внесен преработен
проект с обяснителна записка, нотариален акт
№ 32, том I, peг. № 5202, дело № 26 от 19.03.2015 г.,
с който Цветанка Георгиева Стоименова продава на Борис Димитров Чолаков и Станимир
Стоянов Александров собствената си 1/3 ид.ч. от
УПИ V-695, 2 бр. декларации от собствениците
на УПИ VII-7b и IV-7 за съгласие в нов УПИ
IX-695 да има автосервиз.
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Преработеният проект е разгледан и приет
от ОЕСУТ с решение по протокол № ЕС-Г-43 от
16.06.2015 г., т. 27.
С оглед на горната фактическа обстановка се
установява от правна страна следното:
Искането за одобряване на проект за подробен
устройствен план е направено от заинтересуваните лица по смисъла на чл. 131, ал. 1 и ал. 2,
т. 1 ЗУТ като собственици на УПИ V-695, кв. 13
на местност СПЗ „Слатина-юг“ съгласно представените документи за собственост.
Действащият подробен устройствен план е
одобрен с Решение № 20 по протокол № 23 от
19.03.2001 г. на СОС.
С проекта за ИПР по искане на собствениците
се изменят границите на УПИ V-695, като същите се привеждат в съответствие с границите на
имота в кадастралния план и се разделя на три
нови УПИ: V-695 – „За автосервиз и офиси“, IХ695 – „За магазини, офиси, склад и автосервиз“,
Х-695 – „За магазини, офиси и склад“.
Привеждането на регулационната граница в
съответствие с имотната на имот с пл. № 695
води до изменение на контактната граница на
УПИ IV-7 и VII-7b.
Лицето (изход) към улица се осигурява по
действащата улична регулация и новопредвидена
такава. Изменя се улица при о.т. 75 и се открива
улица от о.т. 76 до о.т. 63а и от о.т. 76 до о.т. 76а,
с което е спазено изискването на чл. 14, ал. 3,
т. 1 и ал. 4 и чл. 81, ал. 1 и 3 ЗУТ.
За горното изменение на плана за регулация
е налице основание по чл. 15, ал. 1, изр. 2 във
връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 и ал. 2 и ал. 2, т. 2
и 6 ЗУТ.
Изменението в плана за регулация с обособяването на нови УПИ V-695 – „За автосервиз
и офиси“, IХ-695 – „За магазини, офиси, склад
и автосервиз“, X-695 – „За магазини, офиси и
склад“ води до необходимостта от предвиждане
на самостоятелно застрояване за тях и ИПЗ.
С проекта за ИПЗ се предвижда ново свързано по смисъла на § 5, т. 22 ДРЗУТ застрояване
и ниско по смисъла на чл. 23, ал. 1, т. 1 ЗУТ с
преход в етажността между УПИ IX и X и ново
свободно стоящо по смисъла на § 5, т. 21 ДРЗУТ
застрояване и ниско по смисъла на чл. 23, ал. 1,
т. 1 ЗУТ в УПИ V.
Проектът се одобрява при спазване нормите
на чл. 35 ЗУТ.
Предвид горното с проекта за ИПЗ не се допускат намалени разстояния към съседни имоти
и/или сгради, включително през улица.
За одобряване на проект за ИПЗ е налице
основание по чл. 134, ал. 2, т. 6 – съгласие на
собствениците на имота – предмет на плана.
Спазени са административнопроизводствените правила при издаване на акта – сезиране на
административния орган от заинтересованите
лица по чл. 131, ал. 2, т. 1 ЗУТ със заявление по
образец, разрешено е изработването на проект
от компетентния за това орган, внесен е проект
и са изпълнени предписанията в разрешението,
същият е съобщен на заинтересованите лица,
разгледан е и е приет от ОЕСУТ.
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Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането им.
По действащия ОУП на СО имотът – предмет на плана, попада в „Зона за малки и средни
производства и занаятчийски услуги“ („Пмс“).
Конкретното предназначение на новообразуваните урегулирани поземлени имоти съответства
на допустимото в устройствената зона съгласно
ОУП на СО, т. 21 от приложението към чл. 3,
ал. 2 ЗУЗСО. Видът на устройствената зона е
отразен в матрицата върху плана.
С оглед на горното е спазено изискването на
чл. 103, ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 ЗУТ.
Проектът е изработен върху влязъл в сила кадастрален план и контактна кадастрална карта, с
което е спазено изискването на § 6, ал. 7 ПРЗУТ
и чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ.
Проектът е изработен при спазване изискванията на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и
съдържанието на устройствените планове.
Същият е съгласуван с експлоатиращите предприятия, ОПП – СДВР, и е спазено изискването
на чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО и чл. 125, ал. 7 ЗУТ.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
Реализацията му не предвижда изразходване на
бюджетни средства на Столична община.
Компетентен да одобри ПУП е Столичният
общински съвет, тъй като с плана се предвижда
отчуждаване на част от недвижим имот – собственост на физическо лице, за изграждане на
обект „улица“ – публична общинска собственост – основание по чл. 21, ал. 7 във връзка с
ал. 1 ЗОС.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 21,
ал. 1 и 7 ЗОС, чл. 110, ал. 1, т. 1, чл. 136, ал. 1
във връзка с чл. 15, ал. 1, изр. 2 и с чл. 134, ал. 1,
т. 1 и ал. 2, т. 2 и 6, чл. 103, ал. 4 и чл. 104, ал. 1,
изр. 2, чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ и § 6, ал. 7 ПРЗУТ,
чл. 35 ЗУТ, устройствена категория по т. 21 от
приложението към чл. 3, ал. 2 към ЗУЗСО и
протоколи на ОЕСУТ № ЕС-Г-12 от 17.02.2015 г.,
т. 2, и № ЕС-Г-43 от 16.06.2015 г., т. 27, Столичният
общински съвет реши:
1. Одобрява проект за изменение на план за
регулация на м. СПЗ „Слатина-юг“, кв. 13. Изменение на улица при о.т. 75; откриване на улица от
о.т. 76 до о.т. 63а; откриване на улица от о.т. 76
до о.т. 76а. Изменение границите на УПИ IV-7 и
на УПИ VII-7б. Изменение границите на УПИ
V-695 и създаване на нови УПИ: V-695 – „За автосервиз и офиси“, IХ-695 – „За магазини, офиси,
склад и автосервиз“, и Х-695 – „За магазини,
офиси и склад“, по кафявите и зелените линии,
цифри, текст, зачертавания и щрихи съгласно
приложения проект.
2. Одобрява изменение на план за застрояване на м. СПЗ „Слатина-юг“, кв. 13, нови УПИ
V-695 – „За автосервиз и офиси“, УПИ IХ-695 – „За
магазини, офиси, склад и автосервиз“, и УПИ
Х-695 – „За магазини, офиси и склад“, съгласно
приложения проект и без допускане на намалени отстояния към съседни имоти и/или сгради,
включително през улица.
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Въз основа на одобрения план за застрояване
не може да се издава виза за проектиране, да се
одобрява или съгласува инвестиционен проект и
да се издава разрешение за строеж с допускане
на намалени разстояния към съседни имоти и/
или сгради, включително през улица.
Решението и одобреният проект на подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столична община – Направление
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com),
на основание чл. 129, ал. 5 ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават в район „Слатина“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столична община.
Председател:
Е. Герджиков
6135
РЕШЕНИЕ № 534
от 23 юли 2015 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ при Столична община е постъпило заявление с вх. № ГР-94-00-21 от 13.02.2012 г. от Таньо
Ангелов Ценов и Христинка Кирилова Ценова с
искане за даване на съгласие за изработване на
проект за ПУП – ИПРЗ и РУП за УПИ III-442,
кв. 25, м. Младост 1.
Към заявлението са приложени: нотариален
акт № 94, том XXXI, peг. № 9226, дело № 6917
от 10.04.2001 г. за имот с пл. № 2889 на името на
заявителите; предварителен договор № РД-561292 от 16.11.2011 г. по реда на чл. 15, ал. 3 и 5
ЗУТ, с който Столична община се задължава да
прехвърли на Таньо Ангелов Ценов и Христинка
Кирилова Ценова правото на собственост върху
имот с идентификатор 68134.4082.209, който се
придава към УПИ ІІІ-442 – „За ОО“, а Таньо
Ангелов Ценов и Христинка Кирилова Ценова се
задължават да прехвърлят на Столична община
правото на собственост върху реална част от
имот с идентификатор 68134.4082.442, която част
се отнема за улица; скица № 6908 от 19.08.2010 г.
от СГК К – Софи я, за ПИ с и дентификатор
68134.4082.203 (стар идентификатор: 2889 – част),
скица № 7522 от 10.09.2010 г. от СГКК – София,
за ПИ с идентификатор 68134.4082.209; скица
№ 51 от 3.01.2012 г. от СГКК – София, за ПИ с
идентификатор 68134.4082.199 (номер по пред
ходен план: 2889 – част); комбинирана скица
за пълна или частична идентичност, скица-извадка от действащия план, Решение № 551 от
29.07.2009 г. на СОС.
На 23.11.2012 г. е внесено ново мотивирано
предложение за ИПР и РУП, което е разгледано
и прието от ОЕСУТ.
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Със Заповед № РД-09-50-371 от 10.06.2013 г. на
главния архитект на СО е разрешено изработване
на ИПР и РУП в обхват на ПИ с идентификатор
68134.4082.203, 68134.4082.209, 68134.4082.199, УПИ
ІІІ-442 – „За общ. обслужване“, кв. 25, м. Младост
1. С писмо изх. № ГР-94-00-21/12 от 11.06.2013 г.
заповедта е изпратена до район „Младост“.
С ъ с з а я в лен ие вх . № Г Р-94 - 0 0 -21/12 о т
6.04.2015 г. от Христинка Кирилова Ценова е
направено ново искане за довършване на процедурата по одобряване на проект за подробен
устройствен план – план за регулация в обхвата
на УПИ ІІІ-203 – „За общ. обслужване“, кв. 25,
м. Младост 1, район „Младост“, по проекта
на м. Младост 1, одобрен с Решение № 551 от
29.07.2009 г. на СОС. Приложен е документът за
собственост и предварителен договор по чл. 15,
ал. 5 ЗУТ; актуални скици от СГКК – София, с
№ 15-129544 от 30.03.2015 г. за имот с идентификатор 68134.4082.199, № 15-133519 от 1.04.2015 г.
за имот с идентификатор 68134.4082.209, № 15129550 от 30.03.2015 г. за имот с идентификатор
68134.4082.203.
На 23.04.2015 г. е внесен преработен проект
за план за регулация с отразено настъпилото
изменение на кадастралната карта със Заповед
№ КД-14-22-209 от 2.08.2010 г. на началника на
СГКК – София.
Промяната в кадастралната карта е във връзка
със сключването на предварителния договор по
чл. 15, ал. 3 и 5 ЗУТ, като от ПИ с идентификатор
68134.4082.442 са създадени нови ПИ с идентификатор 68134.4082.203 и 68134.4082.199. Създаден е
и нов ПИ с идентификатор 68134.4082.209.
Служебно по преписката са приложени: протоколи на ОЕСУТ № ЕС-Г-108 от 21.10.2008 г., т. 11,
№ ЕС-Г-9 от 27.01.2009 г., т. 35, и № ЕС-Г-69 от
30.06.2009 г., т. 42, Решение № 551 по протокол
№ 45 от 29.07.2009 г. на СОС – текстова и графична част за кв. 25.
При горната фактическа обстановка се установява от правна страна следното:
Искането за продължаване на производството и одобряване на проект за ПР за УПИ ІІІ203 – „За общ. обслужване“, кв. 25, м. Младост
1, район „Младост“, е направено от заинтересованите лица по чл. 131, ал. 2, т. 1 ЗУТ като
собственици на поземлен имот с идентификатор
68134.4082.203, попадащ в проектен УПИ ІІІ442 – „За общ. обслужване“, и имот с идентификатор 68134.4082.199, попадащ в улица, което
се установява от представените документи за
собственост и комбинирана скица.
Съгласие с проекта от страна на собственика на
имот с идентификатор 68134.4082.209 – Столична
община, е инкорпорирано в представения предварителен договор № РД-561-292 от 16.11.2011 г.
за прехвърляне на собственост по реда на чл. 15,
ал. 3 и 5 ЗУТ.
С Решение № 551 от 29.07.2009 г. на Столичния
общински съвет е одобрен ПРЗ на м. Младост 1.
С т. 1 от решението от обхвата на одобряване на
плана за регулация е изключен УПИ ІІІ-442 – „За
общ. обслужване“, от кв. 25 поради непредста-
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вяне на предварителен договор по чл. 15, ал. 3
и 5 ЗУТ, което прави производството в тази му
част недовършено.
С лед одо б р я в а не н а Решен ие № 551 о т
29.07.2009 г. на СОС е направено изменение на
кадастралната карта със Заповед № КД-14-22-209
от 2.08.2010 г. на началника на СГКК – София,
като е заличен поземлен имот с идентификатор 68134.4082.442 и от него са образувани нов
поземлен имот с идентификатор 68134.4082.203,
попадащ в границите на УПИ ІІІ-442 – „За общ.
обслужване“, и нов поземлен имот с идентификатор 68134.4082.199, попадащ в улица, и нов
имот с идентификатор 68134.4082.209 – общински, попадащ в границите на УПИ ІІІ-442 – „За
общ. обслужване“, което изменение е направено
с оглед сключване на договор по реда на чл. 15,
ал. 5 ЗУТ.
С оглед на представените доказателства се установява, че имот с идентификатор 68134.4082.203
и 68134.4082.209 са идентични с изключения
от одобряване проектен УПИ ІІІ-442 – „За обществено обслужване“, по Решение № 551 от
29.07.2009 г. на СОС.
В представените проекти за план за регулация
УПИ ІІІ е отреден за новия ПИ с идентификатор
68134.4082.203, без да се променя отреждането
„За общ. обслужване“, като проектантът е удостоверил, че геометрията на УПИ е идентична с
тази на проектен УПИ ІІІ по плана, одобрен с
Решение но СОС № 551 от 2009 г.
За поземлен имот с идентификатор
68134.4082.209, попадащ в границите на УПИ
ІІІ-203 – „За общ. обслужване“, е сключен предварителен договор за прехвърляне на собственост
по реда на чл. 15, ал. 3 и 5 ЗУТ между Таньо
Ангелов Ценов и Христинка Кирилова Ценова,
от една страна, и Столична община, от друга, с
№ РД-561-292 от 16.11.2012 г.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането им.
Административното производство по одобряване на ПР в частта на кв. 25, УПИ ІІІ-203 – „За
общ. обслужване“ (проектен УПИ ІІІ-442 – „За
общ. обслужване“), е проведено като част от
производството по одобряване на цялостния
ПРЗ на м. Младост 1, одобрен с Решение № 551
по протокол № 45 от 29.07.2009 г. на СОС. УПИ
ІІІ от кв. 25 попада в териториалния обхват на
допускането за изработване на проекта, за него
са проведени процедурите по съобщаване на
заинтересованите лица и е проведено обществено обсъждане, проведени са съгласувания и
проектът е приет от ОЕСУТ.
Предвид горното доказателствата и мотивите
за одобряване на Решение № 551 по протокол
№ 45 от 29.07.2009 г. на СОС са неразделна част
от доказателствата и мотивите за одобряване на
този проект за план за регулация.
С т. 1 от решението УПИ III, кв. 25, е изключен от обхвата на одобряване поради липсата към
този момент на предварителен договор по чл. 15,
ал. 3 и 5 ЗУТ, което прави фактическия състав
недовършен в тази му част.
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С представянето на доказателства за сключен предварителен договор за прехвърляне на
собственост по реда на чл. 15, ал. 3 и 5 ЗУТ с
№ РД- 561-292 от 16.11.2011 г. е налице и последният
елемент от фактическия състав за одобряването
на УПИ III-203 – „За общ. обслужване“, кв. 25,
м. Младост 1.
С настоящия проект УПИ III се отрежда за
имота по действащата кадастрална карта – УПИ
ІІІ-203 – „За обществено обслужване“. Промяната
само в номерацията на имотите не прави регулацията на УПИ III различна от процедираната в
производството по одобряване на цялостния план.
Отреждането на УПИ ІІІ за имота по действащата кадастрална карта е в съответствие с
изискването на чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ.
Лицето (изход) към улица на УПИ ІІІ-203 – „За
обществено обслужване“, се осигурява по действащата улична регулация.
По действащия ОУП на СО имотът – предмет
на плана, попада в „Зона за общественообслужващи дейности“ (Оо) съгласно приложението към
чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО, предвид което конкретното
предназначение „За обществено обслужване“ е
допустимо.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ, § 124 ПЗРЗИДЗУТ, чл. 115, ал. 1
и 2, чл. 15, ал. 3 и 5 ЗУТ, т. 15 от приложението
към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО, протоколи на ОЕСУТ
№ ЕС-Г-108 от 21.10.2008 г., т. 11, № ЕС-Г-9 от
27.01.2009 г., т. 35, и № ЕС-Г-69 от 30.06.2009 г.,
т. 42, и Решение № 551 от 29.07.2009 г. на СОС
Столичният общински съвет реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – план за регулация на м. Младост 1, кв. 25,
УПИ ІІІ-203 – „За общ. обслужване“, по червените и сините линии, цифри и текст съгласно
приложения проект, представляващ неразделна
част от плана за регулация на м. Младост 1,
одобрен с Решение № 551 по протокол № 45 от
29.07.2009 г. на СОС.
С одобряване на този проект планът за застрояване за УПИ ІІІ-203 – „За общ. обслужване“, идентичен с проектен УПИ ІІІ-442 – „За
обществено обслужване“, кв. 25, м. Младост 1,
одобрен с Решение № 551 по протокол № 45 от
29.07.2009 г. на СОС, може да се прилага.
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.
На основание чл. 15, ал. 6 ЗУТ решението
влиза в сила с издаването му и се съобщава на
заявителите.
Председател:
Е. Герджиков
6136
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СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИИ
РЕШЕНИЕ № 1920
от 28 август 2015 г.
На основание чл. 3, ал. 3, чл. 4, ал. 4, чл. 31,
ал. 3 ЗПСК Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация и инвестиции
отменя свое Решение № 1865 от 10.07.2015 г. (ДВ,
бр. 62 от 2015 г.) за насрочване на публичен търг
с явно наддаване за следния обект: УПИ VI-329,
330, кв. 103, м. Гео Милев, София, ул. Елисавета
Багряна 18, обособена част от „Софийски имоти“ – ЕАД.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

ВЕСТНИК
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РЕШЕНИЕ №2341-8
от 5 и 6 август 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ и по предложение на кмета на община Варна с изх. № РД15018479 ВН от 23.07.2015 г. Общинският съвет – гр. Варна, одобрява подробен устройствен
план (ПУП) – план за регулация и застрояване
(ПРЗ) за кв. 1, кв. 2, кв. 3, кв. 4, кв. 5 и кв. 6,
местност Таушан тепе, землище на кв. Виница,
гр. Варна, и специализирани схеми: Транспортно-комуникационна, Ел, В и К, Газификация,
Вертикално планиране, Сметосъбиране.
Председател:
И. Луков

6146

6071

ОБЩИНА ВРАЦА
ОБЩИНА БРЕЗНИК
РЕШЕНИЕ № 796
от 27 август 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Брезник, одобрява проект на ПУП – парцеларен план
за учредяване на трасе с указано място и начин
на присъединяване към въздушен електропровод
20 kV „Равнище“, с изграждане на нов трафопост в оста на съществуващия електропровод 20
kV в ПИ № 06286.43.1, върху съществуващ ЖР
стълб, откъдето трасето минава през поземлени
имоти № 06286.43.1, нива, частна собственост,
№ 06286.44.54, полски път, общинска собственост,
ПИ № 06286.44.58, земеделска земя с начин на
трайно ползване – деградирала орна земя по
чл. 19 ЗСПЗЗ за стопанисване от общината, и
ПИ № 06286.45.15, нива, собственост на заявителя
„Екоинвест 2009“ – ЕООД.
Председател:
В. Добринов
6198

ОБЩИНА ВАРНА
РЕШЕНИЕ № 2340-8
от 5 и 6 август 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ и по предложение на
кмета на община Варна с изх. № РД-15018478 ВН
от 23.07.2015 г. Общинският съвет – гр. Варна, одобрява подробен устройствен план (ПУП) – план
за регулация и застрояване (ПРЗ) за кв. 1, кв. 2,
кв. 3, кв. 4, местност Ачмите, по КВС на землището на с. Тополи и кв. 5, кв. 6, кв. 7 и кв. 8,
местност Трошеви ниви, по КК на землището на
кв. Владислав Варненчик – гр. Варна, и специализирани схеми: Транспортно-комуникационна,
Ел, В и К, Газификация, Вертикално планиране,
Сметосъбиране.

6145

Председател:
И. Луков

РЕШЕНИЕ № 1110
от 25 август 2015 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Враца, реши:
Одобрява план за регулация и застрояване на
УПИ Х от кв. 1 и УПИ ХХI, УПИ ХХII, УПИ
ХХIII, УПИ ХХIV, УПИ ХХV и УПИ ХХVI от
кв. 2 по плана на с. Згориград.
Решението може да бъде обжалвано чрез Община Враца пред Административния съд – Враца,
в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.

6107

Председател:
Б. Стоев

ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
РЕШЕНИЕ № 635
от 30 юли 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Гоце
Делчев, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за външен електропровод, външен
водопровод и външен канал за захранване на
поземлен имот № 001006, местност Горна бара, от
землището на с. Лъжница, община Гоце Делчев,
което трасе преминава през имот № 002176 – полски път, собственост на Община Гоце Делчев.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ решението може да бъде обжалвано чрез органа, издал
акта, в 30-дневен срок от обнародването му в
„Държавен вестник“ пред Административния
съд – Благоевград.

6115

Председател:
А. Гераксиев

РЕШЕНИЕ № 636
от 30 юли 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Гоце
Делчев, реши:
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Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за външен водопровод за захранване на
поземлени имоти № 000082 и № 026110, местност
Топлика (Марена), землището на с. Баничан,
община Гоце Делчев.
Трасето на външния водопровод преминава
през имоти, както следва:
– имот 000110 – полски път, собственост на
Община Гоце Делчев;
– имот 000108 – водно течение, река, собственост на държавата;
– имот 014166 – полски път, собственост на
Община Гоце Делчев;
– имот 014046 – пасище, мера, собственост на
Община Гоце Делчев;
– имот 000085 – път III клас, собственост на
държавата.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ решението може да бъде обжалвано чрез органа, издал
акта, в 30-дневен срок от обнародването му в
„Държавен вестник“ пред Административния
съд – Благоевград.

6116

Председател:
А. Гераксиев

РЕШЕНИЕ № 637
от 30 юли 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Гоце
Делчев, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за външен електропровод, външен
водопровод и външен канал за захранване на
поземлен имот № 013005, местност Кокошката,
от землището на с. Мусомища, ЕКАТТЕ 49432,
община Гоце Делчев.
Трасето на елементите на техническата инфраструктура – външен електропровод, водопровод и
канал, преминава през имот № 000022 – полски
път, публична общинска собственост, от землището на с. Мусомища, община Гоце Делчев,
област Благоевград.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ решението може да бъде обжалвано чрез органа, издал
акта, в 30-дневен срок от обнародването му в
„Държавен вестник“ пред Административния
съд – Благоевград.

6117

Председател:
А. Гераксиев

РЕШЕНИЕ № 638
от 30 юли 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Гоце
Делчев, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцелен план за външен електропровод, водопровод и
канал, за захранване на ПИ № 030132, местност
Кръст, от землището на с. Корница, община Гоце
Делчев, което трасе преминава през поземлен
имот № 029122 – полски път – собственост на
Община Гоце Делчев.

ВЕСТНИК
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На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ решението може да бъде обжалвано чрез органа, издал
акта, в 30-дневен срок от обнародването му в
„Държавен вестник“ пред Административния
съд – Благоевград.

6118

Председател:
А. Гераксиев

ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН
РЕШЕНИЕ № 1419
от 23 юли 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 и ал. 2
ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с доклад
от и.д. кмет на община Елин Пелин с вх. № ОА7693 (1) от 7.07.2015 г. по повод заявление вх.
№ УТ2_20-1750 от 1.09.2014 г. от Владимир Николаев Господинов и по предложение на постоянната
комисия по „Устройство на територията, строителство, екология, селско и горско стопанство“
Общинският съвет – гр. Елин Пелин, реши:
1. Одобрява ПУП – ПЗ за „Вилно строителство“ на имот № 048003, местност Чумавица в
землището на с. Равно поле, ЕК АТТЕ 61248,
община Елин Пелин, Софийска област, със
следните показатели: Нмакс. – до 7 м; плътност на застрояване – до 40 %; Кинт. – до 0,8;
минимална озеленена площ – 50 %; начин на
застрояване – свободно, при спазване изискванията на чл. 34 ЗУТ.
2. Одобрява ПП за електроснабдяване на
имот № 048003 чрез кабелна линия 20 kV през
имоти № 000025, 000800, 000174, 000432, 000941,
000011, 000807 и 000462, всички имоти в землището на с. Равно поле, община Елин Пелин,
Софийска област.
3. Проектирането, изграждането и поддръжката на техническата инфраструктура, необходима
за функционирането на обектите, които ще се
изграждат съгласно одобрения от Общинския съвет – гр. Елин Пелин, подробен устройствен план,
да бъде за сметка на съответния възложител (собственик) съгласно Решение № 787 от 26.11.2009 г.
на Общинския съвет – гр. Елин Пелин.

6199

И.д. председател:
Ем. Петров

РЕШЕНИЕ № 1420
от 23 юли 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 и ал. 2
ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с доклад
от и.д. кмет на община Елин Пелин с вх. № ОА7692 (1) от 7.07.2015 г. по повод заявление вх.
№ УТ2_20-1749 от 1.09.2014 г. от Владимир Николаев Господинов и по предложение на постоянната
комисия по „Устройство на територията, строителство, екология, селско и горско стопанство“
Общинският съвет – гр. Елин Пелин, реши:
1. Одобрява ПУП – ПЗ за „Вилно строителство“ на имот № 050003, местност Чумавица в
землището на с. Равно поле, ЕК АТТЕ 61248,
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община Елин Пелин, Софийска област, със
следните показатели: Нмакс. – до 7 м; плътност
на застрояване – до 40 %; Кинт. – до 0,8; минимална озеленена площ – 50 %; начин на застрояване – свободно, при спазване изискванията на
чл. 34 ЗУТ.
2. Одобрява ПП за електроснабдяване на имот
№ 050003 чрез кабелна линия 20 kV през имоти
№ 000025, 000800, 000174, 000432, 000941, 000011,
000807, 000462, 048003 и 000416, всички имоти в
землището на с. Равно поле, община Елин Пелин,
Софийска област.
3. Проектирането, изграждането и поддръжката на техническата инфраструктура, необходима
за функционирането на обектите, които ще се
изграждат съгласно одобрения от Общинския съвет – гр. Елин Пелин, подробен устройствен план,
да бъде за сметка на съответния възложител (собственик) съгласно Решение № 787 от 26.11.2009 г.
на Общинския съвет – гр. Елин Пелин.

6200

И.д. председател:
Ем. Петров

РЕШЕНИЕ № 1421
от 23 юли 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 и ал. 2
ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с доклад от
и.д. кмет на община Елин Пелин с вх. № ОА-8058
от 7.07.2015 г. по повод заявление вх. № УТ2_201745 от 19.08.2014 г. от „Бонев транс“ – ЕООД,
и по предложение на постоянната комисия по
„Устройство на територията, строителство, екология, селско и горско стопанство“ Общинският
съвет – гр. Елин Пелин, реши:
1. Одобрява ПУП – ПП за електроснабдяване
и водоснабдяване на имот № 056026 в землището
на с. Мусачево, община Елин Пелин, Софийска
област. Съгласно регистъра на засегнатите имоти
през земеделските земи трасетата на електропровода и водопровода преминават през имот
№ 000245 (общински полски път) по КВС на
землището на с. Мусачево.
2. Проектирането, изграждането и поддръжката на техническата инфраструктура, необходима
за функционирането на обектите, които ще се
изграждат съгласно одобрения от Общинския съвет – гр. Елин Пелин, подробен устройствен план,
да бъде за сметка на съответния възложител (собственик) съгласно Решение № 787 от 26.11.2009 г.
на Общинския съвет – гр. Елин Пелин.

6201

И.д. председател:
Ем. Петров

ОБЩИНА КАРЛОВО
РЕШЕНИЕ № 2395
от 30 юли 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 124, ал. 3, чл. 59,
ал. 1, чл. 109, ал. 2 и чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ Общинският съвет – гр. Карлово, реши:

ВЕСТНИК
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Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура (водопровод за непитейна вода) за захранване на обект: „Дестилерия
за етерични масла“, в УПИ 040007 – дестилерия
за етерични масла, склад, магазин и офис, и
представляващ ПИ с идентификатор 36498.340.7
по КККР на гр. Карлово, местност Бебековец,
община Карлово, и преминаващ през: ПИ с
идентификатор 339.16, съгласно КК, гр. Карлово, м. Кюрдовец – пасище – мера – общинска
частна; ПИ с идентификатор 339.18 съгласно
КК, гр. Карлово, м. Кюрдовец – нива – земи по
чл. 19 ЗСПЗЗ; ПИ с идентификатор 339.777 съгласно КК, гр. Карлово, полски път – общинска
публична; ПИ с идентификатор 339.781 съгласно
КК, гр. Карлово, полски път – общинска публична; ПИ с идентификатор 351.507 съгласно
КК, гр. Карлово, м. Голямото кладенче – полски
път – общинска публична; ПИ с идентификатор
351.508 съгласно КК, гр. Карлово, м. Голямото
кладенче – полски път – общинска публична;
ПИ с и ден т ифи кат ор 351.601 с ъгласно К К ,
гр. Карлово, м. Голямото кладенче – дере, овраг,
яма – общинска собственост.
Проектът е изложен за разглеждане в стая
№ 203 в сградата на общинската администрация.
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, Карлово.
Председател:
Ст. Карагенски
6119

ОБЩИНА СЛИВЕН
РЕШЕНИЕ № 1945
от 27 август 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Сливен, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за линейните обекти на техническата
инфраструктура извън границите на населените
места и селищните образувания за изграждане на
пътна връзка в имот с идентификатор 67338.832.76
по кадастралната карта на гр. Сливен с НТП:
„За селскостопански, горски, ведомствен път“,
публична общинска собственост, за осигуряване на транспортен достъп до ПИ 67338.832.50,
местност Къра, отреден „За предприятие за
преработка на плодове и зеленчуци“, землище
кв. Речица, гр. Сливен.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез
общинската администрация до Административния
съд – Сливен.
Председател:
М. Григорова
6242
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28. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството обявява, че на основание
чл. 154, ал. 5 във връзка с ал. 2, т. 5 и 8 и чл. 145,
ал. 2, т. 2, буква „б“ ЗУТ е издал Заповед № РС89 от 14.09.2015 г. за допълване на Разрешение за
строеж № РС-47 от 17.09.2011 г. на министъра на
регионалното развитие за обект: А2 АМ Хемус
СОП – пътен възел „Яна“ от км 0+000 до км
8+460, съответно за: пресичане на деривации
за МК „Кремиковци“ при км 5+378 – входна и
изходна шахта; събиратели-изпарители за дъждовни води и аварийни резервоари за депониране
на замърсители при залпов разлив, разположени в участъците между км 2+180 и км 2+440 и
между км 3+100 и км 3+360 (след р. Лесновска);
препроектиране на селскостопански път на км
1+990, попадащ във водното препятствие – нов
км 1+965.86, при условията на чл. 60 АПК. Предварителното изпълнение на заповедта може да се
обжалва пред Върховния административен съд
в 3-дневен срок от обнародване на съобщението
в „Държавен вестник“ чрез Министерството на
регионалното развитие и благоустройството. На
основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ заповедта подлежи
на обжалване от заинтересуваните лица пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародване на съобщението в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.
6256
55. – Министърът на регионалното развитие и
благоустройството обявява, че на основание § 52,
ал. 7 от преходните и заключителните разпоредби
към Закона за изменение и допълнение на Закона
за устройство на територията (ПЗРЗИДЗУТ – ДВ,
бр. 98 от 28.11.2014 г.) и чл. 154, ал. 5 във връзка
с ал. 2, т. 5 и чл. 145, ал. 2, т. 2, буква „б“ ЗУТ е
издал Заповед № РС-92 от 18.09.2015 г. за допълване
на Разрешение за строеж № РС-35 от 29.07.2013 г.
на министъра на регионалното развитие за обект:
АМ „Струма“ ЛОТ 2 „Дупница – Благоевград“ от
км 322+000 до км 359+483.52, съответно за укрепване на свлачище от км 325+096 до км 325+400
и подпорна стена от км 324+982 до км 325+046,
в обхвата на действащия подробен устройствен
план и извършените отчуждителни процедури.
На основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ издаденото разрешение за строеж подлежи на обжалване пред
Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Министерството на регионалното развитие
и благоустройството, а по отношение на чл. 60
АПК – в 3-дневен срок от съобщаването му.
6334
49. – Висшият адвокатски съвет съобщава, че
на основание чл. 133, ал. 1, т. 4 от Закона за адвокатурата с решение по д.д. № 5/2015 г. на Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – Стара
Загора, Дончо Иванов Бояджиев – адвокат от
Адвокатската колегия – Стара Загора, се лишава
от право да упражнява адвокатска професия за
срок от три месеца.
6214
76. – Националната агенция за приходите,
Тери т ори а л н а д и р ек ц и я – г р. Со фи я , о фис
Кюстендил, на основание чл. 253 ДОПК с Пос
тановление за възлагане на недвижим имот
№ 0225/2009/000071 от 20.08.2015 г. възлага на
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Иванка Стоянова Натина с адрес: гр. Бобошево,
ул. Г. С. Раковски 48, следния недвижим имот:
част от партерен етаж от бл. № 1 в кв. 64, парцел II, по плана на гр. Бобошево, намиращ се в
гр. Бобошево, ул. Св. Иван Рилски 62 – сладкарница, ЗП 89,50 кв. м, състоящ се от търговска
зала, склад и санитарни помещения, при съседи:
магазин за хранителни стоки, имот на Захари
Димитров Веселинов и заден двор. Имотът е
закупен за сумата 14 100 лв. Собствеността преминава у купувача от датата на постановлението
за възлагане и същото подлежи на вписване от
съдията по вписванията при районен съд по
местонахождение на имота.
6228
22. – Националната академия за театрално и
филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“ – София,
обявява конкурси за докторанти по професионално направление 8.4. Театрално и филмово
изк ус т во и нау ч н и спец иа л но с т и: 05.0 8.01.
Театрознание и театрално изкуство: Театралният път на режисьора Слави Шкаров – един
редовно, Мултимедията в пространството на
театъра – пресечна точка на изкуството и технологиите – един редовно, Публиката на 21. век и
необходимите промени във висшите училища за
театър и кино – един редовно, Актьорът извън
репертоарния театър в България. Съвременни
тенденции – един редовно, Сценичната акробатика в пластическата култура на актьора – един
редовно; 05.08.03. Кинознание, киноизкуство и
телевизия: Феноменът на микро- и нискобюджетните филми в новото българско кино – един
редовно, Изграждане на афектната мотивация
на персонажа в екранната драматургия – един
редовно, Дизайн на многоканалната звукова
среда в съвременното к ино – един редовно,
Анимационното кино като индустрия. Теми и
естетика – един редовно, Съвременни постановъчни визуални ефекти в екранната сценография – един редовно, всички със срок 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. За
информация – тел. 9231 271, 9231 275, подаване
на документи – ул. Раковски 108А, ет. 3, стая А
301. Такса за кандидатстване – 100 лв.
6239
9. – Военната академия „Г. С. Раковски“ – София, обявява конкурс за академична длъжност
доцент за цивилен служител в област на висшето
образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност,
научна специалност „Военнополитически проблеми на сигурността“ по учебни дисциплини
„Военна дипломация и протокол“, „Особености
в дейността на военното разузнаване“ и „Сигурност и разузнаване“ – един, със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. За дата на
подаване на документите от кандидатите се счита
датата на завеждането им в регистратурата на
Военната академия. Изискванията към кандидатите за участие в конкурса са определени със
Заповед № ОХ-571 от 21.08.2015 г. на министъра на
отбраната на Република България, публикувана
на сайта на академията. Документи и справки – в
София, бул. Евлоги и Христо Георгиеви 82, тел.:
92-26-512, 92-26-576.
6190
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78. – Химикотехнологичният и металургичен
университет – София, обявява конкурси за редовни и задочни докторанти за учебната 2015 – 2016 г.
по следните научни специалности: 1.3. Педагогика на обучението (Методика на обучението по
химикотехнологични дисциплини) – един; 3.8.
Икономика (Икономика и управление) – двама;
4.1. Физически науки (Електрични, магнитни
и оптични свойства на кондензираната материя) – един; 4.2. Химически науки (Неорганична
химия) – един; 4.2. Химически науки (Органична
химия) – четирима; 4.2. Химически науки (Химия
на високомолекулярните съединения) – един; 4.2.
Химически науки (Биоорганична химия, химия
на природните и физиологично активните вещества) – двама; 4.6. Информатика и компютърни
нау к и (Информатика) – един; 5.1. Машинно
ин женерство (Прилож на механика) – двама;
5.2. Електротехника, електроника и автоматика
(Автоматизация на инженерния труд и системи
за автоматизирано проектиране) – един; 5.2.
Електротехника, електроника и автоматика (Автоматизирани системи за обработка на информация и управление) – един; 5.2. Електротехника,
електроника и автоматика (Автоматизация на
производството) – един; 5.9. Металургия (Технологии, машини и системи за леярното производство) – един; 5.9. Металургия (Металургична
топлотехника) – двама; 5.10. Химични технологии
(Технология на неорганичните вещества) – един;
5.10. Химични технологии (Технология на електрохимичните производства) – един; 5.10. Химични
технологии (Процеси и апарати в химичната и
биохимичната технология) – двама; 5.10. Химични
технологии (Технология на силикатите, свързващите вещества и труднотопимите неметални
материали) – двама; 5.10. Химични технологии
(Технология на каучук и гума) – един; 5.10. Химични технологии (Химично съпротивление
на материалите и защита от корозия) – един;
5.10. Химични технологии (Технология, механизация и автоматизация на лесохимичните
производства) – един; 5.13. Общо инженерство
(Технология за пречистване на водите) – един;
5.13. Общо инженерство (Системи и устройства
за опазване на околната среда) – един, всички
редовно обучение; 3.8. Икономика (Икономика и
управление) – един; 5.2. Електротехника, електроника и автоматика (Електротехнологии) – един;
5.10. Химични технологии (Процеси и апарати в
химичната и биохимичната технология) – един,
всички задочно обучение. Документи се приемат
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“
в ХТМУ, бул. Климент Охридски 8, сграда „А“,
ет. 2, стая 205, тел. 02/81 63 136, 81 63 120.
6331
92. – Техническият университет – Габрово,
на основание Решение на МС № 343 от 18 май
2015 г. обявява конкурс за редовна и задочна
докторантура за учебната 2015/2016 г. по следните научни специалности: редовна докторантура:
професионално направление 5.1. Машинно инженерство, специалности: Рязане на материалите и
режещи инструменти – един; Металорежещи машини и системи – един; Технология на машиностроенето – трима; Метрология и метрологично
осигуряване – един; Точно уредостроене – един;
Х и д ра в л и ч н и и п невм ат и ч н и з а д ви ж в а щ и
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системи – двама; Машинознание и машинни
елементи – един; Машини и съоръжени я за
леката промишленост – един; професионално
направление 5.2. Електротехника, електроника
и автоматика, специа лности: Инд уст риа лна
електроника – един; Микроелектроника – един;
Елек т ронизаци я – един; п рофесиона лно направление 5.3. Комуникационна и компютърна
техника, специалности: Комуникационни мрежи и системи – двама; Компютърни системи,
комплекси и мрежи – двама; Автоматизация на
инженерния труд и системи за автоматизирано
проектиране – един; Автоматизирани системи за
обработка на информация и управление – двама;
професионално направление 5.4. Енергетика,
специалност: Промишлена топлотехника – един;
професионално направление 5.6. Материали и материалознание, специалност: Материалознание
и технология на машиностроителните материали – един; задочна докторантура: професионално
направление 5.2. Електротехника, електроника
и автоматика, специалност: Електроснабдяване
и електрообзавеждане – един; професионално
направление 5.3. Комуникационна и компютърна
техника, специалности: Компютърни системи,
комплекси и мрежи – един; Автоматизация на
инженерния труд и системи за автоматизирано
проектиране – един; Автоматизирани системи за
обработка на информация и управление – един;
професионално направление 5.6. Материали и
материалознание, специалност: Материалознан ие и т ех нолог и я на ма ш и нос т рои т ел н и т е
материа ли – двама. Необходими док у менти:
заявление, автобиография, диплома за придобита образователно-квалификационна степен
„бакалавър“ и „магистър“ и приложенията към
тях. Срок за подаване на документите: 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. За
справки: Технически университет – Габрово,
ул. Хаджи Димитър 4, отдел „Научно развитие“,
тел.: 066/827-238.
6240
73. – Медицинският университет – Плевен,
обявява конкурс за доцент по 05.07.05. Теория и
методика на физическото възпитание и спортната
тренировка (включително методика на лечебната
физкултура) в катедра „Физикална медицина, рехабилитация, ерготерапия и спорт“ към факултет
„Обществено здраве“ за нуждите на отделение по
„Физикална и рехабилитационна медицина“ на
„УМБАЛ“ – ЕАД, Плевен, със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Справки
и документи – в университета, Плевен, ул. Кл.
Охридски 1, ректорат, ет. 1, научен секретар, стая
139, тел. 064/884-172.
6218
74. – Медицинският университет – Плевен,
обявява конкурс за професор по 03.01.32. Хигиена в катедра „Хигиена, медицинска екология,
професионални заболявания и МБС“ – сектор
„Хигиена, медицинска екология и професионални
заболявания“, към факултет „Обществено здраве“
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Справки и документи – в университета,
Плевен, ул. Кл. Охридски 1, ректорат, ет. 1, научен
секретар, стая 139, тел. 064/884-172.
6219
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53. – ВТУ „Т. Каблешков“ – София, обявява
конкурс за главен асистент в професионално направление 4.5. Математика (Висша математика)
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – в деловодството на ВТУ
„Т. Каблешков“, кв. Слатина, ул. Гео Милев 158,
тел. 9709-209.
6260
7. – Висшето училище по сигурност и иконо
мика – Пловдив, обявява конкурс за академичната
длъжност професор по професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност (шифър
050205) Финанси, парично обращение, кредит и
застраховка (Данъчна система и контрол) – един,
със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документите се подават във висшето
училище на адрес: Пловдив, бул. Кукленско шосе
13, тел. 032/622 522.
6297
80. – Община Враца на основание чл. 128, ал. 1
ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен
устройствен план (парцеларен план за елементите
на техническата инфраструктура) – сондажна
площадка и шлейф към сондаж Е-72 в поземлен имот № 028063, местност Росеньо, и шлейф
към него през поземлени имоти в местностите
Росеньо и Джурковец/Краев трън в землището
на с. Чирен, по приложен списък. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародането в „Държавен вестник“ заинтересованите
лица могат да се запознаят с проекта в общината
(стая № 2) и да направят писмени възражения,
предложения и искания по тях.
6244
23. – Община Дупница на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – план-схема за обект:
„Изграждане на нова оптична кабелна мрежа до
всеки дом FTTH“ на „БТК“ – АД, обхващаща
четири района в централната градска част и ж.к.
Бистрица, гр. Дупница. Проектът е изложен в
стая № 5, ет. 1, в сградата на общината. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
6220
2. – Община гр. Мъглиж, област Стара Загора,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е
изработен проект на ПУП – парцеларен план за
външно водозахранване на имот с идентификатор 49494.618.36 по КК на гр. Мъглиж, област
Стара Загора, за обект „Цех за сортиране и
пакетиране на ядки, билки и сушени плодове“,
изработен на основание чл. 124а, ал. 1 ЗУ Т.
Трасето започва от нова шахта – отклонение за
обекта от селищен водопровод ∅ 40 в имот с
идентификатор 49494.618.2756 и преминава през
общински път в ПИ с идентификатор 49494.25.1024,
общински полски пътища в ПИ с идентификатори 49494.619.916; 49494.620.2; 49494.622.45;
49494.622.1036, 49494.624.293, общинско пасище
в ПИ с идентификатор 49494.622.440 и достига
до ревизионна водопроводна шахта в имота на
възложителя. Проектът е изложен за разглеждане
в отдел „УТ“ на общината. На основание чл. 128,
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ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да направят възражения, предложения и
искания до общинската администрация.
6251
23. – Община Сандански на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен
устройствен план – парцеларен план за проектно
трасе на канал за битови отпадни води в местността
Чинар куши, землище на гр. Сандански, област
Благоевград. Трасето на канала преминава през
имот – общинска собственост, 65334.102.151 – път
IV клас в местността Чинар куши, землището на
гр. Сандански. Планът е изложен в сградата на
общината, ет. 4, стая 405. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация.
6243

СЪДИЛИЩА
Върховният административен съд на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 АПК
съобщава, че е допуснато оспорване от „Федерация Български пациентски форум“, гр. София,
представлявано от председателя на управителния
съвет Иван Димитров Димитров, срещу чл. 37,
ал. 2, т. 4, буква „а“, чл. 47, ал. 1, чл. 53, ал. 2,
т. 2, чл. 56, ал. 1, чл. 57, ал. 1 и 2 от Националния рамков договор за медицинските дейности
между Националната здравноосигурителна каса
и Българския лекарски съюз за 2015 г., по което
е образувано адм.д. № 9184/2015 г. по описа на
Върховния административен съд, насрочено за
10.02.2015 г.
6215
Варненският районен съд, XXI състав, призовава Андрей Сергеевич Тюшевский, роден на
8.05.1973 г. в Чикменска област, Русия, гражданин на Руската федерация, като ответник по
гр.д. № 4908/2015 г. по описа на Варненския
районен съд, ХХI състав, по предявения от Олег
Дмитриевич Полетаев, роден на 28.01.1970 г. в
гр. Алмата, Казахстан, иск с правно основание
чл. 240, чл. 86, ал. 1 във връзка с чл. 84, ал. 1
ЗЗД, който следва в двуседмичен срок от обнародване на съобщението в „Държавен вестник“
да се яви да получи препис от исковата молба и
приложенията към нея от деловодството на ХХI
състав на Варненския районен съд.
6303
Софийският районен съд, III гражданско отделение, 84 състав, призовава в двуседмичен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ Сенди
Джийн Колев-Спиърс, гражданка на САЩ, родена
на 29.04.1943 г., с неизвестен адрес в България,
да се яви в канцеларията на Софийския районен
съд, III гражданско отделение, 84 състав, София,
бул. Цар Борис III № 54, да получи препис от искова молба и приложенията, подадена от Красимир
Нейков Колев, с правна квалификация чл. 49 от
Семейния кодекс. В случай че не се яви, за да
получи съдебните книжа в указания срок, съдът
ще є назначи особен представител.
6261
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ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
1. – Уп ра ви те лн и ят с ъве т на сд ру жен ие
с нестопанска цел „РЕ – Енерд ж и“, София,
на основание чл. 26, ал. 1 ЗЮЛНЦ и по своя
инициатива свиква редовно общо събрание на
членовете на сдружението на 30.10.2015 г. в 15 ч.
в София, на адрес: ул. Вежен 27, при следния
дневен ред и проекти за решение: 1. доклад (отчет)
за дейността на управителния съвет за 2014 г.;
проект за решение: ОС приема доклада (отчета)
за дейността на управителния съвет за 2014 г.;
2. отчет на контролния съвет за 2014 г.; проект
за решение: ОС приема отчета на контролния
съвет за 2014 г.; 3. одобряване на годишния финансов отчет на сдружението за 2014 г.; проект
за решение: ОС одобрява годишния финансов
отчет на сдружението за 2014 г.; 4. освобождаване
от отговорност на членовете на управителния
съвет за дейността им през 2014 г.; проект за
решение: ОС освобождава от отговорност членовете на управителния съвет за дейността им
през 2014 г.; 5. приемане на основни насоки,
годишна програма за дейността и бюджет на
сдружението; проект за решение: ОС приема
основни насоки, годишна програма за дейността
и бюджет на сдружението; 6. промени в устава
на сдружението; проект за решение: ОС приема
промени в устава на сдружението; 7. промени в
управителния съвет на сдружението; проект за
решение: ОС приема промени в управителния
съвет на сдружението; 8. разни. Материалите,
свързани с дневния ред на събранието, са на
разположение на членовете в офиса на сдружението – София, ул. Вежен 27, считано от датата на
обнародване в „Държавен вестник“ на поканата
за свикване на ОС. Поканват се всички членове
да вземат участие в ОС, като се представляват
от законните си представители или писмено
упълномощени лица. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 16 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
6287
4. – Управителният съвет на Националната
овцевъдна асоциация, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква отчетно-изборно събрание
на асоциацията на 7.11.2015 г. в 11 ч. в „Интер
хотел Велико Търново“ при следния дневен
ред: 1. избор на комисия по предложенията и
провеждане на избора на органите на управление на НОА – София; 2. приемане на нови
членове; 3. отчет на едногодишната дейност на
НОА – София; 4. отчет на финансовата дейност
на НОА – София; 5. избор на председател на УС
и КС на НОА – София; 6. избор на УС и КС на
НОА – София; 7. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе един час по-късно на същото място при
същия дневен ред.
6314
1. – Управителният съвет на Автопрес Клуб
България, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно общо събрание на 9.11.2015 г. в
17 ч. в София, бул. Цариградско шосе 147, Интер
Експо Център, зала „Вихрен“, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на сдружението
през 2014 г.; 2. финансов отчет на УС; 3. избор
на членове на управителния съвет; 4. избор на
председател на управителния съвет; 5. изменяне
на устава на Автопрес Клуб България; 6. прие-
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мане на членове на сдружението; 7. изключване
на членове на сдружението; 8. подготовка на
конкурса „Автомобил на годината“; 9. разни.
Поканват се всички членове на сдружението да
вземат участие в събранието. При липса на кворум на основание чл. 27, изр. 2 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе същия ден в 18 ч., на
същото място и при същия дневен ред колкото
и членове да се явят.
6280
43. – Управителният съвет на Българската
академия на науките и изкуствата (БАНИ), София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ поканва всички
академици, дописни членове, член-наблюдатели
и почетни членове на БАНИ да присъстват на
общо събрание на БАНИ на 13.11.2015 г. в 14 ч.
в голямата зала на Българския Червен кръст,
бул. Джеймс Баучер 76, София, при следния
дневен ред: 1. етапни отчети; 2. приемане на
нови членове; 3. разни. При липса на кворум
събранието ще се проведе един час по-късно
от обявения.
6229
1. – Управителният съвет на Сдружението за
социална и икономическа реализация, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 23 от устава на
сдружението свиква общо събрание на 16.11.2015 г.
в 10 ч. в София, ул. Съборна 7, при следния дневен
ред: 1. избор на нов управителен съвет; 2. избор
на нов председател на управителния съвет; 3.
приемане на промени в устава на сдружението;
4. решване на организационни въпроси. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и
чл. 27 от устава на сдружението събранието ще
се проведе същия ден в 11 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
6230
25. – Управителният съвет на Националното
сдружение на логопедите в България – София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на всички членове на сдружението на
20.11.2015 г. в 12,30 ч. в Центъра за подготовка
на ученици за олимпиади в София, бул. Драган
Цанков 21А, със следния дневен ред: 1. отчет
на председателя на НСЛБ; 2. финансов отчет на
НСЛБ за 2014 г.; 3. избор на нов управителен
съвет на НСЛБ; 4. разни.
6235
777. – Управителният съвет на Националния синдикат на пожарникарите и спасителите „Огнеборец“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква трети извънреден конгрес на организацията на 20.11.2015 г. в 9 ч. в киносалона,
намиращ се в сградата на Факултет „ПБЗН“
при Академията на МВР, София, ул. Пиротска
171, при следния дневен ред: 1. отчетен доклад
на управителния съвет за дейността му през
периода 16.10.2014 – 15.11.2015 г. 2. финансов
о т че т на кон т рол ната ком иси я за периода
1.08.2014 – 1.10.2015 г.; 3 предложения за промени в устава на НСПС „Огнеборец“; 4. избор
на президент, вицепрезидент и председател на
контролната комисия; 5. избор на управителен
съвет и контролна комисия; 6. обсъждане размера на членския внос на членовете на НСПС
„Огнеборец“; 7. организационни въпроси.
6301
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Сдружение на превозвачите
за подготовка и квалификация в автомобилния
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транспорт“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 23.11.2015 г. в 12 ч. в
София, ул. Г. С. Раковски 108, при следния дневен
ред: 1. промени в устава на сдружението; проект
за решение: ОС приема предложените промени в
устава на сдружението; 2. прекратяване мандата
на управителния съвет; проект за решение: ОС
прекратява мандата на управителния съвет; 3.
избор на нов управителен съвет; проект за решение: ОС избира новия състав на управителния
съвет; 4. утвърждаване бюджет на сдружението;
проект за решение: ОС утвърждава бюджет на
сдружението за мандата. Регистрацията на участниците започва в 11,30 ч. в деня и на мястото,
посочено за провеждане на общото събрание.
Участниците се регистрират срещу документ за
самоличност и документ за представителство на
юридическото лице или пъломощно. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе в 13 ч. на същото място и при
същия дневен ред. Поканват се всички членове
да присъстват.
6246
1. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Съюз за иновации в автомобилните
превози“, Бургас, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 24.11.2015 г. в 12 ч. в
Бургас, ул. Индустриална 2, при следния дневен
ред: 1. промени в устава на сдружението; проект
за решение: ОС приема предложените промени в
устава на сдружението; 2. прекратяване мандата
на управителния съвет; проект за решение: ОС
прекратява мандата на управителния съвет; 3.
избор на нов управителен съвет; проект за решение: ОС избира новия състав на управителния
съвет; 4. утвърждаване бюджет на сдружението;
проект за решение: ОС утвърждава бюджет на
сдружението за мандата. Регистрацията на участниците започва в 11,30 ч. в деня и на мястото,
посочено за провеждане на общото събрание.
Участниците се регистрират срещу документ за
самоличност и документ за представителство на
юридическото лице или пъломощно. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе в 13 ч. на същото място и при
същия дневен ред. Поканват се всички членове
да присъстват.
6247
1. – Управителят на сдружение „Общо сдружение на арменците за благотворителност“,
Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ във връзка
с разпоредбата на чл. 13.3 от устава свиква общо
събрание на 30.10.2015 г. в 12,30 ч. на адреса
на управление на сдружението: Варна, ул. Хан
Аспарух 15, при следния дневен ред: 1. приемане на изменения и допълнения на устава на
сдружението; 2. приемане на нови членове на
сдружението; 3. разни. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ във връзка с чл. 14.2
от устава събранието ще се проведе същия ден
1 час по-късно, на същото място и при същия
дневен ред.
6279
1. – Управителният съвет на СНЦ НАРСПБМ,
Велико Търново, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо годишно отчетно-изборно събрание на 17.11.2015 г. в 8 ч. в хотелски комплекс
„Лесопарка“ – гр. Лясковец, при следния дневен
ред: 1. приемане и изключване на членове на
сдружението; 2. доклад за дейността на сдруже-
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нието; 3. избор на УС и КС; 4. промяна на устава
на сдружението (името на асоциацията поради
включване на нови породи); 5. разни. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе 1 час по-късно същия ден
и на същото място.
6262
Плевенският окръжен съд с определение
№ 22 от 10.09.2015 г. на основание чл. 26, ал. 1
ЗЮЛНЦ свиква по искане на Валентина Владимирова Божинова, Мая Димитрова Богданова,
Валентина Рашкова Стойчева, Анелия Христова
Тотева, Татяна Колева Ценкуловска – членове
на СНЦ „Училищно настоятелство Прогимназия „Цветан Спасов“, със седалище и адрес на
управление Плевен, ул. Иван Вазов 15, общо
събрание на сдружението на 15.12.2015 г. в 17 ч.
на адреса на управление на сдружението в стая
№ 105 при следния дневен ред: 1. отчет на УС
на сдружението за периода от 25.03.2010 г. до
17.12.2015 г.; проект за решение – ОС приема
отчета на УС; 2. освобождаване от отговорност
на членовете на УС за дейността им през същия
период; проект за решение – ОС освобождава от
отговорност членовете на УС за дейността им за
периода от 25.03.2010 г. до 17.12.2015 г.; 3. промени
в устава на сдружението; проект за решение – ОС
приема предложените промени в устава; 4. освобождаване на членове на сдружението; проект
за решение – ОС освобождава предложените за
освобождаване членове на сдружението; 5. освобождаване на членове на УС и избор на нови;
проект за решение – ОС освобождава членове на
УС и избира нови членове; 6. освобождаване на
членове на КС и избор на нови; проект за решение – ОС освобождава членове на КС и избира
нови; 7. разни.
6275
20. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Асоциация на студентите медици
в България“ – клон Плевен (АСМБ – Плевен), на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно есенно
отчетно-изборно общо събрание на 2.11.2015 г. в
18 ч. в зала „Асклепий“ на Медицинския университет – Плевен, ул. Св. Климент Охридски 1, при
следния дневен ред: 1. прием на кворум; 2. избор
на протоколчик на общото събрание; 3. избор на
комиисия по избора; 4. избор на председател на
общото събрание; 5. промени в устава на сдружението; 6. отчет на УС и КС за изминалия мандат;
7. освобождаване на УС и КС от отговорност; 8.
избор на председател на АСМБ – Плевен; 9. избор
на УС; 10. избор на КС; 11. други. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 19 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
6231
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност „Спортен к л уб бокс
и бойни изкуства Ботев Пловдив“, Пловдив,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ, чл. 23, ал. 1 от
устава на сдружението и протокол от заседание на управителния съвет на сдружението от
20.08.2015 г. свиква общо събрание на членовете
на сдружението на 2.11.2015 г. в 10 ч. на адрес:
Пловдив, бул. Източен 10, при следния дневен
ред: 1. промяна в устава на сдружението – промяна на текста на чл. 32, ал. 7 „Членове на
управителния съвет могат да бъдат избирани
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само измежду членовете учредители (основни членове)“; предложение за решение – ОС
приема промяната в устава; 2. приемане на
нови членове на сдружението; предложение за
решение – ОС приема за член на сдружението
Арман Арамаис Хакобян във връзка с постъпилата от същия молба за членство; 3. промяна в
състава на управителния съвет на сдружението;
предложение за решение – ОС избира за член
на УС Арман Арамаис Хакобян на мястото на
Кирил Захариев Николов. Писмените материали,
свързани с дневния ред на общото събрание, са
на разположение на членовете в седалището на
сдружението и при поискване те се предоставят
на всеки член безплатно. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание
се отлага за след 1 час, след което се провежда
независимо от броя на присъстващите членове.
6296
8. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел за общественополезна дейност
СКЛА „Локомотив“, Пловдив, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ и чл. 19 от устава свиква общо събрание
на 20.11.2015 г. в 9 ч. в лекоатлетическото хале на
стадион „Локомотив“ при следния дневен ред: 1.
гласуване нов мандат на управителния съвет; 2.
обсъждане и вземане на решения за изменения
в устава на сдружението; 3. представяне на отчет
за дейността на сдружението за 2015 г.
6295
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Асоциация за безопасност и
култура в автомобилните превози“, Пловдив, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 25.11.2015 г. в 12 ч. в Пловдив, бул. Кукленско
шосе 34, при следния дневен ред: 1. промени
в устава на сдружението; проект за решение:
ОС приема предложените промени в устава
на сдружението; 2. прекратяване мандата на
управителния съвет; проект за решение: ОС
прекратява мандата на управителния съвет; 3.
избор на нов управителен съвет; проект за решение: ОС избира новия състав на управителния
съвет; 4. утвърждаване бюджет на сдружението;
проект за решение: ОС утвърждава бюджет на
сдружението за мандата. Регистрацията на участниците започва в 11,30 ч. в деня и на мястото,
посочено за провеждане на общото събрание.
Участниците се регистрират срещу документ за
самоличност и документ за представителство
на юридическото лице или пъломощно. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе в 13 ч. на същото
място и при същия дневен ред. Поканват се
всички членове да присъстват.
6245
1. – Управителният съвет на сдружение „Онкологично болни и приятели“, Сливен, уведомява
членовете на сдружението, че на основание чл. 26
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ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 29.10.2015 г. в
16 ч. в Сливен, Конферентната зала на III поликлиника, при следния дневен ред: 1. приемане на
годишните отчети за дейността на сдружението
и финансовите отчети за 2010 г. – 2014 г.; 2. освобождаване от отговорност членовете на УС за
дейността им през 2010 г. – 2014 г.; 3. избор на
нов управителен съвет. Поканват се членовете
на сдружението или писмено упълномощени от
тях представители да вземат участие в работата
на общото събрание. Материалите по дневния
ред на събранието са на разположение на членовете на сдружението в седалището му. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание на членовете на сдружението
ще се проведе същия ден в 17 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
6294
26. – Управителният съвет на Сливенската
търговска-промишлена палата, Сливен, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на палатата на 20.11.2015 г. в 16 ч. в Сливен,
заседателната зала на ПЕЧ, ул. Ал. Стамболийски 1, при следния дневен ред: 1. отчет на
управителния и контролния съвет за дейността на СТПП през периода 2011 – 2015 г.; 2.
общи насоки за развитие на СТПП за периода
2016 г. – 2020 г.; 3. бюджет на СТПП за периода
2016 – 2020 г.; 4. избор на ръководни органи;
5. други. Поканват се всички членове да присъстват на събранието. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден в 17 ч., на същото място
и при същия дневен ред независимо от броя
на членовете. Регистрирането на участниците
започва в 15 ч. във фоайето на ПЕЧ.
6302
Милена Сталинова Пенева – ликвидатор на
сдружение „Динамик – ДШКИ“ – в ликвидация,
БУЛСТАТ 176545666, със седалище и адрес на управление Русе, ул. Муткурова 40, вх. 1, ет. 7, рег.
по ф.д. № 18/2013 г. на Русенския окръжен съд,
на основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани всички
кредитори на сдружение „Динамик – ДШКИ“ – в
ликвидация, да предявят своите вземания в
6-месечен срок от обнародването на поканата в
„Държавен вестник“.
6269
Николай Георгиев Манев – ликвидатор на
сдружение „Агенция за регионално икономическо
развитие и инвестиции“ – Добрич, в ликвидация
по ф. д. № 5/1997 г., на основание чл. 14, ал. 4
ЗЮЛНЦ кани кредиторите на сдружението да
предявят вземанията си в тримесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ на адрес:
гр. Добрич 9300, ул. Славянска 13, ап. 3.
6253
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