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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
убежището и бежанците (обн., ДВ, бр. 54 от
2002 г.; изм., бр. 31 от 2005 г., бр. 30 от 2006 г.,
бр. 52 и 109 от 2007 г., бр. 82 от 2009 г., бр. 39 от
2011 г., бр. 15 и 66 от 2013 г. и бр. 98 от 2014 г.)
§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „особена“ се заличава.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Закрилата, която Република България
предоставя на чужденци, включва убежище,
международна закрила и временна закрила.“
§ 2. Създава се чл. 1а:
„Чл. 1a. (1) Република България предоставя
по реда на този закон международна закрила
и временна закрила.
(2) Международна закрила се предоставя по
силата на Конвенцията за статута на бежан
ците, съставена в Женева на 28 юли 1951 г., и
Протокола за статута на бежанците от 1967 г.,
ратифицирани със закон (обн., ДВ, бр. 36 от
1992 г.; доп., бр. 30 от 1993 г.) (ДВ, бр. 88 от
1993 г.), на международни актове по защита
правата на човека и на този закон и включва
статут на бежанец и хуманитарен статут.
(3) Временна закрила се предоставя в
случай на масово навлизане на чужденци,
които са принудени да напуснат държавата
си по произход, поради въоръжен конфликт,
гражданска война, чужда агресия, нарушаване
на човешките права или насилие в големи
размери на територията на съответната дър
жава или в отделен район от нея и които не
могат по тези причини да се завърнат там.“
§ 3. Член 2 се изменя така:
„Чл. 2. (1) Президентът на Република Бъл
гария предоставя убежище в съответствие с
определените му правомощия в случаите по

чл. 27, ал. 2 от Конституцията, както и когато
държавните интереси или особени обстоятел
ства налагат това.
(2) Министерският съвет предоставя вре
менна закрила по чл. 1а, ал. 3, въведена с
решение на Съвета на Европейския съюз.
Срокът на временната закрила се определя с
решението на Съвета на Европейския съюз.
(3) Председателят на Държавната агенция
за бежанците предоставя международна за
крила.“
§ 4. В чл. 3, ал. 2 думите „статут на бе
жанец, хуманитарен статут“ се заменят с „на
международна закрила“.
§ 5. В чл. 4 се правят следните изменения:
1. В ал. 3 думите „и/или убеждение“ се
заличават.
2. В ал. 4 думите „търсещ или“ се заличават.
§ 6. В чл. 6 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, изречение второ думите „ста
тут на бежанец или хуманитарен статут“ се
заменят с „международна закрила“, а думите
„такъв статут“ се заменят с „такава закрила“.
2. Създава се ал. 3:
„(3) Длъжностните лица в центровете за
настаняване и тези, провеждащи производство
по този закон с чужденци, търсещи междуна
родна закрила, особено с чужденци от уязвима
група, получават подходящо обучение относно
потребностите на тези лица.“
§ 7. Член 6а се изменя така:
„Чл. 6а. При прилагането на закона пър
востепенно значение има най-добрият интерес
на детето. Преценката на най-добрия интерес
на детето се извършва в съответствие с раз
поредбите на Закона за закрила на детето.“
§ 8. В наименованието на глава втора
думата „особена“ се заличава.
§ 9. Член 7 се отменя.
§ 10. Член 8 се изменя така:
„Чл. 8. (1) Статут на бежанец в Република
България се предоставя на чужденец, който
поради основателни опасения от преследване,
основани на раса, религия, националност,
политическо мнение или прина длеж ност
към определена социална група, се намира
извън държавата си по произход и поради
тези причини не може или не желае да се
ползва от закрилата на тази държава или да
се завърне в нея.
(2) За предоставянето на статут по ал. 1
е без значение обстоятелството дали чужде
нецът принадлежи към тези раса, религия,
националност, социална група, или изразява
политическо мнение, които са в основата на
преследването. Достатъчно е органът или
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организацията, осъществяваща преследва
нето, да смята, че чужденецът има такава
принадлежност.
(3) Субекти, извършващи преследване,
могат да бъдат:
1. държавата;
2. партии или организации, които кон
тролират държавата или значителна част от
нейната територия;
3. недържавни субекти, когато може да бъде
доказано, че субектите, посочени в т. 1 и 2,
включително международни организации, не
могат или не искат да предоставят закрила
срещу преследване.
(4) Преследване е нарушаване на основните
права на човека или съвкупност от действия,
които водят до нарушаване на основните
права на човека, достатъчно тежки по своето
естество или повторяемост.
(5) Действията на преследване могат да
бъдат:
1. физическо или психическо насилие,
включително сексуално насилие;
2. правни, административни, полицейски
или съдебни мерки, които са дискримина
ционни сами по себе си или се прилагат по
дискриминационен начин;
3. наказателно преследване или наказания,
които са непропорционални или дискрими
национни;
4. отказ на съдебна защита, който се из
разява в непропорционално или дискримина
ционно наказание;
5. наказателно преследване или наказания
за отказ да бъде отбита военна служба в случай
на военни действия, когато военната служба би
предполагала извършването на престъпление
или на деяние по чл. 12, ал. 1, т. 1 – 3;
6. действия, насочени срещу лицата по
причина на техния пол или срещу деца.
(6) Опасенията от преследване може да
се основават на събития, настъпили, след
като чужденецът е напуснал държавата си
по произход, или на дейност, извършена от
него след отпътуването му, особено ако се
установи, че тази дейност представлява израз
или продължение на убежденията или ориен
тацията, изразявани в държавата по произход,
освен когато тя е извършена единствено с цел
чужденецът да получи международна закрила
по този закон.
(7) Закрилата срещу преследване може да
бъде предоставена от държавата, партии или
организации, включително международни ор
ганизации, които контролират държавата или
значителна част от нейната територия, при
условие че същите желаят и могат да предло
жат ефективна закрила, до която чужденецът
има достъп и която няма временен характер.
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(8) Статут на бежанец може да не се пре
достави, когато в част от държавата по про
изход не са налице причини за основателно
опасение от преследване спрямо чужденеца,
при което той може сигурно и законно да
пътува и да получи достъп до тази част на
държавата, както и може основателно да се
очаква да се установи там.
(9) За бежанци се смятат и членовете на
семейството на чужденец с предоставен статут
на бежанец, доколкото това е съвместимо с
личния им статус и не са налице обстоятел
ствата по чл. 12, ал. 1.
(10) Когато чужденец с предоставен статут
на бежанец сключи брак с друг чужденец, той
може да получи статут на бежанец само на
собствено основание.“
§ 11. В чл. 9 ал. 1 – 6 се изменят така:
„(1) Хуманитарен статут се предоставя на
чужденец, който не отговаря на изискванията
за предоставяне на статут на бежанец и който
не може или не желае да получи закрила от
държавата си по произход, тъй като може да
бъде изложен на реална опасност от тежки
посегателства, като:
1. смъртно наказание или екзекуция, или
2. изтезание, нечовешко или унизително
отнасяне, или наказание, или
3. тежки заплахи срещу живота или лич
ността на цивилно лице поради безогледно
насилие в случай на въоръжен международен
или вътрешен конфликт.
(2) Субекти, извършващи тежки посегател
ства по ал. 1, могат да бъдат:
1. държавата;
2. партии или организации, които кон
тролират държавата или значителна част от
нейната територия;
3. недържавни субекти, ако може да бъде
доказано, че субектите, посочени в т. 1 и 2,
включително международни организации, не
могат или не желаят да предоставят закрила
срещу тежки посегателства.
(3) Реалната опасност от тежки посегател
ства може да се основава на събития, настъпи
ли, след като чужденецът е напуснал държавата
си по произход, или на дейност, извършена
от него след отпътуването му, особено ако се
установи, че тази дейност представлява израз
или продължение на убежденията или ориен
тацията, изразявани в държавата по произход,
освен ако тя е извършена единствено с цел
чужденецът да получи международна закрила
по този закон.
(4) Закрилата срещу тежки посегателства
може да бъде предоставена от държавата,
партии или организации, включително меж
дународни организации, които контролират
държавата или значителна част от нейната
територия, при условие че те желаят и могат
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да предложат ефективна закрила, до която
чужденецът има достъп и която няма време
нен характер.
(5) Хуманитарен статут може да не се
предостави, когато в една част на държавата
по произход не съществува реален риск чуж
денецът да понесе тежки посегателства, при
което той може сигурно и законно да пътува
и да получи достъп до тази част на държавата,
както и може основателно да се очаква да се
установи там.
(6) Хуманитарен статут се предоставя и
на членовете на семейството на чужденец с
предоставен хуманитарен статут, доколкото
това е съвместимо с личния им статус и не
са налице обстоятелствата по чл. 12, ал. 2.“
§ 12. Член 11 се отменя.
§ 13. В чл. 12 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) точка 4 се изменя така:
„4. който се ползва от закрилата или
помощт а на органи или организации на Ор
ганизацията на обединените нации, различни
от Върховния комисар на Обединените нации
за бежанците; когато тази закрила или помощ
не е преустановена и положението на лицето
не е установено, съгласно съответната резолю
ция на Организацията на обединените нации,
това лице може да се ползва от привилегиите,
произтичащи от Конвенцията за статута на
бежанците от 1951 г.;“
б) създават се т. 6 и 7:
„6. за когото има сериозни основания да
се предполага, че представлява заплаха за
националната сигурност;
7. който веднъж осъждан с влязла в сила
присъда за тежко престъпление представлява
заплаха за обществото.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Хуманитарен статут не се предоставя
на чужденец:
1. за когото има сериозни основания да се
предполага, че е извършил някое от деянията
по ал. 1, т. 1 и 3;
2. за когото има сериозни основания да
се предполага, че е извършил тежко прес
тъпление;
3. който е извършил извън територията на
Република България престъпление, за което
българският закон предвижда наказание ли
шаване от свобода, и е напуснал държавата
си по произход единствено с цел да избегне
наказателното преследване, освен ако това
преследване застрашава живота му или е
нечовешко или унизително;
4. за когото има сериозни основания да
се предполага, че представлява заплаха за
обществото или за националната сигурност.“
§ 14. В чл. 13 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
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а) в текста преди т. 1 думите „статут на
бежанец или хуманитарен статут“ се заменят
с „на международна закрила“;
б) в т. 2 думите „основателен страх“ се
заменят с „основателни опасения“.
2. В ал. 2 думите „статут на бежанец или
хуманитарен статут“ се заменят с „на меж
дународна закрила“.
§ 15. В чл. 14 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В текста преди т. 1 думите „статут на
бежанец или хуманитарен статут“ се заменят
с „на международна закрила“.
2. В т. 2 думите „или съответния регис
трационно-приемателен център“ се заличават.
3. Създава се т. 4:
„4. наруши приложената мярка по чл. 45а.“
§ 16. В чл. 15, ал. 1 се правят следните
изменения:
1. В текста преди т. 1 думите „статут на
бежанец или хуманитарен статут“ се заменят
с „на международна закрила“.
2. В т. 1 думата „страха“ се заменя с „опа
сенията“.
§ 17. В чл. 17, ал. 1 се правят следните
изменения:
1. В текста преди т. 1 думите „Предоставен
статут на бежанец или хуманитарен статут“
се заменят с „Предоставена международна
закрила“.
2. В т. 2 думите „предоставения му статут“
се заменят с „предоставената му междуна
родна закрила“.
§ 18. В чл. 22 думите „статут на бежанец
или хуманитарен статут“ се заменят с „или
предоставена международна закрила“.
§ 19. В чл. 23 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 навсякъде думата „закрила“ се
заменя с „международна закрила“.
2. В ал. 2 думата „закрила“ се заменя с
„международна закрила“.
§ 20. В чл. 25 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думата „закрила“ се заменя с
„международна закрила“, а думите „се на
значава настойник, съответно попечител, при
условията и по реда на Семейния кодекс“ се
заменят със „се назначава представител от
общинската администрация, определен от
кмета на общината или от оправомощено от
него длъжностно лице“.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Когато малолетен или непълнолетен
чужденец, търсещ или получил международна
закрила, е придружен от пълнолетно лице,
което отговаря за него по силата на закон или
обичай, това пълнолетно лице се назначава
от органа по ал. 1 за негов представител.“
3. Създава се нова ал. 3:
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„(3) Представителят на малолетния или
непълнолетния чужденец, търсещ или получил
международна закрила, до навършване пъл
нолетие на лицето има следните правомощия
в производствата по този закон:
1. да се грижи за правните му интереси в
производствата по предоставяне на между
народна закрила до тяхното приключване с
влязло в сила решение;
2. да го представлява пред всички админи
стративни органи, в т. ч. социални, здравни,
образователни и други институции в Републи
ка България, с оглед защита на най-добрия
интерес на детето;
3. да изпълнява ролята на процесуален
представител във всички производства пред
административните органи;
4. да предприема действия за осигуряване
на правна помощ.“
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея
думата „закрила“ се заменя с „международна
закрила“.
5. Алинея 5 се отменя.
§ 21. В чл. 26 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Малолетните и непълнолетните чуж
денци, търсещи или получили международна
закрила, имат право на основно и средно
образование, включително професионално
образование и професионално обучение, при
условията и по реда за българските граждани.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Чужденците, получили международна
закрила, имат право на достъп до основно и
средно образование, включително професи
онално образование и професионално обуче
ние, при условията и по реда за българските
граждани.“
3. Създават се ал. 3, 4 и 5:
„(3) Достъпът до образователната система
за малолетните и непълнолетните чужденци,
търсещи или получили международна закри
ла, не може да бъде отложен с повече от три
месеца, считано от датата на подаване на
молбата за международна закрила.
(4) Правото на образование на лицата,
търсещи или получили международна закри
ла, в държавните и общинските училища се
осъществява при условия и по ред, определени
от министъра на образованието и науката,
съгласувано с председателя на Държавната
агенция за бежанците.
(5) Лицата, на които е предоставена между
народна закрила, които не могат да представят
документи, удостоверяващи тяхната квалифи
кация, и желаят да упражняват регулирана
професия в Република България, могат да
получат достъп до упражняване на такава
професия по реда на Закона за признаване
на професионални квалификации.“
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§ 22. В чл. 27 думата „статут“ се заменя с
„международна закрила“.
§ 23. В глава четвърта в наименованието
на раздел II думата „закрила“ се заменя с
„международна закрила“.
§ 24. В чл. 29 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) създава се нова т. 2:
„2. да се движи на територията на Репуб
лика България;“
б) досегашните т. 2, 3, 4, 5, 6 и 7 стават
съответно т. 3, 4, 5, 6, 7 и 8.
2. В ал. 2 навсякъде думата „статут“ се
заменя с „международна закрила“, а думите
„6 и 7“ се заменят със „7 и 8“.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Чужденецът има право на достъп до
пазара на труда, включително да участва по
програми и проекти, финансирани от държав
ния бюджет или по линия на международно или
европейско финансиране, ако производството
не приключи до три месеца от подаването на
молбата му за международна закрила поради
независещи от него причини.“
4. В ал. 4 се създава изречение трето: „При
медицинския преглед се установява дали
чужденецът, търсещ международна закрила,
принадлежи към уязвима група и дали има
специални потребности.“
5. Създават се нови ал. 5 и 6:
„(5) Медицинският преглед се осъществя
ва в здравни кабинети към териториалните
поделения. Дейността на здравните кабинети
може да се осъществява от лекар, медицинска
сестра или фелдшер.
(6) Зд ра вн и т е к аби не т и ос ъщес т вя ват
дейности по:
1. първоначални изследвания при регис
трация на лицата, подали молба за закрила;
2. постоянно медицинско наблюдение;
3. оказване на първа медицинска помощ;
4. контрол върху хигиенното състояние
на лицата;
5. текущ контрол за спазване на хигиенните
изисквания;
6. изготвяне и поддържане на медицинска
документация за всяко лице.“
6. Досегашната ал. 5 става ал. 7 и се из
меня така:
„(7) Правата по ал. 1, т. 3 и 4 не се пре
доставят на чужденец, който не принадлежи
към уязвима група и:
1. подаде последваща молба за предоставяне
на международна закрила;
2. за когото производството по молбата му
за международна закрила е спряно.“
7. Досегашната ал. 6 става ал. 8.
8. Досегашната ал. 7 става ал. 9 и се из
меня така:
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„(9) Непридружените малолетни или не
пълнолетни чужденци се настаняват до на
вършване на пълнолетие във:
1. семейство на роднини или при близки,
приемно семейство, социална услуга – рези
дентен тип, или в специализирана институция
при условията и по реда на Закона за закрила
на детето;
2. други места за настаняване със специални
условия за малолетни и непълнолетни лица.“
9. Създават се ал. 10 и 11:
„(10) При определяне на мястото на нас
таняване на непридружен малолетен или
непълнолетен се взема предвид мнението му.
Доколкото е възможно, братята и сестрите
се настаняват заедно, като се взема предвид
най-добрият интерес на детето.
(11) От правото по ал. 1, т. 1 не се ползва
чужденец, след като последващата му молба
за международна закрила по чл. 13, ал. 1, т. 5
е отхвърлена с влязло в сила решение, както
и чужденец, който подлежи на екстрадиране
или предаване в друга държава – членка на
Европейския съюз, или в трета държава в
изпълнение на Закона за екстрадицията и
европейската заповед за арест.“
§ 25. В чл. 30 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея:
а) точка 5 се изменя така:
„5. да не променя адреса, определен по реда
на чл. 29, ал. 8, без разрешение от Държавната
агенция за бежанците;“
б) създава се нова т. 7:
„7. да не навлиза в зони, определени от
председателя на Държавната агенция за бе
жанците или оправомощено от него длъж
ностно лице;“
в) досегашните т. 7, 8 и 9 стават съответно
т. 8, 9 и 10;
г) създава се т. 11:
„11. да не напуска определената му зона.“
2. Създават се ал. 2 и 3:
„(2) Чужденец, търсещ международна зак
рила, може да напуска определената му зона
или да навлиза в зоните по ал. 1, т. 6 или 7 с
разрешение на председателя на Държавната
агенция за бежанците или оправомощено от
него длъжностно лице.
(3) Отказът за издаване на разрешение
за напускане на определената зона или за
навлизане в зоните по ал. 1, т. 6 или 7 се
мотивира. Разрешение не се изисква, когато
чужденецът, търсещ международна закрила,
трябва да се яви пред съд, пред администра
тивен орган или се нуждае от специализирана
медицинска помощ.“
§ 26. Член 30а се изменя така:
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„Чл. 30а. При прилагане разпоредбите на
този раздел се отчитат особеното положение
и специалните потребности на чужденците
от уязвима група.“
§ 27. В чл. 31 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се ал. 1:
„(1) Чужденецът се уведомява за правата и
задълженията, произтичащи от предоставената
му международна закрила, на разбираем за
него език.“
2. Досегашният текст става ал. 2 и се из
меня така:
„(2) Чужденците в Република България с
предоставено убежище имат равни права и
задължения с лицата, на които е предоставен
статут на бежанец.“
§ 28. В чл. 32 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Чужденец с предоставен хуманитарен
статут има правата и задълженията на чуж
денец с разрешено постоянно пребиваване в
Република България.“
2. В ал. 3 думите „предоставен статут на
бежанец или хуманитарен статут“ се заменят
с „предоставена международна закрила“, а
думите „на статут“ се заменят с „на между
народна закрила“.
3. Създава се ал. 5:
„(5) Чужденците с предоставена закрила
могат да се включат в програми и проекти,
съдържащи мерки за интеграция, при усло
вията и по реда, предвидени в тях.“
§ 29. Член 33 се изменя така:
„Чл. 33. Непридружените малолетни или
непълнолетни чужденци, получили междуна
родна закрила, се настаняват до навършване
на пълнолетие във:
1. семейство на роднини или при близки,
приемно семейство, социална услуга – рези
дентен тип, или в специализирана институция
при условията и по реда на Закона за закрила
на детето;
2. други места за настаняване със специални
условия за малолетни и непълнолетни лица.“
§ 30. В чл. 34 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „предоставен статут на
бежанец или хуманитарен статут“ се заменят
с „предоставена международна закрила“.
2. В ал. 4 думите „предоставен статут“ се за
менят с „предоставена международна закрила“.
3. В ал. 9 се създава изречение второ:
„Издирването се извършва при условията
на поверителност, когато това се налага от
обстоятелствата.“
§ 31. Член 35 се изменя така:
„Чл. 35. Чужденец с предоставена междуна
родна закрила е длъжен в срок до 14 дни от
получаване на решението за предоставяне на
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международна закрила да се яви в общината
на населеното място, в която ще се установи,
за да бъде вписан в регистъра на населението.“
§ 32. Член 36 се отменя.
§ 33. В чл. 37 думите „предоставен статут
на бежанец или хуманитарен статут“ се заме
нят с „предоставена международна закрила“.
§ 34. Създава се чл. 37а:
„Чл. 37а. (1) На чужденците с предоста
вено убежище или международна закрила в
Република България се предлага сключване
на споразумение за интеграция, в което се
определят техните права и задължения, както
и правата и задълженията на съответните
държавни или общински органи.
(2) Условията и редът за сключване, из
пълнение и прекратяване на споразумението
по ал. 1 се определят с наредба, приета от
Министерския съвет.“
§ 35. Член 38 се изменя така:
„Чл. 38. Чужденец с предоставено убежище
или международна закрила може да придобие
българско гражданство при условията и по
реда на Закона за българското гражданство.“
§ 36. В чл. 39 се правят следните изменения:
1. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Непридружените малолетни или непъл
нолетни чужденци, ползващи се от временна
закрила, се настаняват във:
1. семейство на роднини или при близки,
приемно семейство, социална услуга – рези
дентен тип, или в специализирана институция
при условията и по реда на Закона за закрила
на детето;
2. други места за настаняване със специални
условия за малолетни и непълнолетни лица.“
2. В ал. 5 навсякъде думата „статут“ се
заменя с „международна закрила“.
§ 37. В чл. 40, ал. 2 накрая се добавя „в
тридневен срок от регистрацията на чужде
неца, търсещ международна закрила“.
§ 38. В чл. 41, ал. 1, т. 2, 3 и 4 думата
„статут“ се заменя с „международна закрила“.
§ 39. В чл. 44 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 т. 11 се изменя така:
„11. настоящ адрес и зоната, определени
от председателя на Държавната агенция за
бежанците.“
2. В ал. 2, т. 6 думата „владее“ се заменя
с „разбира“.
3. В ал. 3 след думите „чл. 30“ се добавя
„ал. 1“.
§ 40. В глава четвърта се създава раздел V
с чл. 45а – 45е:
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„Раздел V
Мерки, прилагани на чужденци, търсещи
международна закрила
Чл. 45а. За своевременно разглеждане на
молбата за международна закрила или за
осигуряване участието на чужденеца, търсещ
такава закрила, председателят на Държавната
агенция за бежанците или оправомощено от
него длъжностно лице може да разпореди
задължително явяване на чужденеца на всеки
две седмици по време на производството пред
длъжностно лице от агенцията.
Чл. 45б. (1) Когато не може да бъде ефек
тивно приложена мярката по чл. 45а и след
преценка на обстоятелствата в конкретния
сл у чай, чу ж денец, т ърсещ меж ду народна
закрила, може да бъде настанен временно
и за възможно най-кратък срок в център от
затворен тип:
1. за установяване или проверка на неговата
самоличност или националност;
2. за установяване на фактите и обстоя
телствата, на които се основава молбата за
международна закрила, когато това не може
да се извърши по друг начин и има опасност
чужденецът да се укрие;
3. когато това се налага с цел защита на
националната сигурност или обществения ред;
4. за установяване на държавата, компе
тентна за разглеждане на молбата за между
народна закрила и прехвърляне на чужденеца
в компетентната държава, и когато е налице
сериозна опасност чужденецът да се укрие.
(2) Чужденец, търсещ международна зак
рила, не може да бъде настанен в център от
затворен тип само на основание, че е подал
молба за международна закрила.
Чл. 45в. (1) Чужденец, търсещ международ
на закрила, се настанява в център от затворен
тип с мотивирано решение на председателя
на Държавната агенция за бежанците или
на оправомощено от него длъжностно лице.
(2) Решението по ал. 1 се взема след пре
ценка за принадлежността на чужденеца към
уязвима група.
(3) Решението по ал. 1 се издава в писмена
форма и съдържа фактическите и правните
основания за настаняването, реда и срока
за обжа лване, как то и въ змож ност та за
предоставяне на безплатна правна помощ и
представителство.
(4) Препис от решението се връчва по реда
на чл. 76.
(5) Решението на органа по ал. 1 може
да бъде обжалвано по реда на Администра
тивнопроцесуалния кодекс, като жалбата не
спира изпълнението му. Решението на съда
е окончателно.
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Чл. 45г. (1) Настаняването в център от
затворен тип продължава до отпадане на съ
ответното основание по чл. 45б, ал. 1.
(2) Директорът на център от затворен тип, в
който е настанен чужденец, търсещ междуна
родна закрила, извършва ежемесечно проверка
за наличие на основанията за настаняване и
ги докладва на председателя на Държавната
агенция за бежанците или оправомощено от
него длъжностно лице.
(3) Председателят на Държавната агенция
за бежанците или оправомощено от него
длъжностно лице преразглежда решението за
настаняване по чл. 45в, ал. 1 при установяване
на нови данни и обстоятелства или по искане
на чужденеца, търсещ международна закри
ла, и се произнася с мотивирано решение в
7-дневен срок.
(4) Решението по ал. 3 може да бъде обжал
вано по реда на Административнопроцесуал
ния кодекс, като жалбата не спира изпълне
нието му. Решението на съда е окончателно.
(5) Неприключването на производството в
предвидения по този закон срок не по вина
на чужденеца, търсещ международна закрила,
не може да бъде основание за продължаване
на настаняването в център от затворен тип.
(6) Когато по административен или съдебен
ред се установи, че настаняването в център от
затворен тип е незаконосъобразно, чужденецът
се освобождава незабавно.
(7) Чужденците, търсещи международна
закрила, се преместват от един център в
друг само при необходимост. В тези случаи
се уведомяват лицата, които им предоставят
правна помощ.
Чл. 45д. (1) Чужденците, търсещи между
народна закрила, настанени в центрове от
затворен тип, имат право на:
1. достъп до открити пространства;
2. посещения от членове на техните се
мейства;
3. зачитане неприкосновеността на личния
им живот;
4. срещи с лица, осиг у ряващи правна
помощ и представителство, представители
на юридически лица с нестопанска цел и на
международни организации;
5. информация за правилника за вътрешния
ред на съответния център, както и за техните
права и задължения; информацията се пре
доставя на разбираем за тях език.
(2) Ограничения на правата по ал. 1 се
допускат само когато това е необходимо за
обезпечаване на сигурността, обществения ред
или административното управление на центъ
ра от затворен тип, при условие че достъпът
не е значително ограничен или невъзможен.
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(3) Спрямо чужденци от уязвима група,
които са настанени в център от затворен тип,
се осъществява наблюдение и при необходи
мост се осигурява подходяща помощ с оглед
тяхното особено положение.
Чл. 45е. (1) Малолетните и непълнолетните
чужденци, търсещи международна закрила,
могат да бъдат настанени в центрове от зат
ворен тип само като крайна мярка с оглед
запазване целостта на семейството или за
осигуряване тяхната защита и сигурност, за
възможно най-кратък срок, като се полагат
всички усилия за настаняването им в подхо
дящи за тях места.
(2) На малолетните и непълнолетните
чужденци, търсещи международна закрила,
настанени в центрове на Държавната аген
ция за бежанците, се осигурява достъп до
образование и възможност да се занимават с
дейности в свободното си време, включително
с игри и с развлекателни дейности, подходящи
за възрастта им.
(3) Настаняването в центровете на Държав
ната агенция за бежанците се извършва при
спазване на принципа за запазване целостта
на семейството.
(4) В центровете на Държавната агенция
за бежанците чужденците, търсещи междуна
родна закрила, от женски пол се настаняват
отделно от тези от мъжки пол, освен когато
са членове на едно семейство и са дали съг
ласието си за това.“
§ 41. В чл. 47 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2:
а) точка 1 се изменя така:
„1. транзитни центрове – за регистрация,
настаняване, медицинско изследване и про
веждане на производство за определяне на
държавата, компетентна за разглеждане на
молбата за предоставяне на международна
закрила, и на ускорено производство за чуж
денци, търсещи закрила; при необходимост се
провежда и производство за предоставяне на
международна закрила на чужденци;“
б) в т. 2 навсякъде думата „статут“ се за
меня с „международна закрила“;
в) точка 3 се отменя.
2. Създава се нова ал. 4:
„(4) Центровете по ал. 2 могат да бъдат
от отворен или от затворен тип. В центрове
от отворен тип могат да се създават отделни
обособени помещения за непридружени ма
лолетни и непълнолетни чужденци, търсещи
международна закрила, както и отделни обо
собени помещения или части от затворен тип.“
3. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
§ 42. В чл. 48 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:

БРОЙ 80

ДЪРЖАВЕН

а) в т. 1 думите „статут на бежанец и хума
нитарен статут“ се заменят с „международна
закрила“;
б) в т. 2 думата „статут“ се заменя с „меж
дународна закрила“;
в) в т. 4 думите „на статут“ се заменят с „на
международна закрила“, а думите „предоставен
статут на бежанец или хуманитарен статут“
се заменят с „предоставена такава закрила“;
г) в т. 11 думата „закрила“ се заличава, а
думата „статут“ се заменя с „международна
закрила“.
2. В ал. 3, т. 3 думата „закрила“ се заменя
с „международна закрила“.
§ 43. В чл. 51, ал. 2 думите „чл. 29, ал. 4 – 7“
се заменят с „чл. 29, ал. 4 и ал. 7 – 11, с из
ключение на решенията за настаняване в
центрове от затворен тип“.
§ 44. В чл. 52 след думите „чл. 48, ал. 1,
т. 1 – 4 и 6“ се добавя „и чл. 53, т. 12“, а думата
„статут“ се заменя с „международна закрила“.
§ 45. В чл. 53 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. организира приемането и временното
настаняване на чужденците, подали молба за
международна закрила, оказва съдействие за
адаптирането им към българските условия в
сътрудничество с Българския Червен кръст
и други неправителствени организации и
организира курсове по български език съв
местно с Министерството на образованието
и науката;“.
2. В т. 4 ду мата „стат у т“ се замен я с
„международна закрила“, а след думите „или
получили“ се добавя „такава“.
3. В т. 13 думата „статут“ се заменя с
„международна закрила“.
§ 46. В чл. 54, ал. 1 и 2 думата „закрила“
се заменя с „международна закрила“.
§ 47. В чл. 58 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3 думата „статут“ се заменя с
„международна закрила“.
2. В ал. 5 думите „статут на бежанец и
хуманитарен статут“ се заменят с „на меж
дународна закрила“.
3. В ал. 6 думите „трябва да бъде упътен
на език, който разбира“ се заменят със „се
информира писмено на разбираем за него
език“ и се създава изречение второ: „Когато
обстоятелствата налагат това, тази информа
ция може да бъде предоставена устно.“
4. Алинея 7 се изменя така:
„(7) При получаване на молба за предос
тавяне на закрила компетентните органи за
дължително изискват писмено становище на
Държавна агенция „Национална сигурност“,
което се взема предвид при произнасяне в
производството по общия ред. Становище не
се изисква в случаите по чл. 68.“
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§ 48. В чл. 59, ал. 1 думата „статут“ се
заменя с „международна закрила“.
§ 49. В чл. 60, ал. 1 думата „статут“ се
заменя с „международна закрила“.
§ 50. В чл. 61, ал. 2 думата „статут“ се
заменя с „международна закрила“.
§ 51. В чл. 63 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „статут“ се заменя с
„международна закрила“.
2. В ал. 4 думата „закрила“ се заменя с
„международна закрила“.
§ 52. В чл. 63а се правят следните изме
нения и допълнения:
1. В ал. 1, изречение второ думата „статут“
се заменя с „международна закрила“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Чужденецът е длъжен да представи
всички доказателства в подкрепа на молбата
си за международна закрила до произнасянето
по нея, като в случай че не ги представи,
произнасянето се извършва без тези дока
зателства.“
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) С чужденеца се провежда интервю, на
което се прави аудио- или аудио-визуално за
писване и се съставя протокол. При започване
на интервюто чужденецът се уведомява за
осъществяването на аудио- или аудио-визуално
записване. Протоколът от интервюто и аудиоили аудио-визуалния запис са неразделна част
от личното досие на чужденеца.“
4. Създава се нова ал. 4:
„(4) Интервюиращият орган провежда до
пълнителни интервюта, ако е необходимо за
нуждите на съответното производство.“
5. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея
думата „статут“ се заменя с „международна
закрила“.
6. Досегашната ал. 5 става ал. 6.
7. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея
думите „език, за който може да се смята, че
чужденецът владее“ се заменят с „разбираем
за него език“.
8. Досегашните ал. 7, 8 и 9 стават съответно
ал. 8, 9 и 10.
§ 53. В чл. 65, изречение първо навсякъде
думата „статут“ се заменя с „международна
закрила“.
§ 54. В чл. 66, ал. 1 думата „статут“ се
заменя с „международна закрила“.
§ 55. В чл. 67 ал. 2 се изменя така:
„(2) Принудителните административни мер
ки по ал. 1 се отменят, когато на чужденеца
е предоставено убежище или международна
закрила.“
§ 56. В глава шеста в наименованието на
раздел Iа думата „статут“ се заменя с „меж
дународна закрила“.
§ 57. В чл. 67а, ал. 2, т. 1 и ал. 3 думата
„статут“ се заменя с „международна закрила“.
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§ 58. В чл. 67б, ал. 1 думата „статут“ се
заменя с „международна закрила“.
§ 59. В чл. 67в, т. 1 и 2 думата „статут“ се
заменя с „международна закрила“.
§ 60. В чл. 67д, ал. 2 думата „статут“ се
заменя с „международна закрила“.
§ 61. В чл. 68, ал. 1, т. 1 и 3, ал. 2 и 3 думата
„статут“ се заменя с „международна закрила“.
§ 62. В чл. 70, ал. 5 думите „чл. 63а, ал. 5“
се заменят с „чл. 63а, ал. 6“.
§ 63. В чл. 71, ал. 1 и 2 думата „статут“ се
заменя с „международна закрила“.
§ 64. В чл. 72, ал. 1, т. 3 и ал. 2, т. 1, 3 и 5
думата „статут“ се заменя с „международна
закрила“.
§ 65. В чл. 73, изречение първо думата
„статут“ се заменя с „международна закрила“.
§ 66. В чл. 75 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) При произнасяне по молбата за меж
дународна закрила се преценяват всички
относими факти, декларации или документи,
свързани с личното положение на молителя, с
държавата му по произход или с възможността
да се ползва от закрилата на друга държава,
чието гражданство би могъл да придобие,
включително и дали молителят е упражнявал
дейности, чиято единствена цел е да получи
международна закрила.“
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) Когато твърденията на молителя не
са подкрепени с доказателства, те се приемат
за достоверни, ако той е положил усилия да
обоснове молбата си, дал е задоволително
обяснение за липсата на доказателства и из
явленията му са преценени като непротиво
речиви и достоверни. Липсата на достатъчно
данни за преследване, включително поради
непровеждане на интервю по чл. 63а, ал. 6,
не може да бъде основание за отказ за пре
доставяне на международна закрила.“
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
§ 67. В чл. 76 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „закрила“ се заменя с
„международна закрила“, а думата „владее“
се заменя с „разбира“.
2. В ал. 2 думата „закрила“ се заменя с
„международна закрила“.
§ 68. В глава шеста в наименованието на
раздел IV думите „на статут“ се заменят с
„на международна закрила“, а думите „пре
доставен статут“ се заменят с „предоставена
международна закрила“.
§ 69. В чл. 77 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „статут“ се заменя с
„международна закрила“.
2. В ал. 2 думата „закрила“ се заменя с
„международна закрила“.
3. В ал. 3 думата „статут“ се заменя с
„международна закрила“.
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§ 70. В чл. 78 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „предоставения статут“
се заменят с „предоставената международна
закрила“.
2. В ал. 2 думата „статут“ се заменя с
„международна закрила“.
3. В ал. 3 думата „статута“ се заменя с
„международната закрила“.
4. В ал. 4 думата „статут“ се заменя с
„международна закрила“, а думите „чл. 75,
ал. 3“ се заменят с „чл. 75, ал. 4“.
5. В ал. 5 и 6 думата „статута“ се заменя
с „международната закрила“.
§ 71. В чл. 79 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „на статут“ се заменят с
„на международна закрила“, а думите „пре
доставен статут“ се заменят с „предоставена
международна закрила“.
2. В ал. 4 думата „статута“ се заменя с
„международната закрила“.
§ 72. В чл. 82, ал. 3 думата „статут“ се
заменя с „международна закрила“.
§ 73. В чл. 87 след думите „чл. 75, ал. 1,
т. 2 и 4“ се добавя „чл. 77, ал. 3“.
§ 74. В чл. 99 думата „статут“ се заменя с
„международна закрила“.
§ 75. В § 1 от допълнителните разпоредби
се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 2 думата „особена“ се заличава.
2. В т. 3 се създава буква „г“:
„г) родителите или друг пълнолетен член
на семейството, който носи отговорност по
силата на закон или обичай за непълнолет
ното, невстъпило в брак лице, на което е
предоставена международна закрила.“
3. В т. 5 думите „чл. 10, ал. 1 от Директива
2004/83/ЕО на Съвета относно минималните
стандарти за признаването и правното поло
жение на гражданите на трети държави или
лицата без гражданство като бежанци или
като лица, които по други причини се нуждаят
от международна закрила, както и относно
съдържанието на предоставената закрила“ се
заменят с „чл. 10, параграф 1 от Директива
2011/95/ЕС на Европейския парламент и на
Съвета относно стандарти за определянето
на граждани на трети държави или лица без
гражданство като лица, на които е предоставе
на международна закрила, на единния статут
на бежанците или на лицата, които отговарят
на условията за субсидиарна закрила, както и
за съдържанието на предоставената закрила
(ОВ, L 337/9 от 20 декември 2011г.)“.
4. Точка 6 се изменя така:
„6. „Последваща молба“ е молба за предос
тавяне на международна закрила в Република
България, която чужденецът подава, след като
има прекратена или отнета международна
закрила или производството за предоставяне
на международна закрила в Република Бъл
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гария е приключило с влязло в сила решение
и чужденецът не е напускал територията на
Република България.“
5. Точка 7 се изменя така:
„7. „Държава по произход“ е държавата или
държавите, чийто гражданин е чужденецът,
или за лице без гражданство – държавата на
предишното му обичайно пребиваване.“
6. В т. 9:
а) в текста преди буква „а“ думата „статут“
се заменя с „международна закрила“;
б) в буква „а“ думите „или убеждение“ се
заличават;
в) в буква „г“ думата „закрила“ се заменя
с „международна закрила“.
7. Създават се т. 10 – 17:
„10. „Молба за международна закрила“ е
отправено искане за закрила от чужденец до
Република България.
11. „Най-добрият интерес на детето“ е поня
тие по смисъла на § 1, т. 5 от допълнителните
разпоредби на Закона за закрила на детето.
12. „Център от отворен тип“ е територи
ално поделение на Държавната агенция за
бежанците със свободен режим.
13. „Център от затворен тип“ е терито
риално поделение на Държавната агенция
за бежанците, в което правото на свободно
придвижване на настанените в него чужденци,
търсещи международна закрила, е ограничено.
14. „Зона“ е определена от председателя
на Държавната агенция за бежанците ад
министративна област, която чужденецът,
търсещ международна закрила, не може да
напуска и която дава достатъчна възможност
за движение, за да гарантира упражняването
на правата по този закон.
15. „Сериозна опасност от укриване на
чужденец“ е налице, когато с оглед на фак
тическите данни може да се направи обосно
вано предположение, че чужденецът ще се
опита да се укрие. Такива данни може да са
налице, когато чужденецът: не може да бъде
намерен на разрешения му адрес, напуснал
е без разрешение определената му зона или
център за настаняване, не се е явил без ува
жителна причина пред длъжностно лице от
Държавната агенция за бежанците в изпълне
ние на приложена мярка по чл. 45а, нарушил
е забраната за влизане в граничната зона,
направил е опит да напусне или е напуснал
страната, както и други данни.
16. „Чужденец, търсещ международна за
крила със специални потребности“ е лице от
уязвима група, което се нуждае от специални
гаранции, за да се ползва от правата и да
изпълнява задълженията си по този закон.
17. „Лица от уязвима група“ са малолетните
или непълнолетните, непридружените мало
летни и непълнолетни, хората с увреждания,
възрастните хора, бременните жени, самот
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ните родители с ненавършили пълнолетие
деца, жертвите на трафик на хора, лицата
с тежки здравословни проблеми, лицата с
психични разстройства и лицата, които са
понесли изтезание, изнасилване или други
тежки форми на психическо, физическо или
сексуално насилие.“
Допълнителна разпоредба
§ 76. Този закон въвежда изискванията
на Директива 2011/95/ЕС на Европейския
парламент и на Съвета от 13 декември 2011 г.
относно стандарти за определянето на граж
дани на трети държави или лица без граж
данство като лица, на които е предоставена
международна закрила, за единния статут на
бежанците или на лицата, които отговарят на
условията за субсидиарна закрила, както и
за съдържанието на предоставената закрила
и изискванията на Директива 2013/33/ЕС на
Европейския парламент и на Съвета от 26 юни
2013 г. за определяне на стандарти относно
приемането на кандидати за международна
закрила (OB, L 180/96 от 29 юни 2013 г.).
Преходни и заключителни разпоредби
§ 77. Започнатите до влизането в сила на
този закон производства се довършват по
досегашния ред.
§ 78. В Закона за чужденците в Република
България (обн., ДВ, бр. 153 от 1998 г.; изм.,
бр. 70 от 1999 г., бр. 42 и 112 от 2001 г., бр. 45
и 54 от 2002 г., бр. 37 и 103 от 2003 г., бр. 37 и
70 от 2004 г., бр. 11, 63 и 88 от 2005 г., бр. 30 и
82 от 2006 г., бр. 11, 29, 52, 63 и 109 от 2007 г.,
бр. 13, 26, 28 и 69 от 2008 г., бр. 12, 32, 36, 74,
82, 93 и 103 от 2009 г., бр. 73 от 2010 г., бр. 9
и 43 от 2011 г., бр. 21 и 44 от 2012 г., бр. 16,
23, 52, 68 и 70, 108 от 2013 г., бр. 53 от 2014 г.
и бр. 14 от 2015 г.) се правят следните изме
нения и допълнения:
1. В чл. 33з:
а) в ал. 5 думите „статут на“ се заменят с
„предоставена“;
б) в ал. 6 думите „предоставен статут на“
се заменят с „предоставена“;
в) в ал. 7 думата „статута“ се заменя с
„наличието“;
г) в ал. 8 думите „статута на“ се заличават.
2. В чл. 33и:
а) в ал. 4 думите „предоставеният статут на
международна закрила не е отнет“ се заменят
с „предоставената международна закрила не
е отнета“;
б) в ал. 5 думите „предоставен статут на“
се заменят с „предоставена“.
3. В чл. 44 се създава ал. 12:
„(12) Настаняването в специалните домове
за временно настаняване на чужденци не се
прекратява, когато има сериозни основания
да се предполага, че чужденецът е подал
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последваща молба за международна закрила
единствено с цел да забави или да затрудни
изпълнението на наложена принудителна
административна мярка по чл. 39а, ал. 1, т. 2
или 3. Продължаването на настаняването
подлежи на обжалване по реда на чл. 46а.“
4. В чл. 45, ал. 3 думата „статут“ се заменя
с „международна закрила“.
5. В § 1 от допълнителните разпоредби
т. 13 се изменя така:
„13. „Международна закрила“ е понятие по
смисъла на Закона за убежището и бежанците.“
6. Навсякъде в закона думата „особена“
се заличава.
§ 79. В Закона за българските лични доку
менти (обн., ДВ, бр. 93 от 1998 г.; изм., бр. 53,
67, 70 и 113 от 1999 г., бр. 108 от 2000 г., бр. 42
от 2001 г., бр. 45 и 54 от 2002 г., бр. 29 и 63
от 2003 г., бр. 96, 103 и 111 от 2004 г., бр. 43,
71, 86, 88 и 105 от 2005 г., бр. 30, 82 и 105 от
2006 г., бр. 29, 46 и 52 от 2007 г., бр. 66, 88 и
110 от 2008 г., бр. 35, 47, 82 и 102 от 2009 г.,
бр. 26 и 100 от 2010 г., бр. 9 и 23 от 2011 г.;
Решение № 2 на Конституционния съд от
2011 г. – бр. 32 от 2011 г.; изм., бр. 55 от 2011 г.,
бр. 21, 42 и 75 от 2012 г., бр. 23 и 70 от 2013 г.,
бр. 53 от 2014 г. и бр. 14 от 2015 г.) се правят
следните изменения:
1. В чл. 59, ал. 1, т. 1 думите „до 5 години“
се заменят с „от три до 5 години“.
2. В чл. 63а, ал. 4 думите „настойник или
попечител“ се заменят с „или оправомощен
представител на общината“.
3. В чл. 63б, ал. 2 думите „настойник или
попечител“ се заменят с „или оправомощен
представител на общината“.
§ 80. В Закона за признаване на професио
нални квалификации (обн., ДВ, бр. 13 от 2008 г.,
изм., бр. 41 и 74 от 2009 г., бр. 98 от 2010 г.,
бр. 8, 9, 43 и 61 от 2011 г., бр. 68 от 2013 г. и
бр. 21 от 2014 г.) в чл. 29 се създава ал. 3:
„(3) Органът по признаване изисква от за
явителя да премине стаж за приспособяване
с продължителност до 5 години и да положи
изпит за признаване на правоспособност в
случаите, когато заявителят е лице, на ко
ето е предоставена международна закрила
и не може да представи доказателствата по
чл. 28, ал. 2.“
§ 81. В Закона за народната просвета (обн.,
ДВ, бр. 86 от 1991 г.; изм., бр. 90 от 1996 г.,
бр. 36, 124 и 153 от 1998 г., бр. 67 и 68 от
1999 г., бр. 90 и 95 от 2002 г., бр. 29, 71, 86 и
114 от 2003 г., бр. 40 от 2004 г., бр. 28, 94, 103
и 105 от 2005 г., бр. 41 и 105 от 2006 г., бр. 113
от 2007 г., бр. 50 от 2008 г., бр. 35, 36 и 74 от
2009 г., бр. 50 и 78 от 2010 г., бр. 9, 23 и 99 от
2011 г., бр. 102 от 2012 г., бр. 68, 84 и 109 от
2013 г. и бр. 61 от 2014 г.) в допълнителните
разпоредби се създава § 4б:
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„§4б. (1) На малолетните и непълнолетните
чужденци, търсещи или получили международ
на закрила по реда на Закона за убежището и
бежанците, които подлежат на задължителна
предучилищна подготовка и на задължително
училищно обучение, се осигурява безплатно
обучение в държавните и общинските училища
в Република България.
(2) Лицата по ал. 1, които не могат да
представят документ, удостоверяващ завър
шена подготвителна група, завършен клас
или степен на образование, се приемат за
обучение в съответния клас, съобразно въз
растта на лицето.
(3) Обучението се провежда в училища,
определени от началниците на регионалните
инспекторати по образованието.
(4) В у чилищата, в които се обу чават
лицата по ал. 1, се осигурява допълнително
интензивно обучение по български език и
допълнително обучение по образователни
направления от учебната програма за задължи
телна предучилищна подготовка и по учебни
предмети от задължителната подготовка от
училищния учебен план.
(5) Необходимите средства за провеждане
на обучението по ал. 4 се планират по цен
тралния бюджет. Същите се предоставят по
бюджетните взаимоотношения на първосте
пенните разпоредители с бюджет, финанси
ращи училищата по ал. 3, по предложение
на министъра на образованието и науката.“
§ 82. В Закона за здравето (обн., ДВ, бр. 70
от 2004 г.; изм., бр. 46, 76, 85, 88, 94 и 103 от
2005 г., бр. 18, 30, 34, 59, 71, 75, 81, 95 и 102 от
2006 г., бр. 31, 41, 46, 53, 59, 82 и 95 от 2007 г.,
бр. 13, 102 и 110 от 2008 г., бр. 36, 41, 74, 82,
93, 99 и 101 от 2009 г., бр. 41, 42, 50, 59, 62,
98 и 100 от 2010 г., бр. 8, 9, 45 и 60 от 2011 г.,
бр. 38, 40, 54, 60, 82, 101 и 102 от 2012 г., бр. 15,
30, 66, 68, 99, 104 и 106 от 2013 г., бр. 1, 98 и
107 от 2014 г. и бр. 9 от 2015 г.) в глава втора,
раздел V се създава чл. 63а:
„Чл. 63а. (1) В случай на кризисна ситу
ация, включително на масово навлизане на
чужденци, търсещи закрила на територията
на Република България, и при възникване на
риск за общественото здраве, министърът на
здравеопазването може да разпореди мерки
и дейности за опазване на общественото
здраве, различни от мерките и дейностите
по този раздел.
(2) Мерк ите и дейностите по а л. 1 се
коорд инират на национално ниво от главния
държавен здравен инспектор, извършват се от
регионалните здравни инспекции, на чиято
територия са разкрити местата за настанява
не, и се финансират от държавния бюджет.“
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§ 83. Законът влиза в сила от деня на
обнародването му в „Държавен вестник“, с
изключение на § 40, който влиза в сила от
1 януари 2016 г.
Законът е приет от 43-то Народно събра
ние на 2 октомври 2015 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
6588

РЕШЕНИЕ

за отпускане на държавни парични награди
за особени заслуги към българската държава
и нацията
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република Бълга
рия и чл. 4, ал. 1 от Закона за награждаване
на лица за особени заслуги към българската
държава и нацията
РЕШИ:
1. Отпуска държавни парични награди
пожизнено за особени заслуги към българ
ската държава и нацията в размер 700 лв.
месечно, съответно на: Анелия Любомирова
Шуманова, Васил Александров Михайлов,
проф. д.и.н. Людмил Стефанов Гетов, Стоян
Иванов Бабеков, Янка Анастасова Рупкина,
за изключителните им постижения и за ця
лостния им принос в областта на културата.
2. Възлага изпълнението на решението на
министъра на културата.
Решението е прието от 43-то Народно съб
рание на 9 октомври 2015 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
6712

ПРЕЗИДЕНТ
НА РЕПУБЛИКАТА
УКАЗ № 197
На основание чл. 101, ал. 1 от Конституцията
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Връщам за ново обсъждане в Народното съ
брание Закона за военното разузнаване, приет от
ХLIIІ Народно събрание на 1 октомври 2015 г.
Издаден в София на 14 октомври 2015 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Христо Иванов
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МОТИВИ

за връщане за ново обсъждане в Народното
събрание на разпоредби от Закона за военното
разузнаване, приет от Народното събрание
на 1 октомври 2015 г.
Уважаеми дами и господа народни пред
ставители,
Приветствам политическата воля на на
родните представители от 43-то Народно съ
брание, която доведе до приемане на закони,
регламентиращи принципите за изграждане
и функциониране на службите за сигурност,
координацията и взаимодействието между
тях, както и механизмите за ефективен пар
ламентарен контрол върху дейността им. Това
показва национална отговорност по въпроси
те на сигурността и отбраната на страната.
Всички служби за сигурност 25 години след
демократичните промени в държавата ще
работят по правила, приети от законодател
ната власт.
С приемането на Закона за военното раз
узнаване се урежда организацията, дейността,
задачите и функционирането на военното раз
узнаване, включително и на служба „Военна
информация“. Досега дейността на Службата се
уреждаше от два текста в Закона за отбраната
и въоръжените сили на Република България.
Действащият Закон за отбраната и въоръ
жените сили на Република България е приет
през 2009 г. от 40-ото Народно събрание и
предвиж да възможност ръководителят на
служба „Военна информация“ да се назна
чава от министъра на отбраната или по не
гово предложение по ред, определен с този
закон и с правилника за прилагането му.
Преценката за това дали длъжността да се
заеме от военнослужещ с висше офицерско
звание е оставена на Министерския съвет и
на президента на републиката. През 2012 г.
по предложение на Министерския съвет и с
указ на президента длъжността директор на
служба „Военна информация“ не е включена
сред длъжностите, за които се изискват висши
офицерски звания.
Сега приетата разпоредба на чл. 24, ал. 3
от Закона за военното разузнаване предвиж
да, че директор на Службата може да бъде
само военнослужещ на действителна военна
служба с висше военно звание. Не намирам
убедителни аргументи за премахване на въз
можността тази длъжност да може да се заема
от цивилно лице, притежаващо професионален
опит в областта на националната сигурност
или въоръжените сили. От 2012 г. досега тази
длъжност е заемана от цивилно лице, което
не е възпрепятствало служба „Военна инфор
мация“ да изпълнява поставените є задачи.
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Определянето на необходимия професи
онален опит като изискване за заемане на
определена длъжност не трябва да бъде са
моцел. Този опит следва да бъде съобразен
с функциите и задачите, които се възлагат
на съответната структура от системата за
защита на националната сигурност. Нацио
налната сигурност съгласно разпоредбата на
приетия и обнародван Закон за управление
и функциониране на системата за защита на
националната сигурност е динамично със
тояние на обществото и на държавата, при
което са защитени териториалната цялост,
суверенитетът и конституционно установеният
ред на страната, когато са гарантирани демо
кратичното функциониране на институциите
и основните права и свободи на гражданите,
в резултат на което нацията запазва и уве
личава своето благосъстояние и се развива,
както и когато страната успешно защитава
националните си интереси и реализира на
ционалните си приоритети.
На служба „Военна информация“ са възло
жени задачи, свързани не само с отбраната на
страната, а и с националната сигурност. Една
от основните задачи на Службата е добиване
и анализ на стратегическа разузнавателна ин
формация, необходима както за отбраната на
страната, така и за защита на националната
сигурност от външни посегателства, рискове и
заплахи. В съвременната динамична и сложна
външна среда за сигурност рисковете и запла
хите рядко имат класически военен характер.
Те се пораждат от невоенни явления и фактори
и следва да се идентифицират в ранен стадий,
за да бъдат предприети превантивни дейст
вия във фазата, неизискваща силов отговор.
Основните задачи на военното разузнаване
на стратегическо ниво, посочени в чл. 12 от
закона, надхвърлят рамките на дейността по
осигуряване на Българската армия и въоръже
ните сили за изпълнение на тяхната основна
мисия – отбраната на Република България.
Тези, които имат чисто военен характер и
изискват специфична военна експертиза, са
само една част. Дейността на Службата е
функция на сложния и разнообразен характер
на рисковете и заплахите за националната и
коалиционната сигурност, налагаща неконвен
ционални методи на противодействие. Служба
„Военна информация“ изпълнява задачи и в
областта на асиметрични рискове и заплахи –
тероризъм, нелегален трафик на хора, оръжие
и наркотици, оръжия за масово унищожа
ване и тяхното разпространение. Кръгът на
дейност на Службата по никакъв начин не
налага ограничаване на възможността неин
ръководител да бъде само военнослужещ на
действителна военна служба с висше военно
звание. Така се въвеждат допълнителни огра
ничения, надхвърлящи целесъобразността.

ВЕСТНИК

БРОЙ 80

Директорът на служба „Военна информация“
трябва да е способен да изгради стратегическа
визия за развитието є, която е обвързана с
динамиката на геополитическите процеси и
външната среда за сигурност, да задава точ
но приоритетите и да контролира ефективно
дейността на Службата.
Предвидените в чл. 24, ал. 6 от закона
правомощия на директора също не водят
до извода, че с тази длъжност могат да се
справят единствено военнослужещи с висше
офицерско звание. Не мога да приема, че всеки
един военнослужещ само поради висшето си
офицерско звание притежава необходимите
познания, които да му дават предимство при
ръководенето на Службата. Всеки военнослу
жещ, придобил професионален стаж независи
мо в кой вид въоръжени сили и с определено
военно звание, ще отговаря на приетите от
народните представители критерии. Не съм
убеден, че именно този опит, без да се дър
жи сметка за специфичните познания, дава
преимущество при изпълнение на задачите
на Службата. Явно и за народните представи
тели действителната военна служба и висшето
военно звание не е абсолютно необходимата
предпоставка. В противен случай това изисква
не щеше да бъде въведено и за заместниците
на директора. След като цивилни лица могат
да бъдат заместник-директори и ще могат да
изпълняват функциите и правомощията на
ръководителя в негово отсъствие, не виждам
основание директорът да не може да бъде
лице, различно от военнослужещ.
Изложените аргументи относно изисква
нията за заемане на ръководната длъжност в
Службата през последните години и възложе
ните є задачи ми дават основание да призова
народните представители да обсъдят отново и
въведеното изискване професионалният опит
за директора на служба „Военна информация“
и заместника му да е придобит само във
въоръжените сили или в държавни органи
и структури, които осъществяват диплома
тическа, отбранителна, разузнавателна, кон
траразузнавателна, оперативно-издирвателна,
правоохранителна и охранителна дейност и
които са представени в Съвета по сигурността
към Министерския съвет. След като Народ
ното събрание, президентът на републиката
и Министерският съвет имат важна роля при
управлението на системата за защита на на
ционалната сигурност, не виждам основание
служителите, подпомагащи органите в тази
дейност, да бъдат ограничавани при заемане
на тези длъжности. Контролът, осъществя
ван от постоянните комисии в Народното
събрание над дейността на службите, също е
важен елемент от управлението на системата
за защита на националната сигурност и този
опит следва да бъде приет като професиона
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лен. Призовавам народните представители
да преразгледат правилото кой опит ще бъде
приет за професионален в областта на на
ционалната сигурност за цивилните лица и
във въоръжените сили за военнослужещите,
като отчетат функциите на Службата. Това
ще позволи, от една страна, да бъдат премах
нати неоснователните ограничения. От друга
страна, ще даде възможност длъжността да
бъде заемана от лица, които притежават екс
пертиза, придобита във всички институции,
имащи важни функции по отношение на
националната сигурност.
Уважаеми госпожи и господа народни
представители,
Убеден съм, че повторното обсъждане на
върнатите разпоредби от Закона за военно
то разузнаване ще позволи служба „Военна
информация“ да бъде ръководена от профе
сионалисти, които притежават необходимите
качества, без да се въвеждат ограничителни
изисквания, които не са предпоставка за
изпълнението на възложените є задачи на
стратегическо ниво.
Предвид изложените по-горе мотиви на
основание чл. 101, ал. 1 от Конституцията
на Република България връщам за ново об
съждане в Народното събрание чл. 24, ал. 3 и
свързаната разпоредба на чл. 24, ал. 5, т. 3 и
чл. 26, т. 3 на Закона за военното разузнаване.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
6816
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„Чл. 13. За издаване на лиценз за извърш
ване на безмитна търговия в обекти по чл. 2,
т. 1 и 3 от Закона за безмитната търговия се
заплаща еднократна такса в размер 10 000 лв.“
§ 5. Член 39 се отменя.
§ 6. Приложение № 1 към чл. 39, ал. 2,
т. 1 и приложение № 2 към чл. 39, ал. 2, т. 2
се отменят.
Заключителна разпоредба
§ 7. В Постановление № 55 на Министер
ския съвет от 1993 г. за одобряване на Тарифа
№ 12 за таксите, които се събират в системата
на Министерството на финансите по Закона за
държавните такси (обн., ДВ, бр. 24 от 1993 г.;
изм. и доп., бр. 106 от 1996 г., бр. 13 и 111 от
2003 г., бр. 77 от 2006 г., бр. 49 от 2007 г. и
бр. 73 от 2010 г.) § 4 от преходните и заклю
чителните разпоредби се изменя така:
„§ 4. Тарифата се одобрява на основание чл. 1
от Закона за държавните такси, чл. 29, ал. 3
от Закона за тютюна и тютюневите изделия,
чл. 3, ал. 4 и чл. 13, ал. 2 от Валутния закон,
чл. 10, ал. 3 от Закона за безмитната търговия
и чл. 53, ал. 2 от Закона за вътрешния одит
в публичния сектор.“
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
6756

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 274
ОТ 12 ОКТОМВРИ 2015 Г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 273
ОТ 12 ОКТОМВРИ 2015 Г.

за одобряване на допълнителни разходи/
трансфери по бюджета на Министерството на
отбраната за 2015 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните
средства за физическо възпитание и спорт

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. Член 2 се отменя.
§ 2. В чл. 11 навсякъде думите „(лиценз)“
и „годишна“ се заличават.
§ 3. В чл. 11а, в ал. 1 и 2 думите „от местно
производство и от внос“ се заличават.
§ 4. Член 13 се изменя така:

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разхо
ди/трансфери за 2015 г. в размер 9047 лв. за
изплащане на минимални диференцирани
размери на паричните средства за физическо
възпитание и спорт на децата от детските
градини към Министерството на отбраната
и на курсантите и студентите в редовна фор
ма на обучение в държавните висши военни
училища.
(2) Средствата по ал. 1 се разпределят по
бюджета на Министерството на отбраната,
както следва:
1. 8301 лв. трансфери за държавните висши
военни училища – за курсантите и студентите
в редовна форма на обучение в държавните
висши военни училища, съгласно приложе
ние № 1;

за изменение на Тарифа № 12 за таксите, които
се събират в системата на Министерството на
финансите по Закона за държавните такси,
одобрена с Постановление № 55 на Министерския съвет от 1993 г. (обн., ДВ, бр. 24 от
1993 г.; изм. и доп., бр. 1, 18, 37, 77 и 101 от
1994 г., бр. 106 от 1996 г., бр. 58 и 78 от 1997 г.,
бр. 42 и 90 от 1999 г., бр. 2 от 2000 г., бр. 112
от 2001 г., бр. 96 от 2002 г., бр. 13 и 111 от
2003 г., бр. 77, 96 и 108 от 2006 г., бр. 7, 16, 49
и 100 от 2007 г., бр. 54 и 79 от 2008 г., бр. 73
от 2010 г., бр. 14 от 2012 г. и бр. 12 от 2015 г.)
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2. 746 лв. – за децата от детските градини
към Министерството на отбраната, съгласно
приложение № 2.
Чл. 2. Сумата по чл. 1, ал. 1 да се осигури
за сметка на предвидените разходи по цен
тралния бюджет за 2015 г.
Чл. 3. (1) Със сумата 746 лв. се увеличават
показателите по чл. 11, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2015 г.
(2) Със сумата 746 лв. да се увеличат раз
ходите по „Политика в областта на отбрани
телните способности“, бюджетна програма
„Военно патриотично възпитание и военнопочивно дело“ по бюджета на Министерството
на отбраната за 2015 г.
Чл. 4. Министърът на отбраната да извър
ши налагащите се промени по бюджета си за
2015 г. и да уведоми министъра на финансите.
Чл. 5. Министърът на финансите да извър
ши налагащите се 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 във връзка с чл. 1 и чл. 2, ал. 1 от
Постановление № 129 на Министерския съвет
от 2000 г. за определяне на минимални дифе
ренцирани размери на паричните средства за
физическо възпитание и спорт, които се оси
гуряват от държавния бюджет и от бюджетите
на общините (обн., ДВ, бр. 58 от 2000 г.; изм.
и доп., бр. 13 от 2009 г. и бр. 62 от 2013 г.).
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на отбраната.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
Приложение № 1
към чл. 1, ал. 2, т. 1
Трансфери за държавните висши военни училища, финансирани чрез бюджета на Министерството на отбраната
№
Сума
по Държавно висше военно училище
(в лв.)
ред
1.

Военна академия „Г. С. Раковски“ –
София

309

2.

Национален военен у ниверситет
„В. Левски“ – В. Търново

3432

3.

Ви с ш е в о е н н о мо р с ко у ч и л и щ е
„Н. Й. Вапцаров“ – Варна

4560

ОБЩО:

8301

ВЕСТНИК
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Приложение № 2
към чл. 1, ал. 2, т. 2
Допълнителни разходи за детските градини,
финансирани чрез бюджета на Министерството
на отбраната
№
по
ред

Държавна детска градина

Сума
(в лв.)

1.

ДЦДГ „Средец“ – София

94

2.

ДОДЗ „Младост“ – София

132

3.

ДЦДГ „Слава“ – София

86

4.

ДЦДГ „Светлина“ – Пловдив

88

5.

ДЦДГ „Детелина“ – Пловдив

116

6.

ДЦДГ „Кокиче“ – Пловдив

48

7.

ДОДЗ „Калина“ – Пловдив

182

ОБЩО:

746

6757

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 275
ОТ 12 ОКТОМВРИ 2015 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата за
условията и реда за внедряване на интелигентните транспортни системи в областта на
автомобилния транспорт и за интерфейси с
останалите видове транспорт, приета с Постановление № 14 на Министерския съвет от
2013 г. (ДВ, бр. 8 от 2013 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. Създава се глава четвърта:
„ Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ПРАВИЛА ОТНОСНО ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА еСALL ПОВИКВАНИЯ ПРЕЗ ОБЩЕСТ
ВЕНИ НАЗЕМНИ МОБИЛНИ ЕЛЕКТРОН
НИ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ
Ч л. 13. Пред п ри я т и я та, п редос та вя щ и
обществени мобилни наземни мрежи и/или
услуги, наричани по-нататък „предприяти
ята“, осигуряват техническа възможност за
осъществяване на eCall повиквания от всяка
точка на територията на Република България,
при условие че там е осигурено покритие от
най-малко една обществена мобилна наземна
електронна съобщителна мрежа.
Чл. 14. (1) Предприятията осигуряват прено
са и маршрутизацията на eCall повикванията
между бордовото оборудване на моторните
превозни средства и съответния Център за
приемане на спешни повиквания на дирекция
„Национална система 112“ на Министерството
на вътрешните работи, наричана по-нататък
„дирекция „НС 112“ на МВР“.
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(2) Повикванията eCall са безплатни за
крайните потребители.
Чл. 15. При eCall повикване предприятия
та формират и предават „Номер на викания
абонат“ съгласно спецификация, предоставена
от дирекция „НС 112“ на МВР.
Чл. 16. (1) За изпълнение на задълженията
си предприятията въвеждат механизъм за
използване на eCall флаг в техните мрежи.
(2) При необходимост предприятията съгла
суват предварително с дирекция „НС 112“ на
МВР специфични изисквания към механизма
за използване на eCall флага.“
§ 2. В допълнителните разпоредби се правят
следните изменения и допълнения:
1. В § 1 се създават т. 21 – 23:
„21. „eCall“ е спешно повикване от пре
возно средство към номер 112, направено
автоматично чрез активиране на бордовите
сензори на превозното средство или чрез
ръчно набиране, което чрез мобилните мрежи
пренася стандартизиран минимален набор от
данни и осъществява звукова връзка между
пътниците в превозното средство и най-под
ходящия обществен център за приемане на
спешни повиквания.
22. „eCall флаг“ (eCall дискриминатор)
е стойност за обозначаване на категорията
на службата за спешно реагиране, която се
приписва на повикване eCall на номер 112
съгласно ETSI TS 124.008 (т.е. „6 – Ръчно на
брано повикване eCall“ и „7 – Автоматично
набрано повикване eCall“) и позволява да се
разграничат повикванията на номер 112, както
по източник – мобилно крайно устройство
или инсталирано в превозното средство бор
дово крайно устройство, така и по начин на
набиране – ръчно или автоматично.
23. „Бордово оборудване“ е оборудване,
вградено в превозното средство, което пре
доставя или има достъп до записаните в авто
мобила данни, необходими за извършване на
операция в системата „eCall“ чрез обществена
мобилна съобщителна мрежа.“
2. В § 2 се правят следните изменения и
допълнения:
а) досегашният текст става ал. 1;
б) създава се ал. 2:
„(2) С наредбата се въвеждат изисквани
ята на чл. 3 от Препоръка 2011/750/ЕС на
Комисията от 8 септември 2011 г. относно
подкрепата за обхващаща целия ЕС услуга
еCall в електронните съобщителни мрежи за
предаване от превозни средства на спешни
повиквания на телефонен номер 112 (еCall)
(ОВ, L 303 от 21.11.2011 г.) и на Решение
№ 585/2014/ЕС на Европейския парламент и
на Съвета от 15 май 2014 г. за въвеждането
на оперативно съвместимата в целия Съюз
услуга eCall (ОВ, L 164 от 3.06.2014 г.).“
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Заключителна разпоредба
§ 3. Постановлението влиза в сила от
1 януари 2016 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
6758

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 276
ОТ 12 ОКТОМВРИ 2015 Г.

за изменение и допълнение на Правилника за
прилагане на Закона за семейни помощи за
деца, приет с Постановление № 139 на Министерския съвет oт 2002 г. (обн., ДВ, бр. 67
от 2002 г.; изм. и доп., бр. 93 от 2004 г.; попр.,
бр. 97 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 115 от 2004 г.,
бр. 71 от 2006 г., бр. 34 от 2009 г., бр. 27, 29 и
41 от 2010 г., бр. 7 от 2011 г., бр. 95 от 2012 г.,
бр. 73 от 2013 г., бр. 55 от 2014 г.; Решение
№ 12921 на Върховния административен съд
от 2014 г. – бр. 32 от 2015 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. Член 1 се изменя така:
„Чл. 1. С правилника се уреждат условията
и редът за отпускане, изплащане/предоставяне
в натура, изменение, спиране, възобновяване,
възстановяване и прекратяване на семейните
помощи.“
§ 2. Член 2 се изменя така:
„Чл. 2. (1) Семейни помощи се отпускат
от дирекции „Социално подпомагане“ въз
основа на заявление декларация заедно с
необходимите документи.
(2) Заявлението декларация се подава от
посочените в Закона за семейни помощи за
деца лица в дирекция „Социално подпомагане“
по постоянен адрес с изключение на случаите:
1. по чл. 11, ал. 6;
2. по § 1, т. 1, буква „б“ от допълнителните
разпоредби на Закона за семейни помощи за
деца, когато майката живее на настоящ адрес,
различен от постоянния є, но идентичен с
този на бащата на детето/децата, за което/
които се иска помощта.
(3) В случаите, когато бременната жена или
майката е малолетна, заявлението декларация
по ал. 1 се подава от законния є представител.
(4) Непълнолетните бременни жени или
майки подават заявлението декларация по
ал. 1, без да искат съгласието на законния
си представител.
(5) В случаите по ал. 2, т. 2 дирекция
„Социално подпомагане“ по настоящия адрес
на родителите извършва служебна проверка
относно предоставяне на помощите от съот
ветната дирекция „Социално подпомагане“
по постоянен адрес.“
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§ 3. В чл. 3 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „молба-декларацията
за получаване“ се заменят със „заявлението
дек лараци я за отп ускане“, абревиат у рата
„(ЗСПД)“ се заличава, а думите „подадена
молба-декларацията“ се заменят с „подадено
заявлението декларация“.
2. В ал. 2 думите „молба-декларацията
за получаване“ се заменят със „заявлението
декларация за отпускане“.
3. В ал. 5 думите „подадена молба-декла
рацията“ се заменят с „подадено заявлението
декларация“.
§ 4. В чл. 4 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „молба-декларацията“ се
заменят със „заявлението декларация“.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Заповедта по ал. 1 се издава в срок
до 30 дни от подаването на заявлението де
кларация:
1. когато проверката на декларираните
обстоятелства изисква получаване на инфор
мация по реда на чл. 1а, ал. 4 от Закона за
семейни помощи за деца;
2. когато помощите по чл. 7, 8 и 10а от
Закона за семейни помощи за деца се пре
доставят в натура.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея
изречение второ се изменя така: „Заповедите
за отказ и за отпускане на помощ в натура
се съобщават писмено на лицата, подали
заявлението декларация, в 7-дневен срок от
издаването им.“
§ 5. В чл. 5 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „приета молба-деклара
ция“ се заменят с „прието заявление декла
рация“.
2. В ал. 2 думите „отказва исканата помощ,
за което лицето се уведомява писмено“ се за
менят с „издава заповед за отказ на исканата
помощ, която се съобщава писмено на лицето“.
§ 6. Член 5а се изменя така:
„Чл. 5а. (1) В случаите по чл. 6, ал. 9,
чл. 6а, ал. 7, чл. 6б, ал. 4 и чл. 8в, ал. 6 от
Закона за семейни помощи за деца дирек
торът на дирекция „Социално подпомагане“
или упълномощено от него длъжностно лице
издава мотивирана заповед за възстановяване
на получената семейна помощ.
(2) Заповедта по ал. 1 се издава въз ос
нова на влязло в сила съдебно решение за
настаняване на детето извън семейството по
реда на чл. 26 от Закона за закрила на дете
то или на влязло в сила съдебно решение за
прекратяване на осиновяването на детето в
случаите по чл. 6б, ал. 4 от Закона за семейни
помощи за деца.
(3) Заповедта по ал. 1 се издава в два ек
земпляра и се съобщава писмено на лицето.
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(4) Подлежащите на възстановяване по
ал. 1 семейни помощи се събират по реда на
Гражданския процесуален кодекс.“
§ 7. В чл. 6 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) В случаите по чл. 10, ал. 2 от Закона
за семейни помощи за деца или в резултат на
служебна проверка за установяване на про
мяна на условията, при които са отпуснати
месечните семейни помощи, директорът на
дирекция „Социално подпомагане“ или упъл
номощено от него длъжностно лице издава
заповед за спиране, възобновяване, изменение
или прекратяване на отпуснатите помощи по
чл. 7, 8 и 8д от Закона за семейни помощи
за деца.“
2. В ал. 2 думите „чл. 7 и 8 ЗСПД“ се заменят
с „чл. 7, 8 и 8д от Закона за семейни помощи
за деца“ и след думата „обстоятелствата“ се
поставя точка и текстът докрая се заличава.
3. Създава се ал. 4:
„(4) В случаите на неизпълнение на задъл
жението по чл. 10, ал. 2 от Закона за семейни
помощи за деца, когато това е довело до недо
бросъвестно получаване на семейни помощи,
директорът на дирекция „Социално подпома
гане“ или упълномощено от него длъжностно
лице издава заповед по реда на чл. 8.“
§ 8. В чл. 7 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „при бременност, раждане
и отглеждане на деца“ се заличават.
2. В ал. 2 думите „молба-декларацията“ се
заменят със „заявлението декларация“.
3. В ал. 3 думите „молба-декларацията“
се заменят със „заявлението декларация“ и
думите „срещу представяне на нотариално
заверено пълномощно“ се заличават.
4. В ал. 4 думата „помощите“ се заменя с
„еднократните помощи и помощта по чл. 8д
от Закона за семейни помощи за деца“.
5. В ал. 5 думата „помощите“ се заменя с
„еднократните помощи и помощта по чл. 8д
от Закона за семейни помощи за деца“.
6. Създава се ал. 6:
„(6) Помощите по чл. 7 и 8 от Закона за
семейни помощи за деца, отпуснати на майки,
ненавършили 18 години, се получават по реда
на глава шеста.“
§ 9. В чл. 8 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „помощи“ се добавя
„в случаите по чл. 14, ал. 3 и 5 от Закона за
семейни помощи за деца“.
2. В ал. 2 думите „единият от които се
връчва на лицето срещу подпис“ се заменят
с „и се съобщава писмено на лицето“ и за
петаята пред тях се заличава.
3. В ал. 3 абревиатурата „ГПК“ се заменя
с „Гражданския процесуален кодекс“.
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§ 10. В чл. 9 думите „чл. 4, 6 и 8 на дирек
тора на дирекция „Социално подпомагане“
или упълномощено от него длъжностно лице“
се заменят с „чл. 4, 5, 5а, 6 и 8“.
§ 11. В чл. 10 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея
думите „в пари и/или под формата на соци
ални инвестиции“ се заличават.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Директорът на дирекция „Социално
подпомагане“ или упълномощено от него
длъжностно лице задължително назначава
проверка във връзка с отпускането и предос
тавянето на семейни помощи:
1. на ненавършили 18 години бременни
жени;
2. за деца на роди тели, ненавърши ли
18 години;
3. в случаите по чл. 2, ал. 6 от Закона за
семейни помощи за деца;
4. в случаите по чл. 7, ал. 13 от Закона за
семейни помощи за деца;
5. в случаите на подадено заявление де
кларация за отпускане на помощ по чл. 7
от Закона за семейни помощи за деца след
изтичане на срока по чл. 7, ал. 12 от Закона
за семейни помощи за деца;
6. в случаите на подадено заявление декла
рация от лице, за което е издадена заповед по
чл. 8 за възстановяване на недобросъвестно
получени семейни помощи;
7. при постъпил писмен сигнал за недобро
съвестно получени семейни помощи.“
§ 12. В чл. 10а се правят следните изме
нения:
1. В ал. 1 думите „подадена молба-декла
рация“ се заменят с „подадено заявление
декларация“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Към заявлението декларация се при
лагат следните документи:
1. удостоверение за бру тните месечни
доходи на семейството за последните 12 ка
лендарни месеца, предхождащи периода от
45 дни преди определения термин на раждане,
а ако е настъпило раждане преди 45-дневния
период – за последните 12 календарни месеца,
предхождащи месеца, през който е родено
детето;
2. удостоверение от осигурителя за наетото
лице или от самоосигуряващото се лице по
образец съгласно приложение № 3;
3. копие от болничния лист на наетото
лице за временна неработоспособност поради
бременност и раждане за срок 45 дни, заверено
от осигурителя, или копие на болничния лист
и оригинал за справка – от самоосигурява
щото се лице;
4. медицинско удостоверение за термина
на раждане – за неосигурените жени;
5. лична карта (за справка).“
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§ 13. В чл. 10б се правят следните изме
нения:
1. В ал. 2 абревиатурата „ЗСПД“ се заменя
със „Закона за семейни помощи за деца“.
2. В ал. 3 абревиатурата „ЗСПД“ се заменя
с „от Закона за семейни помощи за деца“.
3. Алинея 4 се отменя.
§ 14. В чл. 10в думите „подадена молбадекларацията“ се заменят с „подадено заяв
лението декларация“.
§ 15. Заглавието на глава втора се изменя
така:
„ЕДНОКРАТНИ ПОМОЩИ ПРИ РАЖДАНЕ
И ОСИНОВЯВАНЕ НА ДЕТЕ“.
§ 16. В чл. 11 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „подадена молба-декла
рация“ се заменят с „подадено заявление
декларация“.
2. В ал. 2:
а) в основния текст думата „молба-декла
рацията“ се заменя със „заявлението декла
рация“;
б) точка 1 се изменя така:
„1. удостоверение за раждане на детето, за
което се иска помощта (за справка);“.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) По реда на ал. 1 помощта може да
се изплати по изключение въз основа на
представен дубликат от удостоверението за
раждане на дете след извършване на проверка
от дирекция „Социално подпомагане“, която
обхваща:
1. установяване на наличие на промяна на
постоянния адрес на майката за периода от
датата на раждане на детето до датата на пода
ване на заявлението декларация чрез справка
от компетентните органи на Министерството
на вътрешните работи и/или от Национална
база данни „Население“;
2. предоставяне на данни за изплащане/
неизплащане на помощта по чл. 6 от Закона
за семейни помощи за деца от съответните
дирекции „Социално подпомагане“ по пред
ходен постоянен адрес на майката.“
4. Създава се нова ал. 4:
„(4) В случаите по чл. 6, ал. 7 от Закона за
семейни помощи за деца проверката по ал. 3
се извършва и по отношение на бащата.“
5. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея,
в т. 2 абревиатурата „ЗСПД“ се заменя с „от
Закона за семейни помощи за деца“.
6. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея
думата „молба-декларацията“ се заменя със
„заявлението декларация“.
7. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея
думите „ал. 4“ се заменят с „ал. 5“ и абре
виатурата „ЗСПД“ се заменя с „от Закона за
семейни помощи за деца“.
8. Създават се ал. 8 и 9:
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„(8) В случаите по чл. 6, ал. 7 от Закона
за семейни помощи за деца помощта се от
пуска на бащата въз основа на подадено от
него заявление декларация със съответно
приложените към него документи по ал. 2.
(9) В случаите, в които не може да бъде
извършена проверка по ал. 5, т. 1, еднократ
ната помощ при раждане на дете се изплаща
в размера, определен по реда на чл. 6, ал. 2
от Закона за семейни помощи за деца, като
се взема предвид само броят на родените от
майката деца с българско гражданство.“
§ 17. Член 12 се изменя така:
„Чл. 12. Правото на еднократна помощ
при раждане на дете възниква от датата на
раждане на детето, освен ако то е настанено
за отглеждане извън семейството по реда на
чл. 26 от Закона за закрила на детето към да
тата на подаване на заявлението декларация.“
§ 18. В чл. 13 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея
думите „детето е оставено за отглеждане в
специализирана институция за деца“ се заме
нят с „детето е настанено за отглеждане извън
семейството по реда на чл. 26 от Закона за
закрила на детето“.
2. Създава се ал. 2:
„(2) При раждане на близнаци, един от
които е второ дете на майката, еднократната
помощ за раждане се изплаща за всяко дете
близнак в размера, определен съгласно чл. 6,
ал. 2 от Закона за семейни помощи за деца
за второ дете.“
§ 19. Член 14 се изменя така:
„Чл. 14. (1) Еднократна помощ при оси
новяване на дете се отпуска въз основа на
подадено заявление декларация по образец,
утвърден от министъра на труда и социалната
политика.
(2) Към заявлението декларация се прилагат
следните документи:
1. удостоверение за раждане на детето, за
което се иска помощта (за справка);
2. копие от влязло в сила съдебно решение,
с което е допуснато осиновяване на детето;
3. лична карта (за справка).
(3) По реда на ал. 1 по изключение по
мощта може да се изплати и въз основа на
представен дубликат от удостоверението за
раждане на дете след извършване на проверка
от дирекция „Социално подпомагане“, която
обхваща:
1. установяване наличие на промяна на
постоянния адрес на осиновителката/осинови
теля за периода от датата на осиновяване на
детето до датата на подаване на заявлението
декларация чрез справка от компетентните
органи на Министерството на вътрешните
работи и/или от Национална база данни
„Население“;
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2. предоставяне на данни за изплащане/
неизплащане на помощта по чл. 6б от Закона
за семейни помощи за деца от съответните
дирекции „Социално подпомагане“ по пред
ходен постоянен адрес на осиновителката/
осиновителя.
(4) Ако при проверката по ал. 3 се установи,
че правото на помощ по чл. 6б от Закона за
семейни помощи за деца е ползвано, помощта
не се отпуска.“
§ 20. Член 15 се изменя така:
„Чл. 15. (1) Правото за получаване на едно
кратна помощ по чл. 6б от Закона за семейни
помощи за деца възниква от датата на оси
новяване на детето, освен ако осиновителите
и осиновеното дете не живеят постоянно в
страната към датата на подаване на заявле
нието декларация.
(2) При осиновяване на дете от съпрузи
правото по чл. 6б от Закона за семейни помо
щи за деца се ползва само от единия от тях.“
§ 21. В чл. 16 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 абревиатурата „ЗСПД“ се заменя
с „от Закона за семейни помощи за деца“,
думите „нова молба-декларация и приложени
към нея“ се заменят с „ново заявление декла
рация и приложени към него“ и след думата
„детето“ се добавя „(за справка)“.
2. Алинея 3 се отменя.
§ 22. Член 16а се изменя така:
„Чл. 16а. (1) Еднократна помощ за отглеж
дане на близнаци се отпуска въз основа на
подадено заявление декларация по образец,
утвърден от министъра на труда и социалната
политика.
(2) Еднократна помощ за отглеждане на
дете от майка (осиновителка) студентка, учаща
в редовна форма на обучение, се отпуска въз
основа на подадено заявление декларация по
образец, утвърден от министъра на труда и
социалната политика.
(3) Към заявлението декларация се прилагат
следните документи:
1. копие от удостоверение за раждане на
децата, за които се иска помощта;
2. уверение от висшето училище за лица
та по чл. 8в, ал. 1 и 4 от Закона за семейни
помощи за деца, че са записани като редовни
студенти към датата на раждане на детето;
3. лична карта (за справка).
(4) При промяна на постоянния адрес на
майката или на друго правоимащо лице за
периода от раждането (осиновяването) или
настаняването на детето по чл. 26 от Закона
за закрила на детето до датата на подаване
на заявлението декларация дирекция „Соци
ално подпомагане“ извършва проверка, която
обхваща:
1. справка от компетентните органи на
Министерството на вътрешните работи и/
или от Национална база данни „Население“;
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2. предоставяне на данни за изплащане/
неизплащане на помощите по чл. 6а и 8в от
Закона за семейни помощи за деца от съот
ветните дирекции „Социално подпомагане“
по предходен постоянен адрес на майката
или на другите правоимащи лица.
(5) Помощта по чл. 8в от Закона за семейни
помощи за деца се отпуска/отказва със запо
вед съгласно приложение № 10 на директора
на дирекция „Социално подпомагане“ или на
упълномощено от него длъжностно лице и се
изплаща на два пъти, като:
1. петдесет на сто от размера на помощта
се изплаща след влизане в сила на заповедта
за отпускането є;
2. петдесет на сто от размера на помощта
се изплаща след представяне на уверение/
удостоверение от висшето училище за записан
следващ семестър или за завършено висше
образование, но не по-късно от навършването
на една година от детето.
(6) Когато помощта по чл. 8в от Закона
за семейни помощи за деца е отпусната и
50 на сто от размера є е изплатен по реда на
ал. 5, т. 1, но до навършване на една година
от детето лицето не е представило уверение/
удостоверение от висшето училище за записан
следващ семестър или за завършено висше
образование, плащането по ал. 5, т. 2 не се
извършва.
(7) Еднократната помощ по ал. 2 се от
пуска на лицата по чл. 8в, ал. 1 и 4 от За
кона за семейни помощи за деца в размера,
определен по реда на чл. 8в, ал. 2 от Закона
за семейни помощи за деца, независимо от
броя на родените/осиновените/отглежданите
в семейството деца.“
§ 23. В наименованието на глава трета след
думите „помощи за“ се добавя „отглеждане на“.
§ 24. В чл. 17 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „помощи за“ се
добавя „отглеждане на“ и думите „подадена
молба-декларация“ се заменят с „подадено
заявление декларация“.
2. В ал. 2 думата „молба-декларацията“ се
заменя със „заявлението декларация“.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Към заявлението декларация се при
лагат следните документи:
1. удостоверение за бру тните месечни
доходи на семейството за последните 12 ка
лендарни месеца, предхождащи месеца, през
който е подадено заявлението декларация;
2. удостоверение по образец съгласно при
ложение № 7, издадено от детската градина/
училището, че детето е записано в подготви
телна група за задължителна предучилищна
подготовка или като ученик/ученичка, а за
новата учебна година – и за децата, записани
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за първи път в първи клас – в срок до 31 ок
томври, с изключение на случаите по чл. 7,
ал. 10 от Закона за семейни помощи за деца;
3. решение на екипа за комплексно пе
дагоги ческо оцен яване к ъм региона лни я
инспекторат по образованието, че детето не
може да посещава училище – в случаите по
чл. 18, ал. 2;
4. удостоверения за раждане на децата,
отглеждани в семейството – за справка;
5. лична карта – за справка;
6. копие от влязло в сила решение на съда
за допускане на развод между съпрузите;
7. копие от удостоверение за назначаване
на настойник или попечител;
8. служебна бележка, издадена от личния
лекар на детето, а при липса на избор на личен
лекар – от регионалната здравна инспекция,
удостоверяваща, че всички задължителни
имунизации и профилактични прегледи съо
бразно възрастта и здравословното състояние
на детето са извършени;
9. експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК – за
справка (само в случаите по чл. 7, ал. 8 от
Закона за семейни помощи за деца).“
4. В ал. 6 след думата „препраща“ се до
бавя „от регионалната дирекция за социално
подпомагане“ и след думата „родителите“ се
поставя наклонена черта и се добавя „на
стоящ адрес на лицата по § 1, т. 1, буква „б“
от допълнителните разпоредби на Закона за
семейни помощи за деца и на лицата с чуждо
гражданство и с разрешено продължително,
дългосрочно или постоянно пребиваване в
страната“.
5. В ал. 7 абревиатурата „ЗСПД“ се заменя
с „от Закона за семейни помощи за деца“.
6. В ал. 8, изречение второ след думата
„родителите“ се поставя наклонена черта и
се добавя „настоящ адрес на лицата по § 1,
т. 1, буква „б“ от допълнителните разпоредби
на Закона за семейни помощи за деца и на
лицата с чуждо гражданство и с разрешено
продължително, дългосрочно или постоянно
пребиваване в страната“.
7. В ал. 9, изречение второ след думата
„родителите“ се поставя наклонена черта и
се добавя „настоящ адрес на лицата по § 1,
т. 1, буква „б“ от допълнителните разпоредби
на Закона за семейни помощи за деца и на
лицата с чуждо гражданство и с разрешено
продължително, дългосрочно или постоянно
пребиваване в страната“.
8. В ал. 10 думите „подадена молба-де
кларация“ се заменят с „подадено заявление
декларация“.
9. В ал. 11 думите „в пари и/или под фор
мата на социални инвестиции“ се заличават.
10. В ал. 13 думата „молба-декларацията“ се
заменя със „заявлението декларация“ и след
думите „помощи за“ се добавя „отглеждане на“.
11. Създава се ал. 14:
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„(14) Помощта по чл. 7 от Закона за семейни
помощи за деца се отпуска и в случай че всички
задължителни имунизации и профилактични
прегледи на детето не са извършени поради
отлагане по медицински противопоказания
или по причини, независещи от родителите
или от лицата, които полагат грижи за дете
то, като това се удостоверява със служебната
бележка по ал. 3, т. 8.“
§ 25. В чл. 18 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „чл. 7, ал. 1, т. 2 ЗСПД“
се заменят с „чл. 7, ал. 1, т. 3 от Закона за
семейни помощи за деца“.
2. В ал. 2 думите „чл. 7, ал. 1, т. 2 ЗСПД“
се заменят с „чл. 7, ал. 1, т. 3 от Закона за
семейни помощи за деца“.
3. Алинея 3 се отменя.
§ 26. Член 19 се изменя така:
„Чл. 19. Месечните помощи за отглеждане
на деца до завършване на средно образова
ние, но не повече от 20-годишна възраст, се
отпускат от началото на месеца, през който
е подадено заявлението декларация с необ
ходимите документи, в случай че са налице
условията по чл. 7 от Закона за семейни
помощи за деца.“
§ 27. Член 20 се изменя така:
„Чл. 20. (1) При определяне на средно
месечния доход по чл. 7, ал. 1 от Закона за
семейни помощи за деца се вземат предвид
доходите на всички членове на семейството
по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните
разпоредби на Закона за семейни помощи за
деца към датата на подаване на заявлението
декларация.
(2) В случаите по § 1, т. 1, буква „б“ от
допълнителните разпоредби на Закона за се
мейни помощи за деца заявление декларация се
подава съвместно от двамата съжителстващи
родители за отпускане на помощ за всички
деца в семейството, като в заявлението декла
рация се посочва лицето, което ще получава
помощта.“
§ 28. Член 21 се изменя така:
„Чл. 21. (1) В 30-дневен срок от изтичане
на срока, за който е била отпусната прекра
тената месечна помощ на основание чл. 7,
ал. 11, т. 3 от Закона за семейни помощи за
деца, правоимащото лице подава заявление
декларация за отпускане на еднократна помощ
по реда на чл. 7, ал. 13 от Закона за семейни
помощи за деца.
(2) Дирекция „Социално подпомагане“
извършва служебна проверка за наличие на
условията за отпускане на еднократна помощ
по чл. 7, ал. 13 от Закона за семейни помощи
за деца и ако те са налице, директорът на
дирекция „Социално подпомагане“ или упъл
номощено от него длъжностно лице издава
заповед за отпускането є. В случай на отказ
лицето се уведомява писмено.“
§ 29. В чл. 22 се правят следните изменения:
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1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Месечните помощи по чл. 7 от Закона
за семейни помощи за деца се предоставят
на родителя, на когото е предоставено уп
ражняването на родителските права. При
разведени родители се вземат предвид само
доходите на родителя, на когото е предоста
вено упражняването на родителските права,
освен в случаите, в които родителите про
дължават да живеят на един и същ настоящ
(постоянен) адрес.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) При развод или раздяла на родителите
помощите по чл. 7 от Закона за семейни по
мощи за деца за детето/децата, навършило/
навършили пълнолетие, но не повече от 20-го
дишна възраст, ако продължава/продължават
да учи/учат, се предоставят на родителя, при
когото живее/живеят детето/децата.“
3. В ал. 3 думата „подадена“ се заменя с
„подадено“ и думата „молба-декларация“ се
заменя със „заявление декларация“.
4. В ал. 4 думата „подадена“ се заменя с
„подадено“ и думата „молба-декларация“ се
заменя със „заявление декларация“.
5. В ал. 5 думите „по време на брака“ се
заличават.
6. Алинея 6 се отменя.
§ 30. В чл. 23 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създават се ал. 2 – 6:
„(2) В случаите по чл. 7, ал. 11 от Закона
за семейни помощи за деца директорът на
дирекция „Социално подпомагане“ или упъл
номощено от него длъжностно лице издава
заповед за прекратяване на помощта, като
заповедта се издава в два екземпляра и се
съобщава писмено на лицето.
(3) В случаите по ал. 2, когато помощта се
прекратява само за част от децата в семей
ството, директорът на дирекция „Социално
подпомагане“ или упълномощено от него
длъжностно лице издава заповед за изменение
на помощта, в която се определя намален
размер на помощта, като срокът на помощта
не се изменя.
(4) Размерът на помощта по ал. 3 се оп
ределя, като размерът на отпуснатата помощ
се разделя на броя на децата в семейството
и от общия размер на помощта се приспада
сумата, съответстваща на броя на децата, за
които помощта се прекратява.
(5) В случаите на спиране на помощта само
за част от децата в семейството се прилагат
ал. 3 и 4.
(6) При наличие на основанията по чл. 2,
ал. 6 от Закона за семейни помощи за деца
само за част от децата в семейството помощта
се предоставя в пари и натура, като размерите
на помощта в пари и помощта в натура се
определят, като общият размер на помощта
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се раздели на броя на децата в семейството.
Помощта в натура се предоставя по реда на
глава шеста.“
§ 31. В чл. 24 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думата „молба-декларация“ се
заменя със „заявление декларация“.
2. В ал. 2 думата „7-дневен“ се заменя с
„30-дневен“ и думата „молба-декларация“ се
заменя със „заявление декларация“.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) В случаите по ал. 2 директорът на
дирекция „Социално подпомагане“ или упъл
номощено от него длъжностно лице издава
заповед за:
1. изменение на помощта в зависимост от
броя на децата в семейството, като срокът на
помощта не се изменя;
2. отказ за конкретното дете, ако не са
налице основания за отпускане на помощта
и за това дете.“
4. В ал. 4:
а) след думите „изплащането им“ се поставя
запетая и се добавя „в случай че помощта е
отпусната на семейството за едно дете или
за близнаци“;
б) създава се изречение второ: „В случай
че само за част от децата в семейството е на
лице основание за прекратяване на помощта
поради навършване на възрастта, директорът
на дирекция „Социално подпомагане“ или
упълномощено от него длъжностно лице издава
заповед за изменение на помощта съгласно
чл. 23, ал. 3 и 4.“
5. В ал. 6 абревиатурата „ЗСПД“ се заменя
с „от Закона за семейни помощи за деца“.
§ 32. Заглавието на глава трета „а“ се
изменя така:
„МЕСЕЧНА ДОБАВК А ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ
НА ДЕТЕ С ТРАЙНО УВРЕЖДАНЕ“.
§ 33. Член 24а се изменя така:
„Чл. 24а. Лицата, които имат право на
месечна добавка по чл. 8д от Закона за се
мейни помощи за деца, подават заявление
декларация по образец, утвърден от министъра
на труда и социалната политика, до дирек
тора на дирекция „Социално подпомагане“
по постоянен адрес, към което се прилагат
следните документи:
1. копие от удостоверение за раждане на
детето;
2. удостоверение от учебното заведение,
когато детето е навършило 18 години, че е
записано като ученик/ученичка, а за новата
у чебна година – до 31 октомври (само за
деца, навършили 18 години, до навършване
на 20 години);
3. лична карта – за справка;
4. експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК – за
справка.“
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§ 34. В чл. 24б се правят следните изме
нения и допълнения:
1. В ал. 2 се създава т. 3:
„3. установена в експертно решение на
ТЕЛК/НЕЛК промяна във вида и степента
на увреждането или в степента на трайно
намалената работоспособност, която води до
отпадане на правото.“
2. В ал. 3 след думата „спира“ се поставя
запетая и се добавя „изменя“.
3. Алинея 4 се изменя така:
„(4) При спазване на сроковете и на ус
ловията по чл. 9, ал. 6 от Закона за семейни
помощи за деца в случаите на преосвидетел
стване на дете с трайно увреждане месечната
добавка се отпуска от 1-во число на месеца,
през който е отпаднало основанието за по
лучаването є, при условие че няма промяна
във вида и степента на трайното увреждане
или в степента на трайно намалената рабо
тоспособност, която да води до отпадане на
правото.“
§ 35. В чл. 25 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думата „молба-декларация“ се
заменя със „заявление декларация“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Към заявлението декларация по ал. 1
се прилагат следните документи:
1. удостоверение за бру тните месечни
доходи на семейството за последните 12 ка
лендарни месеца, предхождащи месеца, през
който е подадено заявлението декларация;
2. удостоверение от осигурителя за наетото
лице или от самоосигуряващото се лице по
образец съгласно приложение № 3;
3. удостоверения от осигурителите за все
ки от членовете на семейството, при което е
настанено детето по реда на чл. 26 от Закона
за закрила на детето, че не получават обезще
тение по чл. 53, ал. 3 от Кодекса за социално
осигуряване;
4. копие от удостоверението за раждане
на детето;
5. експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК
(само в случаите по чл. 8, ал. 3 от Закона за
семейни помощи за деца) за справка;
6. лична карта (за справка);
7. копие от решението на съда за допускане
на развод между съпрузите;
8. служебна бележка, издадена от личния
лекар на детето, а при липса на избор на личен
лекар – от регионалната здравна инспекция,
удостоверяваща, че всички задължителни
имунизации и профилактични прегледи съо
бразно възрастта и здравословното състояние
на детето са извършени.“
3. В ал. 3 думата „молба-декларацията“ се
заменя със „заявлението декларация“.
4. Създава се ал. 4:
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„(4) Помощта по чл. 8 от Закона за семейни
помощи за деца се отпуска и в случай че всички
задължителни имунизации и профилактични
прегледи на детето не са извършени поради
отлагане по медицински противопоказания
или по причини, независещи от родителите
или от лицата, които полагат грижи за дете
то, като това се удостоверява в служебната
бележка по ал. 2, т. 8.“
§ 36. В чл. 26 се правят следните изменения:
1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
„(1) Месечните помощи за отглеждане на
дете до една година се отпускат от началото
на месеца, през който е подадено заявлението
декларация с необходимите документи и са
налице условията по чл. 8, ал. 1 от Закона за
семейни помощи за деца.
(2) Месечните помощи за отглеждане на
дете с трайно увреждане по чл. 8, ал. 3 от
Закона за семейни помощи за деца се отпус
кат от началото на месеца, следващ месеца,
през който е издадено експертното решение
на ТЕЛК/НЕЛК, ако заявлението декларация
е подадено в 3-месечен срок от датата на
решението. Когато заявлението декларация
е подадено след този срок, месечните помо
щи се отпускат от началото на месеца, през
който е подадено.“
2. В ал. 3 – 5 абревиатурата „ЗСПД“ се
заменя с „от Закона за семейни помощи за
деца“ и абревиатурата „КСО“ се заменя с „от
Кодекса за социално осигуряване“.
§ 37. В чл. 27 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „развод“ се добавя
„или раздяла“ и абревиатурата „ЗСПД“ се
заменя с „от Закона за семейни помощи за
деца“.
2. В ал. 2 абревиатурата „ЗСПД“ се заменя
с „от Закона за семейни помощи за деца“.
§ 38. В чл. 28 абревиатурата „(КСО)“ се
заличава и абревиатурата „ЗСПД“ се заменя
с „от Закона за семейни помощи за деца“.
§ 39. В чл. 29 думата „молба-декларация
та“ се заменя със „заявлението декларация“,
думата „молби-декларациите“ се заменя със
„заявленията декларации“ и абревиатурата
„ЗСПД“ се заменя с „от Закона за семейни
помощи за деца“.
§ 40. В чл. 30 абревиатурата „КСО“ се за
меня с „от Кодекса за социално осигуряване“.
§ 41. Заглавието на глава пета се изменя
така:
„ЕДНОКРАТНА ПОМОЩ ЗА УЧЕНИЦИ,
ЗАПИСАНИ В ПЪРВИ КЛАС“.
§ 42. В чл. 31 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Еднократна помощ за ученици, запи
сани в първи клас, се отпуска въз основа на
заявление декларация по образец, утвърден от
министъра на труда и социалната политика.“

ВЕСТНИК

БРОЙ 80

2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Към заявлението декларация по ал. 1
се прилагат следните документи:
1. удостоверение за бру тните месечни
доходи на семейството за последните 12 ка
лендарни месеца, предхождащи месеца, през
който е подадено заявлението декларация;
2. удостоверение, че детето (децата) е запи
сано в първи клас на държавно или общинско
училище, издадено от съответното училище;
3. удостоверение за раждане на детето (за
справка);
4. лична карта (за справка);
5. медицински протокол на ЛКК – в слу
чаите по ал. 3;
6. експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК (само
в случаите по чл. 10а, ал. 4, т. 1 от Закона за
семейни помощи за деца) за справка.“
3. В ал. 3 думата „молба-декларацията“
се заменя със „заявлението декларация“ и
думите „края на септември“ се заменят с
„15 октомври“.
§ 43. Член 32 се изменя така:
„Чл. 32. Еднократната помощ за ученици,
записани в първи клас, се предоставя през
месеца, следващ месеца, през който е подадено
заявлението декларация.“
§ 44. Член 33 се изменя така:
„Чл. 33. Еднократна помощ за ученици,
записани в първи клас, се предоставя само
веднъж за целия период на обучение при пър
воначалното записване на детето в първи клас.“
§ 45. В чл. 34 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Помощта по чл. 31 се възстановява,
ако детето:
1. не постъпи в училище;
2. не е посещавало редовно училище до
завършване на първи клас 3 поредни месеца
или 6 месеца в рамките на учебната година,
освен ако това е невъзможно поради здраво
словното му състояние.“
2. В ал. 2 думите „ал. 1“ се заменят с
„ал. 1, т. 1“ и думите „един месец“ се заменят
с „два месеца“.
3. В ал. 3 след думата „проверката“ се
добавя „по ал. 1, т. 2“.
4. Създава се ал. 4:
„(4) За установяване на обстоятелството по
ал. 1, т. 2 дирекциите „Социално подпомагане“
ползват информацията от ежемесечните справ
ки, предоставяни по реда на чл. 17, ал. 4 и 6.“
§ 46. В наименованието на глава пета „а“
думата „целева“ се заменя с „еднократна“.
§ 47. В чл. 34а се правят следните изме
нения:
1. В ал. 3 думите „подадена молба-деклара
ция“ се заменят с „подадено заявление декла
рация“ и думата „която“ се заменя с „което“.
2. В ал. 4 думата „молба-декларацията“ се
заменя със „заявлението декларация“.
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§ 48. В чл. 34б се правят следните изме
нения:
1. В ал. 1 думата „молба-декларация“ се
заменя със „заявление декларация“ и думата
„подадена“ се заменя с „подадено“.
2. В ал. 2 думата „молба-декларацията“ се
заменя със „заявлението декларация“.
§ 49. Заглавието на глава шеста се изменя
така:
„ПОМОЩИ В НАТУРА“.
§ 50. Членове 35 – 39 се изменят така:
„Чл. 35. (1) Еднократната помощ по чл. 10а
от Закона за семейни помощи за деца се
предоставя в натура при наличие на някое от
основанията по чл. 2, ал. 6, т. 1 – 3 от Закона
за семейни помощи за деца.
(2) Наличието на основанията по чл. 2,
ал. 6, т. 1 – 3 от Закона за семейни помощи
за деца се установява от дирекция „Социално
подпомагане“ след извършване на проверка,
която обхваща и оценка на риска за детето и
неговите потребности, от социални работници
от дирекцията, като задължително участва
социален работник от отдел „Закрила на
детето“.
(3) Проверката по ал. 2 може да се извърши
по сигнал и/или по инициатива на дирекция
„Социално подпомагане“, като за резултатите
от нея се представя доклад съгласно прило
жение № 6.
(4) Еднократната помощ в натура по чл. 10а
от Закона за семейни помощи за деца се
предоставя за закупуване на облекло, обувки,
учебни пособия и други стоки, необходими на
детето за посещаване на училище.
(5) В случай че е налице основание за от
пускане на еднократната помощ по чл. 10а от
Закона за семейни помощи за деца в натура,
нейният вид съгласно ал. 4 се предлага от
социалните работници, извършили проверка
та, в доклада по ал. 3. Определянето на вида
на помощта в натура може да се консултира
с родителите на детето или с лицата, които
полагат грижи за него, представители на
училища и доставчици на социални услуги
за деца.
(6) Въз основа на предложението по ал. 5
в 7-дневен срок директорът на дирек ци я
„Социално подпомагане“ издава заповед за
отпускане на помощта в натура съгласно
приложение № 1.
Чл. 36. (1) Месечните помощи по чл. 8
от Закона за семейни помощи за деца се
предоставят в натура при наличие на някое
от основанията по чл. 2, ал. 6 от Закона за
семейни помощи за деца.
(2) Наличието на основанията по чл. 2,
ал. 6, т. 1 – 3 от Закона за семейни помощи
за деца се установява от дирекция „Социално
подпомагане“ след извършване на проверка,
която обхваща и оценка на риска за детето и
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неговите потребности, от социални работници
от дирекцията, като задължително участва
социален работник от отдел „Закрила на
детето“.
(3) Проверката по ал. 2 може да се извърши
по сигнал и/или по инициатива на дирекция
„Социално подпомагане“, като за резултатите
от нея се представя доклад съгласно прило
жение № 6.
(4) Наличието на основанието по чл. 2,
ал. 6, т. 4 от Закона за семейни помощи за
деца се следи служебно от длъжностните
лица в дирекция „Социално подпомагане“,
като в тези случаи се извършва проверка
само за оценка на риска за детето и неговите
потребности от социални работници от ди
рекцията, като координацията се извършва
от отдел „Закрила на детето“. За резултатите
от оценката се представя доклад съгласно
приложение № 6.
(5) Месечната помощ в натура по чл. 8 от
Закона за семейни помощи за деца се пре
доставя за:
1. пълно или частично заплащане на такса
за детска ясла;
2. пълно или частично заплащане на такса
за детска кухня;
3. закупуване на храна, облекло, обувки;
4. закупуване на бебешки принадлежности,
козметични и хигиенни материали и други
стоки за ежедневна употреба, необходими за
дете под 1-годишна възраст.
(6) В случай че е налице основание за
отпускане на месечната помощ по чл. 8 от
Закона за семейни помощи за деца в натура,
нейният вид съгласно ал. 5 се предлага от со
циалните работници, извършили проверката,
в доклада по ал. 3 или 4. Определянето на
вида на помощта в натура може да се кон
султира с родителите на детето или с лицата,
които полагат грижи за него, представители
на детски ясли и доставчици на социални
услуги за деца.
(7) Въз основа на предложението по ал. 6
в 7-дневен срок директорът на дирекци я
„Социално подпомагане“ издава заповед за
отпускане на помощта в натура съгласно
приложение № 1.
(8) В случаите по чл. 2, ал. 6, т. 4 от Закона
за семейни помощи за деца при навършване
на пълнолетие от майката и ако не е налице
някое от основанията по чл. 2, ал. 6, т. 1 – 3
от Закона за семейни помощи за деца, дирек
торът на дирекция „Социално подпомагане“
или упълномощено от него длъжностно лице
издава заповед за изплащане на помощта в
пари.
Чл. 37. (1) Месечните помощи по чл. 7
от Закона за семейни помощи за деца се
предоставят в натура при наличие на някое
от основанията по чл. 2, ал. 6 от Закона за
семейни помощи за деца.
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(2) Наличието на основанията по чл. 2,
ал. 6, т. 1 – 3 от Закона за семейни помощи
за деца се установява от дирекция „Социално
подпомагане“ след извършване на проверка,
която обхваща и оценка на риска за детето и
неговите потребности, от социални работници
от дирекцията, като задължително участва
социален работник от отдел „Закрила на
детето“.
(3) Проверката по ал. 2 може да се извърши
по сигнал и/или по инициатива на дирекция
„Социално подпомагане“, като за резултатите
от нея се представя доклад съгласно прило
жение № 6.
(4) Наличието на основанието по чл. 2,
ал. 6, т. 4 от Закона за семейни помощи за
деца се следи служебно от длъжностните
лица в дирекция „Социално подпомагане“,
като в тези случаи се извършва проверка
само за оценка на риска за детето и неговите
потребности от социални работници от ди
рекцията, като координацията се извършва
от отдел „Закрила на детето“. За резултатите
от оценката се представя доклад съгласно
приложение № 6.
(5) Месечната помощ в натура по чл. 7 от
Закона за семейни помощи за деца се пре
доставя за:
1. пълно или частично заплащане на такса
за детска ясла или детска градина;
2. пълно или частично заплащане на такса
за детска кухня или столово хранене;
3. закупуване на храна, облекло, обувки;
4. закупуване на бебешки и детски принад
лежности, козметични и хигиенни материали
и други стоки за ежедневна употреба, необхо
дими за детето в зависимост от възрастта му;
5. закупуване на учебници и учебни посо
бия и други стоки, необходими на детето за
посещаване на училище, предучилищна група,
детска градина или детска ясла;
6. пълно или частично заплащане за учас
тието на детето в организирани от училището/
детската градина мероприятия (екскурзии,
посещения на исторически, културни и други
обекти, лагери и др.).
(6) В случай че е налице основание за
отпускане на месечната помощ по чл. 7 от
Закона за семейни помощи за деца в натура,
нейният вид съгласно ал. 5 се предлага от со
циалните работници, извършили проверката,
в доклада по ал. 3 или 4. Определянето на
вида на помощта в натура може да се кон
султира с родителите на детето или с лицата,
които полагат грижи за него, представители
на детски ясли, детски градини, училища и
доставчици на социални услуги за деца.
(7) Въз основа на предложението по ал. 6
в 7-дневен срок директорът на дирек ци я
„Социално подпомагане“ издава заповед за
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отпускане на помощта в натура съгласно
приложение № 1.
(8) В случаите по чл. 2, ал. 6, т. 4 от Закона
за семейни помощи за деца при навършване
на пълнолетие от майката и ако не е налице
някое от основанията по чл. 2, ал. 6, т. 1 – 3
от Закона за семейни помощи за деца, дирек
торът на дирекция „Социално подпомагане“
или упълномощено от него длъжностно лице
издава заповед за изплащане на помощта в
пари.
Чл. 38. (1) Помощта по чл. 8 от Закона за
семейни помощи за деца се предоставя само
в натура в случаите по чл. 2, ал. 6 от Закона
за семейни помощи за деца.
(2) Помощта по чл. 10а от Закона за се
мейни помощи за деца се предоставя само в
натура в случаите по чл. 2, ал. 6, т. 1 – 3 от
Закона за семейни помощи за деца.
(3) Помощта по чл. 7 от Закона за семейни
помощи за деца се предоставя само в натура
в случаите по чл. 2, ал. 6, т. 4 от Закона за
семейни помощи за деца и в случаите, в ко
ито за всички деца в семейството са налице
основанията по чл. 2, ал. 6, т. 1 – 3 от Закона
за семейни помощи за деца.
(4) Помощта по чл. 7 от Закона за семейни
помощи за деца се предоставя в пари и натура
в случаите, в които само за част от децата в
семейството са налице основанията по чл. 2,
ал. 6, т. 1 – 3 от Закона за семейни помощи
за деца. В тези случаи размерът на помощта
в натура се определя по реда на чл. 23, ал. 6.
(5) Помощите в натура могат да се изменят,
спират и възобновяват съобразно индивидуал
ните потребности на детето/децата за месеца,
през който е настъпила и/или е установена
промяна в тези потребности.
(6) При промяна в обстоятелствата, която
води до изменение, спиране или възобновяване
на помощта в натура, се извършва проверка
при условията на чл. 35, ал. 2, чл. 36, ал. 2 и
4 и чл. 37, ал. 2 и 4, като социалните работ
ници, извършили проверката, правят мотиви
рано предложение за изменение, спиране или
възобновяване на помощта в натура, което
се отразява в доклада по чл. 35, ал. 3, чл. 36,
ал. 3 и 4 и чл. 37, ал. 3 и 4.
(7) За всяко изменение във вида и размера
на помощта в натура директорът на дирекция
„Социално подпомагане“ или упълномощено
от него длъжностно лице издава заповед съ
гласно приложение № 1 само за децата, по
отношение на които е възникнало основание
по ал. 5.
Чл. 39. (1) Помощите в натура се предоста
вят чрез ваучери, които се издават от Агенцията
за социално подпомагане по образец, утвърден
от изпълнителния директор на Агенцията за
социално подпомагане.
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(2) В заповедите по чл. 35, ал. 6, чл. 36,
ал. 7, чл. 37, ал. 7 и чл. 38, ал. 6 се определят:
1. видът и размерът на помощта в натура
за детето/децата;
2. периодът, за който се предоставя помощ
та в натура.
(3) Ваучерът по ал. 1 задължително съ
държа:
1. името на Агенцията за социално под
помагане;
2. името на дирекцията „Социално подпо
магане“, която го предоставя;
3. трите имена на лицето, на което е от
пусната помощта в натура;
4. номера на заповедта за отпускане на
помощта в натура;
5. номиналната стойност на ваучера;
6. видовете стоки/услуги, за които може
да се използва съгласно чл. 35, ал. 4, чл. 36,
ал. 5 и чл. 37, ал. 5;
7. периода, за който се отпуска помощта
в натура;
8. срока, в който ваучерът следва да се
реализира/изразходва;
9. дата и подпис на директора на дирекция
„Социално подпомагане“;
10. дата на реализация на ваучера, име,
подпис и печат на лицето, предоставящо
стоката/услугата;
11. изрична забрана за използване на вау
чера за закупуване на стоки и за заплащане
на услуги извън определените във ваучера;
12. изрична забрана за използване на ва
учера за закупуване на тютюневи изделия,
вино, спиртни напитки, пиво;
13. изрична забрана при закупуване на
стоки и заплащане на услуги на стойност,
по-ниска от номиналната стойност на вау
чера, приносителят на ваучера да получава
разликата в пари.
(4) Ваучерите по ал. 1 се отпечатват на
химизирана хартия в три екземпляра, които
носят един и същ пореден номер.
(5) Вау черите по ал. 1 се предоставят
от дирекция „Социално подпомагане“ на
ведомост срещу подпис на лицето, като на
правоимащото лице се предоставят първият
и вторият екземпляр, които то предоставя
на лицето, предоставящо стоката/услугата, а
третият екземпляр се съхранява в дирекция
„Социално подпомагане“.
(6) Дирекция „Социално подпомагане“
изготвя и съхранява информация относно
номерата и номиналната стойност на пре
доставените ваучери за съответния месец за
всяко лице/семейство.
(7) При неполучаване от правоимащото
лице на ваучерите за съответния месец в
тримесечен срок те се анулират.“
§ 51. Създава се чл. 40:

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 7

„Чл. 40. (1) Лицето, предоставило стоката
или услугата срещу ваучери, издадени от Аген
цията за социално подпомагане, е длъжно да
регистрира и отчете продажбата в търговския
обект чрез издаване на фискален или систе
мен бон независимо от това, дали купувачът
е поискал друг документ.
(2) Лицето, предоставило стоката или
услугата срещу ваучери, издадени от Аген
цията за социално подпомагане, до 5-о число
на месеца, следващ месеца на извършените
продажби, подава в съответната дирекция
„Социално подпомагане“, която е предос
тавила ваучерите, заявление за изплащане
на дължимите суми, към което се прилагат
следните документи:
1. опис на ваучерите, подлежащи на ос
ребряване, както и един екземпляр от всеки
ваучер, с който е заплатена продадената стока
или услуга;
2. оригинал на фактура (първичен счето
воден документ) за дължимите суми с по
лучател – съответната дирекция „Социално
подпомагане“, съдържаща в графата „предмет
на стопанската операция“ подробен опис на
продадените стоки или услуги; в случай че
отпечатаните редове не са достатъчни за
подробно описание на продадените стоки или
услуги, към фактурата може да се приложи
отделен опис (спецификация) – неразделна
част от фактурата;
3. в заявлението за изплащане на дължи
мите суми се посочва банковата сметка, по
която лицето желае да получи плащането.
(3) В срок до 5 работни дни след получа
ване на заявката и на информацията по ал. 2
дирекция „Социално подпомагане“ извършва
проверка по заявката и нарежда плащането.
(4) Плащането по ал. 3 се извършва по
банков път.“
§ 52. В § 1 от допълнителната разпоредба
се правят следните изменения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. „Ваучери“ са вид ценни книжа за за
мяна, издадени от Агенцията за социално
подпомагане по реда на Наредбата за усло
вията и реда за отпечатване и контрол върху
ценни книжа, приета с Постановление № 289
на Министерския съвет от 1994 г. (обн., ДВ,
бр. 101 от 1994 г.; изм. и доп., бр. 38 от 1995 г.,
бр. 73 от 1998 г., бр. 8 от 2001 г., бр. 54 от
2008 г., бр. 22 от 2011 г. и бр. 60 от 2015 г.),
и предоставяни от дирекциите „Социално
подпомагане“ на правоимащите лица, които
се използват като разплащателно средство до
размера на отбелязаната върху тях номинална
стойност за получаване на отпуснати семейни
помощи в натура.“
2. Точка 2 се отменя.
§ 53. Приложение № 1 се изменя така:

С Т Р.
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„Приложение № 1
към чл. 4, ал. 1, чл. 5, ал. 2, чл. 6, ал. 1 и 2,
чл. 35, ал. 6, чл. 36, ал. 7, чл. 37, ал. 7 и чл. 38, ал. 7
ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ“
......................................................................................................
ЗАПОВЕД № .........................
Дата ........................... 20.........г.
На основание чл. ................. от Закона за семейни помощи за деца и чл. ........................ от Правилника
за прилагане на Закона за семейни помощи за деца
ОТПУСКАМ/ОТКАЗВАМ/СПИРАМ/ВЪЗОБНОВЯВАМ/ИЗМЕНЯМ/ПРЕКРАТЯВАМ
На .........................................................................................................................., ЕГН ...............................................,
(име, презиме, фамилия)
Еднократна/месечна помощ за ........................ дете/деца:
№
по ред

Име, презиме, фамилия

ЕГН

Размер
на помощта

Срок
от/до

Общ размер на помощта ..................... лв. (..........................................................................................................) лв.
(словом)
В това число в натура: ......................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
Мотиви за отказ: ................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
Заповедта може да бъде обжалвана по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
ДИРЕКТОР: .........................................................
(име, фамилия, подпис и печат)
Заповедта е връчена на: ............................/20....г.
Подпис .............................. (..............................................................................)
(име и длъжност)
Уведомен съм за заповедта на ....................../20....г.
Подпис .............................. (..............................................................................)“
(име и фамилия)

§ 54. Приложение № 3 се изменя така:

„Приложение № 3
към чл. 10а, ал. 2, т. 2 и чл. 25, ал. 2, т. 2

У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е
№ ........../............
от .......................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
(наименование на осигурителя/дружеството/име, презиме и фамилия на самоосигуряващото се лице)
с ЕИК .............................................................................................................................................................................,
адрес за кореспонденция ....................................................................................................................….....................
..........................................................................................................................................................................................,
(град/село, ПК, община, област, улица, №, ж.к., бл., ет., ап.)
телефон .................................................., мобилен телефон .....................................................................................,
електронен адрес ....................................................................................................................……………….......................,
на/за ................................................................................................................................................................................,
(име, презиме и фамилия на наетото лице/име, презиме и фамилия на самоосигуряващото се лице)
ЕГН/ЛНЧ/СлНЧ ........................................................................................................................................................,
постоянен/настоящ адрес: гр. (с.) ...........................................................................................................................,
област .............................................................................................................................................................................,
ул./ж.к. ........................................................................................................... № ..., бл. ..., вх. ..., ет. ..., ап. ........,
в уверение на това, че е осигурен/а за общо заболяване и майчинство и няма 12 месеца осигури
телен стаж за придобиване право на парично обезщетение по чл. 48а и 52а от Кодекса за социално
осигуряване (КСО).
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Придобитият осигурителен стаж към .............20....г. като осигурен/осигурена за общо заболяване и
майчинство съгласно представените от лицето документи е .........................................................................,
(месеци/дни)
Датата на придобиване на изискуемия осигурителен стаж за право на парично обезщетение по:
– чл. 48а КСО е ..........20....г.
– чл. 52а КСО е ..........20....г.
Настоящото удостоверение се издава, за да послужи пред дирекция „Социално подпомагане“ –
..........................................................................................................................................................................................
Изготвил: ............................
(подпис)

Осигурител/самоосигуряващо се лице: ....................................
(подпис, печат)

УК АЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ И ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕТО
Удостоверението се попълва и издава, както следва:
1. От осигурителите – за наетите от тях лица, осигурени за общо заболяване и майчинство.
2. От самоосигуряващите се лица – регистрираните като упражняващи свободна професия и/или
занаятчийска дейност; упражняващите трудова дейност като еднолични търговци, собственици или
съдружници в търговски дружества; физическите лица – членове на неперсонифицирани дружества, ре
гистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители, осигурени за общо заболяване и майчинство.
В удостоверението се вписва придобитият осигурителен стаж към датата на настъпване на риска
„бременност“ за обезщетението по чл. 48а КСО, а за обезщетението по чл. 52а КСО – към датата, от
която се иска изплащане на обезщетение за отглеждане на малко дете.“

§ 55. Приложение № 4 се изменя така:

„Приложение № 4
към чл. 17, ал. 4

........................................................................................................................................
(наименование на учебното заведение, адрес, телефон)
С П Р А В К А
№......................./.......................20...г.
Настоящата справка се издава на: .......................................................................................................................
(трите имена на детето)
ЕГН ........................................
Ученикът/ученичката е записан/записана в .................................. форма на обучение в ....................
клас на учебната 20..../20....г. и е отсъствал/отсъствала за месец ................................./............................ г.
5 (пет) учебни часа, за които няма уважителни причини съгласно чл. 136, ал. 1 от Правилника за
прилагане на Закона за народната просвета.
Трите имена на майката или на лицето, което упражнява родителските права: ..................................
.............................................................................................................................................................................................,
ЕГН .................................. , постоянен адрес ...............................................................................................................
Настоящата справка се издава, за да послужи пред дирекция „Социално подпомагане“ –
гр. ...........................................................................

§ 56. Приложение № 5 се изменя така:

ДИРЕКТОР: ..........................................................
(име, фамилия, подпис, печат)“

„Приложение № 5
към чл. 17, ал. 8

........................................................................................................................................
(наименование на учебното заведение, адрес, телефон)
С П Р А В К А
№ ......................./.......................20...г.
...................................................................................................................................................................................................
(трите имена на ученика/ученичката)
ЕГН ......................................
Ученикът/ученичката е записан/записана в .............................. форма на обучение в ............. клас на
учебната 20..../20....г.
...............................................................................................................................................................................................
(трите имена на майката или на лицето, което упражнява родителските права)
ЕГН ......................................................... , постоянен адрес ........................................................................................
Настоящата справка се издава, за да послужи пред дирекция „Социално подпомагане“ –
гр. ..........................................
ДИРЕКТОР: ..........................................................
(трите имена, подпис, печат)“
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„Приложение № 6

към чл. 35, ал. 3, чл. 36, ал. 3 и чл. 37, ал. 3

Д О К Л А Д
при отпускане на семейни помощи в натура
По заявление декларация вх. № ................ от ....................... г. и вх. № ................... от ...................... г.
От .............................................................................................................................. ЕГН .........................................
(трите имена на заявителя)
постоянен/настоящ адрес .........................................................................................................................................
І. ДАННИ ЗА ДЕТЕТО/ДЕЦАТА
Име на детето: .......................................................................................................... ЕГН: ........................................
Име на детето: .......................................................................................................... ЕГН: ........................................
Име на детето: ......................................................................................................... ЕГН: ........................................
II. МОТИВИ ЗА ОТПУСК АНЕ НА ПОМОЩТА В НАТУРА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 2, АЛ. 6,
Т. 1 – 4 ОТ ЗАКОНА ЗА СЕМЕЙНИ ПОМОЩИ ЗА ДЕЦА
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
IIІ. ОЦЕНК А НА РИСК А ЗА ДЕТЕТО/ДЕЦАТА
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
ІV. ОЦЕНК А НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ ПОТРЕБНОСТИ НА ДЕТЕТО/ДЕЦАТА
Идентифицирани потребности: …………….....................………………………………………………………………......................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
V. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА МЕСЕЧНА ПОМОЩ В НАТУРА
1. Нормативно основание за отпускане на помощ в натура ………....................…………….............................
……………………………………………………………………………………………………………............................................................................
2. Размер на помощта в натура ..........................................................................................................................
3. Вид на помощта в натура .................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
Изготвили:
Дата .................................. г.
Социален работник от отдел „СЗ“, ДСП ............................…...
............................………………………………………………………………………………
(име, фамилия и подпис)
Дата .................................. г.
Социален работник от отдел „ЗД“, ДСП ............................…..
..........................…………………………………………………………………………….....
(име, фамилия и подпис)
Съгласували:
Началник на отдел „СЗ“, ДСП: ............................…...................
..........................…………………………………………………………………………….....
(име, фамилия и подпис)
Дата .................................. г.
Началник на отдел „ЗД“, ДСП: ............................…...................
..........................…………………………………………………………………………….....
(име, фамилия и подпис)“
§ 58. Приложение № 7 се изменя така:
Дата ................................. г.

„Приложение № 7

към чл. 17, ал. 3, т. 2
........................................................................................................................................
(наименование на детската градина/училището, адрес, телефон)

У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е
№......................./....................... 20 ... г.
Настоящото удостоверение се издава на: .........................................................................................................,
(трите имена на детето)
ЕГН .................................................,
в уверение на това, че детето е записано в подготвителна група за задължителна предучилищна
подготовка или като ученик/ученичка за учебната 20....../20... г. в ……… клас и е записано в книгата
за подлежащите на задължително обучение деца до 16-годишна възраст на стр. ................, № ..............

БРОЙ 80

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 1

Настоящото удостоверение се издава, за да послужи пред дирекция „Социално подпомагане“ –
....................................................

§ 59. Приложение № 8 се изменя така:

ДИРЕКТОР: ......................................................
(име, фамилия, подпис, печат)“

„Приложение № 8
към чл. 17, ал. 5

.............................................................................................................................................
(наименование на детската градина/училището)
.............................................................................................................................................
(адрес, телефон)
С П Р А В К А
№......................./....................... 20 ... г.
Настоящата справка се издава за: ......................................................................................................................,
(име, презиме и фамилия на детето)
ЕГН ....................................,
в уверение на това, че детето е записано в подготвителна група за задължителна предучилищна
подготовка за учебната 20 .../20 ... г. и е отсъствало по неуважителни причини .................... (с цифри)
............................................................................. (с думи) дни за месец ........................................../.................... г.
…………………………………………………………………….......................................……………………………..............................................,
(трите имена на майката или на лицето, което упражнява родителските права)
ЕГН ........................., постоянен адрес ......................................................................................................................
Настоящата справка се издава, за да посл у ж и пред дирек ци я „Социа лно подпомагане“ –
гр. ..............................................................

§ 60. Приложение № 9 се изменя така:

ДИРЕКТОР: ......................................................
(име, фамилия, подпис, печат)“

„Приложение № 9
към чл. 17, ал. 9

...........................................................................................................................................................................................
(наименование на детската градина/училището, адрес, телефон)
С П Р А В К А
№ ......................./....................... 20 ... г.
............................................................................................................................................................................................,
(трите имена на детето)
ЕГН ...........................................................
Детето е записано в подготвителна група за задължителна предучилищна подготовка и е записано
в книгата за подлежащите на задължително обучение деца до 16-годишна възраст на стр. ...............,
№ ................
...........................................................................................................................................................................................,
(трите имена на майката или на лицето, което упражнява родителските права)
ЕГН ........................................................., постоянен адрес .....................................................................................
Настоящата справка се издава, за да посл у ж и пред дирек ци я „Социа лно подпомагане“ –
гр. .......................................................

§ 61. Създава се приложение № 10:

ДИРЕКТОР: ......................................................
(трите имена, подпис, печат)“

„Приложение № 10
към чл. 16а, ал. 5

ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ“
......................................................................................................
З А П О В Е Д № .........................
Дата ........................... 20.........г.
На основание чл. 8в, ал. 1 и 5 от Закона за семейни помощи за деца и чл. 16а, ал. …… от Правил
ника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца
ОТПУСКАМ/ОТКАЗВАМ
на ..............................................................................................................................., ЕГН .............................................,
(име, презиме, фамилия)
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еднократна помощ за отглеждане на дете/деца от мaйка (осиновителка) студентка, учаща в редовна
форма на обучение:
№ по
ред

Име, презиме, фамилия на детето

ЕГН

Общ размер на помощта ...................... лв. (.................................................................................................. лв.),
(словом)
в т.ч.:
1. …………...................................................... лв. (.................................................................................................. лв.)
(словом)
след влизане в сила на заповедта за отпускане на помощта;
2. …………...................................................... лв. (.................................................................................................. лв.)
(словом)
след представяне на уверение/удостоверение от висшето училище за записан следващ семестър или за
завършено висше образование, но не по-късно от навършване на една година от детето.
Мотиви за отказ ..........................................................................................................................................................
Заповедта може да бъде обжалвана по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Заповедта е връчена на: ..................................../20....г.

ДИРЕКТОР: ……..................................................
(име, фамилия, подпис и печат)

Подпис .............................. (..............................................................................)
(име и длъжност)
Уведомена съм за заповедта на ....................../20....г.
Подпис .............................. (..............................................................................)
(трите имена)“

Заключителна разпоредба
§ 62. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“ с
изключение на § 19, § 20, § 30, т. 2 относно чл. 23, ал. 3 – 6 и § 31, т. 3 и 4, които влизат в сила
от 1 януари 2016 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
6759

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 277
ОТ 12 ОКТОМВРИ 2015 Г.
за изменение и допълнение на Наредбата
за условията и реда за издаване, отказ и
отнемане на разрешения за работа на чужденци в Република България, приета с Постановление № 77 на Министерския съвет
от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 39 от 2002 г.; изм.
и доп., бр. 118 от 2002 г., бр. 53 от 2003 г.,
бр. 92 от 2004 г., бр. 56 от 2007 г., бр. 50 и
60 от 2011 г. и бр. 110 от 2013 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 15а се правят следните изменения:
1. В ал. 1 т. 4 се отменя.
2. В ал. 2 т. 4 се отменя.

§ 2. Създава се чл. 19а:
„Чл. 19а. (1) Изискванията на чл. 6, ал. 1 не
се прилагат при даване на решение по чл. 18,
ал. 1 за упражняване на висококвалифицирана
заетост от чужденец на длъжност от единична
група професии от Националната класифика
ция на професиите и длъжностите, включена в
Списък на професиите, за които има недостиг
на висококвалифицирани специалисти.
(2) Списъкът по ал. 1 се утвърждава от
министъра на труда и социалната политика
въз основа на мотивирано предложение на
национално представителните организации
на работодателите и след обсъждане в Наци
оналния съвет по трудова миграция и в На
ционалния съвет за насърчаване на заетостта.
Списъкът може да се актуализира ежегодно
до 31 януари.
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(3) Решението за упражняване на високо
квалифицирана заетост по ал. 1 се дава при
спазване на чл. 74в, ал. 1 ЗНЗ и на чл. 19,
т. 1, когато:
1. брутната работна заплата, посочена в
трудовия договор на чужденеца, е най-мал
ко три пъти по-висока от средната работна
заплата в Република България съгласно на
личните данни за последните 12 месеца преди
сключване на трудовия договор;
2. трудовият договор на чужденеца е склю
чен за срок, не по-малък от 12 месеца.“
§ 3. В чл. 20 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) точка 6 се отменя;
б) в т. 7 след думите „чл. 19, т. 2“ се добавя
„или на чл. 19а, ал. 3“.
2. В ал. 4 думите „за следващата година“
се заменят със „за следващ период“.
§ 4. В чл. 21, т. 3 след думите „чл. 19“ се
поставя запетая и се добавя „чл. 19а“.
§ 5. В чл. 23 след думите „чл. 19“ се поставя
запетая и се добавя „чл. 19а“.
Заключителни разпоредби
§ 6. Първият списък по чл. 19а, ал. 1 се
утвърждава от министъра на труда и социал
ната политика до 31 януари 2016 г.
§ 7. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
6760

РЕШЕНИЕ № 790
ОТ 12 ОКТОМВРИ 2015 Г.

за удължаване на срока на разрешението
за търсене и проучване на нефт и природен
газ – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3
от Закона за подземните богатства, в площ
„Блок 1-12 Кнежа“, разположена на територията на областите Враца, Плевен, Ловеч,
Габрово и Велико Търново
На основание чл. 5, т. 2 и чл. 31, ал. 3 от
Закона за подземните богатства и чл. 2, ал. 4
от договора за търсене и проучване на нефт
и природен газ в площ „Блок 1-12 Кнежа“,
разположена на територията на областите
Враца, Плевен, Ловеч, Габрово и Велико
Търново, сключен на 21 юни 2010 г. между
министъра на икономиката, енергетиката
и туризма и „Проучване и добив на нефт и
газ“ – АД, София, в изпълнение на Решение
№ 177 на Министерския съвет от 2010 г., § 63

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 3

от преходните и заключителните разпоредби
на Закона за изменение на Закона за забрана
на химическото оръжие и за контрол на ток
сичните химически вещества и техните пре
курсори (ДВ, бр. 14 от 2015 г.) и мотивирано
предложение от министъра на енергетиката
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Удължава срока на разрешението за
търсене и проучване на нефт и природен газ
в площ „Блок 1-12 Кнежа“, разположена на
територията на областите Враца, Плевен, Ло
веч, Габрово и Велико Търново, с две години
считано от 21 юни 2015 г.
2. Размерът на площ „Блок 1-12 Кнежа“ се
намалява от 1324 кв. км на 1252 кв. км и се
определя с координатите на точките съгласно
приложението.
3. За срока на удължението титулярят на
разрешението – „Проучване и добив на нефт
и газ“ – АД, София, се задължава да извър
ши търсещо-проучвателни работи по видове
и обеми съгласно одобрена от министъра на
енергетиката работна програма – нераздел
на част от допълнителното споразумение за
удължаване срока на договора за търсене и
проучване на нефт и газ в площ „Блок 1-12
Кнежа“, сключен на 21 юни 2010 г.
4. Упълномощава министъра на енерге
тиката да представлява Министерския съвет
на Република България при сключване на
допълнителното споразумение.
5. Решението може да се обжалва по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в 14-дневен
срок считано от датата на обнародването му
в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
Приложение
към т. 2
Координатен регистър на граничните точки,
описващи площ за търсене и проучване „Блок
1-12 Кнежа“
Географски координати, система „1950 г.“
№

Географска ширина

Географска дължина

1.

43°40'48.001"N

23°40'59.816"E

2.

43°40'48.013"N

24°06'25.066"E

3.

43°38'43.514"N

24°06'25.068"E

4.

43°38'43.379"N

24°13'59.816"E

5.

43°36'26.823"N

24°13'59.821"E

6.

43°36'26.750"N

24°18'08.081"E
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№

Географска ширина

Географска дължина

№

Географска ширина

Географска дължина

7.

43°33'55.093"N

24°18'07.901"E

48.

43°16'03.664"N

24°50'25.123"E

8.

43°33'53.755"N

24°16'42.378"E

49.

43°16'46.999"N

24°50'23.595"E

9.

43°33'02.717"N

24°16'44.698"E

50.

43°16'43.387"N

24°42'14.701"E

10.

43°32'57.996"N

24°13'28.245"E

51.

43°18'45.393"N

24°42'16.751"E

11.

43°33'15.317"N

24°13'27.441"E

52.

43°18'44.934"N

24°37'09.106"E

12.

43°33'10.256"N

24°09'59.828"E

53.

43°19'22.362"N

24°37'08.736"E

13.

43°29'11.318"N

24°09'59.830"E

54.

43°19'22.622"N

24°28'34.908"E

14.

43°29'11.320"N

24°13'59.829"E

55.

43°20'30.033"N

24°28'34.907"E

15.

43°27'56.878"N

24°13'59.832"E

56.

43°20'30.129"N

24°23'38.037"E

16.

43°28'00.548"N

24°18'15.600"E

57.

43°23'00.101"N

24°23'38.025"E

17.

43°26'25.117"N

24°18'17.023"E

58.

43°22'59.900"N

24°12'03.837"E

18.

43°26'22.353"N

24°13'59.835"E

59.

43°26'42.019"N

24°12'03.832"E

19.

43°23'47.021"N

24°13'59.835"E

60.

43°26'42.017"N

24°08'16.834"E

20.

43°23'47.029"N

24°32'03.379"E

61.

43°29'03.016"N

24°08'16.831"E

21.

43°23'04.419"N

24°32'01.928"E

62.

43°29'03.010"N

24°00'01.833"E

22.

43°23'04.207"N

24°35'49.872"E

63.

43°28'32.011"N

24°00'01.834"E

23.

43°21'45.736"N

24°35'52.422"E

64.

43°28'32.015"N

23°57'47.833"E

24.

43°21'46.006"N

24°40'50.003"E

65.

43°28'00.015"N

23°57'47.833"E

25.

43°25'11.604"N

24°40'50.585"E

26.

43°25'13.739"N

24°46'22.596"E

66.

43°28'00.010"N

23°51'59.833"E

27.

43°26'34.297"N

24°46'22.636"E

67.

43°31'00.010"N

23°51'59.829"E

28.

43°26'34.165"N

24°49'02.103"E

68.

43°31'00.015"N

24°07'09.828"E

29.

43°22'40.209"N

24°49'02.887"E

69.

43°35'52.765"N

24°07'09.822"E

30.

43°22'38.649"N

24°43'30.349"E

70.

43°35'52.766"N

24°08'38.822"E

31.

43°20'11.810"N

24°43'30.115"E

71.

43°37'30.015"N

24°08'38.819"E

32.

43°20'14.853"N

24°51'09.869"E

72.

43°37'30.011"N

24°01'59.822"E

33.

43°18'31.712"N

24°51'12.777"E

73.

43°38'00.011"N

24°01'59.821"E

34.

43°18'35.919"N

24°54'42.430"E

74.

43°38'00.001"N

23°40'59.820"E

35.

43°22'03.992"N

24°54'40.695"E

75.

43°40'48.001"N

23°40'59.816"E

36.

43°22'03.708"N

25°02'01.396"E

37.

43°17'04.122"N

25°02'01.669"E

38.

43°17'05.012"N

24°58'52.671"E

39.

43°14'27.241"N

24°58'51.963"E

1.

43°32'18.149"N

24°08'41.354"E

40.

43°14'27.436"N

25°05'50.514"E

2.

43°32'19.259"N

24°09'25.838"E

41.

43°17'48.479"N

25°05'45.429"E

3.

43°31'46.897"N

24°09'27.360"E

42.

43°17'57.362"N

25°25'11.519"E

4.

43°31'45.788"N

24°08'42.882"E

43.

43°12'26.759"N

25°25'20.536"E

5.

43°32'18.149"N

24°08'41.354"E

44.

43°12'16.754"N

24°56'46.164"E

45.

43°15'00.564"N

24°56'46.162"E

1.

43°38'58.552"N

23°42'56.011"E

46.

43°14'58.643"N

24°55'00.856"E

2.

43°38'57.834"N

23°45'54.455"E

47.

43°16'06.724"N

24°54'59.946"E

3.

43°38'03.733"N

23°45'54.202"E

Площта на „Блок 1-12 Кнежа“ не включва
следните концесионни площи:
Концесионна площ на находище „Долни
Луковит-запад“

Концесионна площ на находище „Бутан-юг“
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№

Географска ширина

Географска дължина

№

Географска ширина

Географска дължина

4.

43°38'03.803"N

23°42'55.773"E

39.

43°29'09.071"N

24°10'03.898"E

5.

43°38'58.552"N

23°42'56.011"E

40.

43°29'03.966"N

24°10'17.345"E

41.

43°28'58.972"N

24°10'32.923"E

Концесионна площ на находище „Искър-запад“
1.

43°26'18.322"N

24°12'19.868"E

42.

43°28'54.643"N

24°10'46.522"E

2.

43°26'17.943"N

24°12'04.031"E

43.

43°28'51.262"N

24°11'02.932"E

3.

43°26'30.613"N

24°12'03.974"E

44.

43°28'49.356"N

24°11'20.924"E

4.

43°26'42.117"N

24°12'03.986"E

45.

43°28'48.049"N

24°11'37.100"E

5.

43°26'42.113"N

24°11'45.929"E

46.

43°28'47.690"N

24°11'55.918"E

6.

43°26'42.020"N

24°11'26.848"E

47.

43°28'49.576"N

24°12'13.660"E

7.

43°26'42.131"N

24°11'06.614"E

48.

43°28'53.213"N

24°12'31.121"E

8.

43°26'50.160"N

24°11'07.457"E

49.

43°28'55.877"N

24°12'48.654"E

9.

43°26'53.647"N

24°10'50.123"E

50.

43°28'58.072"N

24°13'07.782"E

10.

43°26'57.685"N

24°10'32.620"E

51.

43°28'43.661"N

24°13'10.432"E

11.

43°27'02.137"N

24°10'15.968"E

52.

43°28'29.674"N

24°13'12.733"E

12.

43°27'03.321"N

24°09'58.685"E

53.

43°28'15.303"N

24°13'14.493"E

13.

43°27'06.050"N

24°09'38.668"E

54.

43°28'04.734"N

24°13'15.071"E

14.

43°27'10.341"N

24°09'21.701"E

55.

43°27'51.377"N

24°13'15.824"E

15.

43°27'15.574"N

24°09'04.213"E

56.

43°27'39.365"N

24°13'18.291"E

16.

43°27'21.351"N

24°08'47.579"E

57.

43°27'26.313"N

24°13'21.140"E

17.

43°27'24.701"N

24°08'38.245"E

58.

43°27'14.583"N

24°13'10.177"E

18.

43°27'35.925"N

24°08'44.604"E

59.

43°26'58.535"N

24°12'45.622"E

19.

43°27'41.106"N

24°09'00.655"E

60.

43°26'18.322"N

24°12'19.868"E

20.

43°27'44.034"N

24°09'18.674"E

6761

21.

43°27'44.558"N

24°09'37.367"E

22.

43°27'50.260"N

24°09'52.850"E

23.

43°27'55.621"N

24°10'10.242"E

24.

43°28'00.614"N

24°10'25.182"E

25.

43°28'06.596"N

24°10'41.740"E

26.

43°28'12.652"N

24°10'57.232"E

27.

43°28'16.589"N

24°11'14.204"E

28.

43°28'23.201"N

24°11'13.911"E

29.

43°28'24.278"N

24°10'58.133"E

30.

43°28'26.693"N

24°10'40.997"E

Г л а в а

31.

43°28'26.949"N

24°10'22.446"E

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

32.

43°28'28.092"N

24°10'06.224"E

33.

43°28'30.546"N

24°09'51.980"E

34.

43°28'37.041"N

24°09'38.778"E

35.

43°28'42.642"N

24°09'31.614"E

36.

43°28'53.960"N

24°09'30.548"E

37.

43°28'52.970"N

24°09'48.065"E

38.

43°28'59.704"N

24°10'00.277"E

Чл. 1. (1) С тази наредба се урежда редът
за извършване на:
1. проверки за спазване на изискванията
на схемите за преходна национална помощ;
2. констатации за спазване на изискванията
на схемите за преходна национална помощ.
(2) За неуредените случаи в наредбата про
верките и констатациите по ал. 1 се извършват
по реда на Регламент за изпълнение (ЕС)
№ 809/2014 на Комисията от 17 юли 2014 г.

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
НАРЕДБА № 19
от 12 октомври 2015 г.

за реда за контрол на изискванията на схемите
за преходна национална помощ
п ъ р в а

С Т Р.
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за определяне на правила за прилагането на
Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския
парламент и на Съвета по отношение на
интегрираната система за администриране
и контрол, мерките за развитие на селските
райони и кръстосаното съответствие (OВ L
227, 31.07.2014 г.) (Регламент(ЕС) № 809/2014)
и Регламент (ЕС) № 640/2014 на Комисията
от 11 март 2014 г. за допълнение на Регламент
(ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент
и на Съвета по отношение на интегрираната
система за администриране и контрол и усло
вията за отказ или оттегляне на плащанията
и административните санкции, приложими
към директните плащания, подпомагането на
развитието на селските райони и кръстоса
ното съответствие (OВ L 181 от 20.06.2014 г.)
(Регламент (ЕС) № 640/2014).
Чл. 2. (1) Проверките и констатациите
за спазване на изискванията на схемите за
преходна национална помощ се извършват от
Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна
агенция (Разплащателна агенция).
(2) Разплащателната агенция извършва
проверките и констатациите за спазване на
изискванията на схемите за преходна нацио
нална помощ чрез интегрираната система за
контрол съгласно чл. 37 от Закона за подпо
магане на земеделските производители.
Г л а в а

в т о р а

РЕД ЗА ИЗВЪРШВА НЕ Н А ПРОВЕРК И
ЗА СПАЗВАНЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА
СХЕМИТЕ ЗА ПРЕХОДНА НАЦИОНАЛНА
ПОМОЩ
Чл. 3. (1) Служителите на Разплащател
ната агенция извършват административни
проверки за спазване на изискванията на
схемите за преходна национална помощ чрез
интегрираната информационна система, като
съпоставят данните от заявленията за подпо
магане с данните в регистрите.
(2) Служителите на Разплащателната аген
ция извършват проверки на място за спазване
на изискванията на схемите за преходна наци
онална помощ едновременно с проверката на
място за спазване на изискванията по схемите
и мерките за подпомагане, финансирани от
европейските земеделски фондове.
Чл. 4. (1) Общият брой проверки на място
за спазване на изискванията по схемата за
преходна национална помощ за овце-майки и/
или кози-майки, обвързана с производството,
извършвани всяка година, трябва да обхваща
най-малко 3 на сто от всички земеделски сто
пани, кандидатстващи по всяка от схемите.
(2) Проверките на място за спазване на
изискванията по схемата за преходна нацио
нална помощ за овце-майки и/или кози-майки,
обвързана с производството, обхващат наймалко 5 на сто от всички животни, с които
се кандидатства по схемата.
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(3) Проверяваните на място земеделски
стопани се определят въз основа на анализ
на риска и формиране на контролна извадка
съгласно Регламент (ЕС) № 809/2014.
Чл. 5. Разплащателната агенция проверява
спазването на изискванията по схемата за
преходна национална помощ за тютюн чрез
административни проверки в електронните
бази данни за изкупения и премиран тютюн.
Чл. 6. (1) При проверка на идентификацията
на животните по схема за преходна национал
на помощ за овце-майки и/или кози-майки,
обвързана с производството, Разплащателната
агенция проверява дали са:
1. регистрирани в животновъден обект,
собствен или нает от кандидата за подпо
магане;
2. животните са идентифицирани с две
идентични индивидуа лни у шни марк и, в
т.ч. животните, родени след 31.12.2009 г., се
идентифицират с ушни марки, както следва:
с обикновена ушна марка на едното ухо и
с електронна ушна марка на другото ухо, с
еднакъв идентификационен номер.
(2) При проверка на място за спазване на
изискванията на схемите за преходна наци
онална помощ за животни Разплащателната
агенция проверява дали наличните в стопан
ството животни са допустими за подпомагане
по схема за преходна национална помощ за
овце-майки и/или кози-майки, обвързана с
производството, съгласно Наредба № 3 от
2015 г. за условията и реда за прилагане на
схемите за директни плащания (обн., ДВ,
бр. 16 от 2015 г.; доп., бр. 31 от 2015 г.) (На
редба № 3 от 2015 г.).
Г л а в а

т р е т а

РЕД ЗА ИЗВЪРШВА НЕ Н А КОНСТАТА
ЦИИ ЗА СПАЗВАНЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА
Н А СХЕМИТЕ ЗА ПРЕХОДН А Н А ЦИО
Н А ЛН А ПОМОЩ
Чл. 7. (1) Не се подпомагат по схемата за
преходна национална помощ за тютюн кан
дидати, които не са отглеждали тютюн през
референтния период 2007 – 2009 г., който е
изкупен и премиран по реда на Закона за
тютюна и тютюневите изделия, и не изпълня
ват изискванията на чл. 37, ал. 2 от Наредба
№ 3 от 2015 г.
(2) Отказът за подпомагане по ал. 1 не води
до налагането на други санкции на кандидата
за подпомагане.
Чл. 8. (1) Не се подпомагат по схемата за
преходна национална помощ за говеда, необ
вързана с производството, земеделски стопани,
които към 28 февруари 2009 г. са отглеждали
по-малко от 10 говеда, когато кандидатстват
за подпомагане за говеда, или по-малко от 10
бивола, когато кандидатстват за подпомагане
за биволи, и не изпълняват изискванията на
чл. 38, ал. 1 от Наредба № 3 от 2015 г.
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(2) Кандидатите за подпомагане по схема
та за преходна национална помощ за говеда,
необвързана с производството, които са кан
дидатствали и през 2009 г. и са отглеждали
към 28 февруари 2009 г. десет или повече
говеда, получават подпомагане въз основа на
сертифицирания брой говеда, регистрирани в
Системата за идентификация и регистрация на
животни (СИРЖ) на БАБХ към 28.02.2009 г.
(3) Броят на говедата и/или биволите, за
които получават подпомагане кандидатите
по схемата за преходна национална помощ
за говеда, необвързана с производството,
които кандидатстват по нея за първи път, се
определя чрез извършване на администра
тивна проверка от Разплащателната агенция
в СИРЖ на БАБХ към 28 февруари 2009 г.
(4) Когато кандидатът за подпомагане по
схемата за преходна национална помощ за
говеда, необвързана с производството, е зая
вил за подпомагане по-голям брой говеда и/
или биволи от тези, които е отглеждал към
28 февруари 2009 г., плащането се определя
от броя на говедата и/или биволите, които е
отглеждал към тази дата, отразени в СИРЖ
на БАБХ.
(5) Отказът за подпомагане по ал. 1 и
частичният отказ за подпомагане по ал. 4
не водят до налагането на други санкции на
кандидата за подпомагане.
Чл. 9. (1) Не се подпомагат по схемата за
преходна национална помощ за овце-майки и/
или кози-майки, обвързана с производството,
земеделските стопани, които са декларирали
или се установи, че отглеждат по-малко от 50
овце-майки и/или кози-майки, които подлежат
на подпомагане по тази схема.
(2) Не се подпомагат по схемата за пре
ходна национална помощ за овце-майки и/
или кози-майки, обвързана с производството,
земеделските стопани, които в срок до 100 дни
от деня, следващ последния ден за подаване на
заявленията за подпомагане, не продължат да
отглеждат най-малко 80 на сто от заявените
овце-майки и кози-майки.
(3) Отказът за подпомагане по ал. 1 и 2
не води до налагането на други санкции на
кандидата за подпомагане.
Ч л. 10. (1) Ж иво т ни с нереднос т и по
схемата за преходна национална помощ за
овце-майки и/или кози-майки, обвързана с
производството, са такива, които:
1. не са идентифицирани с поне една ушна
марка;
2. не са регистрирани в животновъден
обект, собствен или нает от кандидата за
подпомагане;
3. не са овце-майки и/или кози-майки
съгласно определенията на т. 1 или 2 на § 1
от допълнителнaта разпоредба на Наредба
№ 3 от 2015 г.;
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4. са различни от посочените в заявлени
ето за подпомагане, което е установено чрез
проверка на ушните марки, и замяната не е
извършена по реда на чл. 39, ал. 3 от Наредба
№ 3 от 2015 г.
(2) Когато при проверка на стопанството,
извършена до 100 дни от деня, следващ по
следния ден за подаване на заявленията за
подпомагане, Разплащателната агенция уста
нови, че броят на заявените за подпомагане
овце-майки и/или кози-майки по схемата за
преходна национална помощ за овце-майки
и/или кози майки е по-голям от броя на ов
цете-майки и/или козите-майки, които реално
се отглеждат в него, или че част от тях са с
нередности:
1. намалява броя на овцете-майки и/или
козите-майки в стопанството с броя на тези,
които са с нередности, с което установява
броя на допустимите за подпомагане животни;
2. разделя общия брой на липсващите и
на животните с нередности на броя на до
пустимите за подпомагане животни, с което
установява процента на несъответствие.
(3) В зависимост от установения процент
на несъответствие Разплащателната агенция
определя размер на подпомагане на земедел
ския стопанин по следния начин:
1. ако процентът на несъответствие е до
10 на сто включително – подпомагането е за
броя на допустимите за подпомагане живот
ни, намалено с размера на подпомагането за
липсващите и за животните с нередности;
2. ако процентът на несъответствие е до
20 на сто включително – подпомагането е за
броя на допустимите за подпомагане животни,
намалено с удвоения размер на подпомагането
за липсващите и за животните с нередности;
3. ако процентът на несъответствие е над
20 на сто – не се подпомага за съответната
година.
Чл. 11. (1) Разплащателната агенция не
прилага намаленията на плащанията по чл. 10,
ал. 3, когато липсата на животни или нали
чието на животни с нередности се дължат на
форсмажорно обстоятелство.
(2) Кандидатът за подпомагане уведомява
Разплащателната агенция за наличието на
форсмажорни обстоятелства в срок до 15
работни дни от датата на прекратяване на
фактическото събитие. Кандидатът и/или
упълномощено от него лице попълва формуляр
по образец заедно с подписана декларация,
с която се задължава да представи доказа
телствен документ за форсмажорното обсто
ятелство и за началната и крайната му дата,
издаден от оторизираната за това институция.
(3) В случай на смърт на кандидата уве
домлението в Разплащателната агенция по
ал. 2 се извършва от наследник на лицето чрез
предоставяне на акт за смърт на починалия
и удостоверение за наследници.
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Чл. 12. (1) Намаленията по чл. 8 – 10 не се
налагат в случаите, когато липсата на животни
или наличието на животни с нередности се
дължи на въздействието на природни сили.
Разплащателната агенция може да признае
следните случаи на естествени обстоятел
ства, засягащи стадото едър или дребен рогат
добитък:
1. смърт на животно в резултат на болест; или
2. смърт на животно в резултат на инци
дент, за който кандидатът не може да бъде
държан отговорен.
(2) Кандидатът за подпомагане писмено
уведомява Разплащателната агенция и пре
доставя документ от съответния компетентен
орган, с който удостоверява въздействието на
природни сили върху животните му в срок
десет работни дни от момента, в който е ус
тановил липсата на животни или наличието
на животни с нередности.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Овце-майк и и/или кози-майк и“ са
животни по смисъла на т. 1 и 2 на § 1 от
допълнителната разпоредба на Наредба № 3
от 2015 г. за условията и реда за прилагане
на схемите за директни плащания.
2. „Форсмажорни обстоятелства“ са обсто
ятелствата по смисъла на чл. 2, параграф 2
от Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европей
ския парламент и на Съвета от 17 декември
2013 г. относно финансирането, управлението
и мониторинга на общата селскостопанска
политика и за отмяна на регламенти (ЕИО)
№ 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 2799/98,
(ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО)
№ 485/2008 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г.).
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 47
от Закона за подпомагане на земеделските
производители.
§ 3. Изпълнението на наредбата се възла
га на изпълнителния директор на Държавен
фонд „Земеделие“.
§ 4. В Наредба № 3 от 2015 г. за условията
и реда за прилагане на схемите за директни
плащания (обн., ДВ, бр. 16 от 2015 г.; доп., бр. 31
от 2015 г.) се правят следните допълнения:
1. В чл. 32, ал. 3 след думите „сертифици
рано биологично производство“ се добавя „и
площите в преход към биологично земеделие“.
2. В чл. 42, ал. 1 след думите „биологично
земеделие“ се добавя „и площите в преход
към биологично земеделие“.
За министър:
Васил Грудев
6740
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МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА
Наредба за изменен ие и доп ъ лнен ие на
Наредба № Н-22 от 2010 г. за ползване под
наем на имоти от жилищния фонд на Министерството на отбраната и за изплащане на
компенсационни суми на военнослужещите
и цивилните служители, които живеят при
условията на свободно договаряне (обн., ДВ,
бр. 62 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 3, 20 и 76 от
2011 г.; попр., бр. 80 от 2011 г.; изм. и доп.,
бр. 97 от 2012 г.)
§ 1. В чл. 3, ал. 2 думите „директора на
дирекция „Инфраструктура на отбраната“ в
Министерството на отбраната“ се заменят с
„изпълнителния директор на Изпълнителна
агенция „Военни клубове и военно-почивно
дело“.
§ 2. В чл. 5 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) в основния текст думите „Жилищните
комисии“ се заменят с „Ежегодно жилищните
комисии“;
б) в т. 2 думата „ноември“ се заменя със
„септември“;
в) в т. 3 думите „съответните сектори
„Регионална инфраструктура на отбраната“
на Централно военно окръжие“ се заменят с
„Изпълнителна агенция „Военни клубове и
военно-почивно дело“;
г) в т. 4 думите „три пъти годишно – до
20 февруари, до 20 юни и до 20 септември“ се
заменят с „един път годишно – до 20 март“;
д) в т. 5 думите „съответните сектори
„Регионална инфраструктура на отбраната“
на Централно военно окръжие“ се заменят с
„Изпълнителна агенция „Военни клубове и
военно-почивно дело“, а думите „посочените
в т. 4 срокове“ – с „посочения в т. 4 срок“;
е) точка 7 се отменя.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Жилищните комисии заседават при
наличие на обикновено мнозинство от със
тава на комисията. Решенията се вземат с
квалифицирано мнозинство.“
§ 3. Член 6 се изменя така:
„Чл. 6. Изпълнителна агенция „Военни
клубове и военно-почивно дело“:
1. подпомага министъра на отбраната в
определянето на насоките на жилищната
политика на Министерството на отбраната,
като участва в разработването на стратегии,
концепции и визии за управление и раз
пореждане с имоти от жилищния фонд на
Министерството на отбраната;
2. участва в разработването и актуализи
рането на нормативната уредба, свързана с
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жилищната политика на Министерството на
отбраната;
3. изготвя становища, възражения и отго
вори по жалби относно жилищната политика
на Министерството на отбраната;
4. регистрира и завежда на отчет новопри
добити жилищни имоти, предоставени за
управление на Министерството на отбраната;
5. съставя, актуализира и поддържа отдел
ните регистри на имотите, включени в жилищ
ния фонд на Министерството на отбраната,
продадените имоти от жилищния фонд на
Министерството на отбраната и картотеките,
които включват списък на нуждаещите се от
жилище, ателие или гараж военнослужещи
и цивилни служители;
6. поддържа архив с административно-тех
ническите досиета и договорите за придоби
ване на имотите;
7. един път годишно към 30 септември
на съответната година извършва анализ на
данните от картотеката за броя на картоте
кираните като нуждаещи се лица; данните от
анализа се публикуват на интернет страницата
на Министерството на отбраната;
8. извършва картотекирането на нужда
ещите се военнослужещи и цивилни слу
жители от Министерството на отбраната,
като приема и проверява представените от
жилищните комисии по реда на чл. 5, ал. 1
документи; при необходимост изисква от
жилищните комисии или от лицата допъл
нителни документи, удостоверяващи факти
и обстоятелства за доказване степента на
жилищна нужда;
9. по своя инициатива или по сигнал може
да извършва проверки на жилищните условия
на картотекираните лица, включително и
справка в Агенцията по вписванията за имот
ното състояние на всеки член от семейството
на картотекиращото се лице;
10. един път годишно – към 30 септември
на съответната година, обобщава и изготвя
проект на списъци на картотекираните лица
и го представя за обявяване по реда на чл. 9;
11. един път годишно – към 31 март на
съответната година, обобщава и изготвя изме
нение в списъците на картотекираните лица
и го представя за обявяване по реда на чл. 9;
12. изготвя заповеди за настаняване, под
готвя сключването на договорите за наем и
организира предаването на имотите на наста
нените в тях наематели; поддържа наемните
правоотношения с наемателите на имотите
от жилищния фонд на Министерството на
отбраната;
13. събира наеми те и д ру ги дъл ж ими
суми от наемателите на жилища, ателиета,
гаражи и жилищни помещения в общежития
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от жилищния фонд на Министерството на
отбраната;
14. организира разплащането на задъл
женията, възникнали по реда на Закона за
управление на етажната собственост;
15. организира дейностите по експлоатаци
ята, поддържането и обзавеждането на имо
тите от жилищния фонд на Министерството
на отбраната;
16. изготвя проектосметна документация
за необходимите финансови средства за из
вършване на ремонтни дейности на имотите
от жилищния фонд на Министерството на
отбраната;
17. разпределя утвърдените средства в го
дишната бюджетна сметка и планира финан
совите средства за включване в бюджетната
прогноза за съответната година извършването
на основните и аварийните ремонти и обза
веждането на жилищата, ателиетата, гаражите
и жилищните помещения в общежитията
от жилищния фонд на Министерството на
отбраната;
18. предприема действия за освобождава
не на жилищата, ателиетата, гаражите и на
жилищните помещения в общежитията от
жилищния фонд на Министерството на от
браната, заети без правно или на отпаднало
правно основание;
19. прекратява договорите за наем/ползване
по реда на Закона за задълженията и догово
рите на основанията, посочени в наредбата и
в договора за наем;
20. един път годишно – към 30 ноември
на съответната година, на основание утвър
дените протоколи по чл. 34, ал. 3 обобщава
и изготвя проект на списъци на жилищата
и ателиетата, нуждаещи се от текущ и/или
основен ремонт, и го представя за обявяване
по реда на чл. 34, ал. 4.“
§ 4. Член 6а се отменя.
§ 5. В чл. 7 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 се създава т. 5:
„5. предложение за определяне на степента
на жилищна нужда с вписани лични данни
на лицето (приложение № 1б).“
2. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Участващите в международни опера
ции извън територията на страната, както и
тези, които са командировани за обучение
извън територията на страната за повече от
един месец, в периодите на картотекиране
по чл. 5, ал. 1, т. 2 и 4 не подават заявлениядекларации, а те се подават от жилищната
комисия по местослужене (месторабота) за
картотекиране с данните от обявения преди
заминаването им списък на картотекираните
лица по чл. 9, ал. 1. Преди заминаването си
лицата подават до жилищната комисия по
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чл. 5, ал. 1 заявление-декларация със свобо
ден текст, че ще продължат да се ползват от
правото си по чл. 7, ал. 1.“
3. Създава се ал. 8:
„(8) Военнослужещите, преведени на служ
ба от едно населено място в друго, могат да
ползват правото по ал. 1, ако са освободили
ползваното от жилищния фонд на Минис
терството на отбраната жилище, ателие или
жилищно помещение в общежитие.“
§ 6. В чл. 9 се правят следните изменения:
1. В ал. 3:
а) точка 2 се отменя;
б) в т. 6 числото„30“ се заменя с „45“.
2. В ал. 7 думите „сградите на съответни
те сектори „Регионална инфраструктура на
отбраната“ на Централно военно окръжие“
се заменят със „сградата на Изпълнителна
агенция „Военни клубове и военно-почивно
дело“.
3. В ал. 8 думите „Централно военно ок
ръжие“ се заменят с „Изпълнителна агенция
„Военни клубове и военно-почивно дело“.
§ 7. Член 10 се изменя така:
„Чл. 10. За установени от жилищните коми
сии по чл. 5, ал. 1, от Изпълнителна агенция
„Военни клубове и военно-почивно дело“
или от други компетентни органи неверни
данни в заявленията-декларации по чл. 7,
послужили като основание за определяне на
степента на жилищната нужда, лицата носят
административнонаказателна отговорност
по реда на чл. 330 от Закона за отбраната и
въоръжените сили на Република България и
същите се изключват от списъците на карто
текираните лица за срок 3 години със заповед
на министъра на отбраната по предложение
на изпълнителния директор на Изпълнителна
агенция „Военни клубове и военно-почивно
дело“. При констатирани нарушения неза
бавно се уведомяват контролните органи в
Министерството на отбраната и/или служба
„Военна полиция“ за търсене на съответната
отговорност.“
§ 8. В чл. 12 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, т. 3 думите „съответните сектори
„Регионална инфраструктура на отбраната“
на Централно военно окръжие“ се заменят с
„на Изпълнителна агенция „Военни клубове
и военно-почивно дело“.
2. В ал. 2 думите „с удостоверение от
съответните сектори „Регионална инфра
структура на отбраната“ на Централно во
енно окръжие“ се заменят със „служебно от
Изпълнителна агенция „Военни клубове и
военно-почивно дело“.
§ 9. В чл. 16 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „министъра на отбрана
та“ се заменят с „изпълнителния директор
на Изпълнителна агенция „Военни клубове
и военно-почивно дело“.
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2. В ал. 2 думите „съответните сектори
„Регионална инфраструктура на отбраната“
на Централно военно окръжие“ се заменят
с „Изпълнителна агенция „Военни клубове
и военно-почивно дело“, а след думите „да
бъдат настанени“ се добавя „в имот извън
обявените по реда на чл. 34, ал. 4“.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) В 7-дневен срок от получаване на
уведомлението по ал. 2 лицата декларират в
свободен текст пред Изпълнителна агенция
„Военни клубове и военно-почивно дело“
жела н ие т о/о т к а за да б ъдат нас та нен и в
предложените им имоти. Неподаването на
дек ларацията без уважителни причини в
срока по изречение първо се счита за отказ
от настаняване. Удостоверяването на ува
жителна причина се извършва с надлежно
оформен официален документ, депозиран
пред Изпълнителна агенция „Военни клубове
и военно-почивно дело“.“
4. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Жилищата и ателиетата, обявени по
реда на чл. 34, ал. 4 като нуждаещи се от
текущ ремонт, както и тези с декларирани
откази от настаняване по реда на чл. 16, ал. 3,
намиращи се в покрайнините на съответно
то населено място, се обявяват на интернет
страниците на Министерството на отбраната
и на Изпълнителна агенция „Военни клубове
и военно-почивно дело“. Желаещите за нас
таняване под наем лица, които са включени
в обявения списък по чл. 9, ал. 1, подават за
явление със свободен текст до изпълнителния
директор на Изпълнителна агенция „Военни
клубове и военно-почивно дело“. Когато за едно
жилище се подаде повече от едно заявление,
настаняването се извършва при спазване на
поредността, посочена в обявения списък по
чл. 9, ал. 1. Подадените заявления се разглеж
дат от постоянно действаща комисия, назна
чена със заповед на изпълнителния директор
на Изпълнителна агенция „Военни клубове
и военно-почивно дело“ или оправомощено
от него лице.“
§ 10. В чл. 17, ал. 1 и 2 думите „съответ
ните сектори „Регионална инфраструктура на
отбраната“ на Централно военно окръжие“ се
заменят с „Изпълнителна агенция „Военни
клубове и военно-почивно дело“.
§ 11. В чл. 18, ал. 3 думите „Централно
военно окръжие“ се заменят с „Изпълнителна
агенция „Военни клубове и военно-почивно
дело“.
§ 12. В чл. 20 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „министъра на отбрана
та“ се заменят с „изпълнителния директор
на Изпълнителна агенция „Военни клубове
и военно-почивно дело“.
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2. В ал. 2 думите „Централно военно ок
ръжие“ се заменят с „Изпълнителна агенция
„Военни клубове и военно-почивно дело“.
§ 13. В чл. 21, ал. 3 думите „министъра
на отбраната“ се заменят с „изпълнителния
директор на Изпълнителна агенция „Военни
клубове и военно-почивно дело“.
§ 14. В чл. 23, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В основния текст думите „министъра
на отбраната“ се заменят с „изпълнителния
директор на Изпълнителна агенция „Военни
клубове и военно-почивно дело“.
2. В т. 1 след думите „консумативните
разноски“ се поставя запетая и се добавя
„или на задължения за наемателя, произти
чащи от Закона за управление на етажната
собственост,“.
3. В т. 6 думите „чл. 12, ал. 1, т. 2“ се за
менят с „чл. 7, ал. 1, т. 2 или 3“.
4. Създават се т. 12 и 13:
„12. при нарушаване на разпоредбата на
чл. 7, ал. 8;
13. при изключване с акт на министъра на
отбраната на наетия имот от жилищния фонд
на Министерството на отбраната.“
§ 15. В чл. 25 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „Централно военно ок
ръжие“ се заменят с „Изпълнителна агенция
„Военни клубове и военно-почивно дело“, а
думите „министъра на отбраната“ се заменят
с „изпълнителния директор на Изпълнителна
агенция „Военни клубове и военно-почивно
дело“.
2. В ал. 2 думите „съответните сектори
„Регионална инфраструктура на отбраната“
на Централно военно окръжие“ се заменят с
„Изпълнителна агенция „Военни клубове и
военно-почивно дело“.
§ 16. В чл. 26 ал. 3 се изменя така:
„(3) На преживелия съпруг/съпруга и/или
на законния представител на ненавършилите
пълнолетие деца или до навършването на
20-годишната им възраст при обучение в
дневна форма на средно учебно заведение и
на 25-годишна възраст при обучение в редовна
форма на обучение във висше учебно заведе
ние на военнослужещ/цивилен служител от
Министерството на отбраната, Българската
армия и структурите на пряко подчинение
на министъра на отбраната, загинал при или
по повод изпълнение на службата, се издава
нова настанителна заповед и се сключва нов
договор за наем за ползваното жилище със
срок от датата на смъртта до навършване
на пълнолетие на детето/децата или до на
вършването на 20-годишната им възраст при
обучение в дневна форма на средно учебно
за веден ие и на 25-г од и ш на въ зрас т п ри
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обучение в редовна форма на висше учебно
заведение, но не по-рано от изтичане на две
години от смъртта.“
§ 17. В чл. 27, ал. 5 думите „Централно
военно окръжие“ се заменят с „Изпълнителна
агенция „Военни клубове и военно-почивно
дело“.
§ 18. В чл. 28 думите „Централно военно
окръжие“ се заменят с „Изпълнителна аген
ция „Военни клубове и военно-почивно дело“.
§ 19. В чл. 29 се създават ал. 3 и 4:
„(3) При смърт на лицето, на чието име е
издадена заповедта за настаняване в имот по
този раздел, се прилага чл. 26, ал. 2.
(4) Спрямо преживелия съпруг/съпруга и/
или законния представител на ненавърши
лите пълнолетие деца или до навършването
на 20-годишната им възраст при обучение в
дневна форма на средно учебно заведение и
на 25-годишна възраст при обучение в редовна
форма на висше учебно заведение на военно
служещ/цивилен служител от Министерството
на отбраната, Българската армия и структу
рите на пряко подчинение на министъра на
отбраната, настанен в имот по този раздел,
загинал при или по повод изпълнение на
службата, се прилага чл. 26, ал. 3.“
§ 20. В чл. 31 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 думите „и удостоверение за
картотекиране до началника на Централно
военно окръжие“ се заменят със „съгласно
приложение № 1в до изпълнителния директор
на Изпълнителна агенция „Военни клубове
и военно-почивно дело“.
2. В ал. 3 след думите „въз основа на
подадено заявление“ се добавя „и копие на
заповед за назначаване на длъжност“.
3. В ал. 4 думите „министъра на отбрана
та“ се заменят с „изпълнителния директор
на Изпълнителна агенция „Военни клубове
и военно-почивно дело“.
4. В ал. 6 думите „началника на Централно
военно окръжие“ се заменят с „изпълнителния
директор на Изпълнителна агенция „Военни
клубове и военно-почивно дело“.
§ 21. В чл. 33, ал. 3 думите „Централно
военно окръжие“ се заменят с „Изпълнителна
агенция „Военни клубове и военно-почивно
дело“, а думите „министъра на отбраната“ – с
„изпълнителния директор на Изпълнителна
агенция „Военни клубове и военно-почивно
дело“.
§ 22. Член 34 се изменя така:
„Чл. 34. (1) Имотите по чл. 2, ал. 1 се под
държат, ремонтират и обзавеждат със средства
от бюджета на Министерството на отбраната,
респ. от годишния бюджет на Изпълнителна

С Т Р.

42

ДЪРЖАВЕН

агенция „Военни клубове и военно-почивно
дело“, в рамките на утвърдените средства за
съответната бюджетна година.
(2) Ежегодно до 31 октомври на съответната
година комисии, назначени от изпълнителния
директор на Изпълнителна агенция „Военни
клубове и военно-почивно дело“ или опра
вомощено от него лице, извършват прегледи
на годността за настаняване в свободните
жилищни имоти. При необходимост в коми
сиите се включват и представители на МО
и на структурите на пряко подчинение на
министъра на отбраната и Българската армия.
(3) Необходимостта от ремонт (текущ и/
или основен по смисъла на § 5, т. 42 и 43
от допълнителните разпоредби на Закона за
устройство на територията), констатирана от
комисията по ал. 2, се отразява в протокол,
който се утвърждава от изпълнителния ди
ректор на Изпълнителна агенция „Военни
клубове и военно-почивно дело“.
(4) Изпълнителният директор на Изпъл
нителна агенция „Военни клубове и военнопочивно дело“ или оправомощено от него
лице със заповед ежегодно обявява списъците
на жилищата и ателиетата, нуждаещи се от
текущ и/или основен ремонт.
(5) При финансова възможност минимално
необходимото обзавеждане на служебните жи
лища, предназначени за настаняване на лицата
по чл. 27, ал. 1, т. 1 – 3, трябва да отговоря на
приложение № 5, а за жилищните помещения
в общежития – съгласно приложение № 6.
(6) Наемателите са длъжни да полагат
грижата на добър стопанин за жилищата,
ателиетата, гаражите и общежитията, в които
са настанени, както и за движимите вещи,
намиращи се в тях.“
§ 23. В чл. 36 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 се създава т. 3:
„3. са освободили ползваното от жилищ
ния фонд на Министерството на отбраната
жилище, ателие или жилищно помещение в
общежитие.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) При преместване на военнослужещ,
преведен на служба от едно населено място
в друго, до включването му в списъците на
картотекираните лица в новото населено
м ясто полу чаването на месечни компен
сационни суми се извършва въз основа на
подадено заявление-декларация до минис
търа на отбраната или оправомощено от
него длъжностно лице за Министерството
на отбраната, до командира (нача лника)
на военното формирование, до нача лни
ка/ръководителя на структурата на пряко
подчинение на министъра на отбраната по
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образец съгласно приложение № 8а и копие
от договор за наем. Документите се подават
по реда и в сроковете по чл. 37, ал. 2.“
§ 24. В чл. 37 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) За установени от Изпълнителна аген
ция „Военни клубове и военно-почивно дело“
или от други компетентни органи неверни
данни в заявленията-декларации по ал. 1,
послужили като основание за получаване на
компенсационни суми, лицата носят админи
стративнонаказателна отговорност по реда на
чл. 330 от Закона за отбраната и въоръжените
сили на Република България и се изключват
от списъка на картотекираните лица за срок 3
години със заповед на министъра на отбраната
по предложение на изпълнителния директор
на Изпълнителна агенция „Военни клубове
и военно-почивно дело“. При констатирани
нарушения незабавно се уведомяват контрол
ните органи в Министерството на отбраната
и служба „Военна полиция“ за търсене на
съответната отговорност.“
2. В ал. 7:
а) след думите „и мисии извън територията
на страната“ се добавя „и тези, които са ко
мандировани за обучение извън територията
на страната за повече от един месец“;
б) добавя се изречение второ: „Преди за
минаването си лицата подават до жилищната
комисия по чл. 5, ал. 1 заявление-деклара
ция, че ще продължат да ползват наетото
жилище за периода на пребиваването си
извън страната.“
§ 25. В § 1 от допълнителната разпоредба
се правят следните изменения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. „Семейство“ са съпрузите и невстъпи
лите в брак деца до 18-годишна възраст или
до навършване на 20-годишна възраст при
обучение в дневна форма на средно учеб
но заведение и на 25-годишна възраст при
обучение в редовна форма на висше учебно
заведение, както и деца, навършили пълноле
тие, с установена по съответния ред над 71 %
инвалидност, имащи право на придружител;
за членове на семейството се считат и лицата,
назначени за настойник или попечител по съ
ответния ред, както и лицата, поставени под
пълно или ограничено запрещение; за членове
на семейството се считат и деца, настанени в
приемни семейства на правоимащи по тази
наредба лица.“
2. В т. 9 думите „ръководителят на Цен
трално военно окръжие“ се заменят с „изпъл
нителният директор на Изпълнителна агенция
„Военни клубове и военно-почивно дело“.
§ 26. Приложение № 1 се изменя така:
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„Приложение № 1
към чл. 7, ал. 2, т. 1
ДО ЖИЛИЩНАТА КОМИСИЯ
НА _____________________________________
ГР. _____________________________________,
ОБЛАСТ ______________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ
от ........................................................................................................................................................................................
(звание, име, презиме, фамилия)
с месторабота ...............................................................................................................................................................,
гр. (с.) ..............................................................................................................................................................................,
с .......... години трудов стаж в МО, БА или структура на пряко подчинение на министъра на отбраната,
с постоянен адрес гр. (с.) .................................................... , област ....................................................................,
настоящ адрес гр. (с.) .................................................................................................................................................,
област ............................................................................................................................................................................. ,
ж.к. (ул.) ……….................................................... № ........... , бл. .............., вх. ............., ет. ............., ап. ............. ,
ЕГН ............................., лична карта № ............................... , издадена на ..................... г. от .........................
МВР ......................................, тел. ……......………………
Моля да бъда картотекиран/а като нуждаещ се от жилище (ателие, гараж), жилищно помещение
в общежитие от жилищния фонд на Министерството на отбраната (ЖФ на МО):
ДЕКЛАРИРАМ:
I. СЕМЕЙНО ПОЛОЖЕНИЕ:
1. Семейството ми се състои от .......... членове и в него освен мен са включени:
а) .................................................. ..........................................
.................................
...............................
(име, презиме и фамилия)
(ЕГН)
(родствена връзка)
(месторабота)
б) .................................................. ..........................................
..............................
...............................
(име, презиме и фамилия)
(ЕГН)
(родствена връзка)
(месторабота)
в) .................................................. ..........................................
..............................
...............................
(име, презиме и фамилия)
(ЕГН)
(родствена връзка)
(месторабота)
г) .................................................. ..........................................
..............................
...............................
(име, презиме и фамилия)
(ЕГН)
(родствена връзка)
(месторабота)
д) .................................................. ..........................................
..............................
...............................
(име, презиме и фамилия)
(ЕГН)
(родствена връзка)
(месторабота)
II. ЖИЛИЩНО СЪСТОЯНИЕ:
2. Аз, заедно със семейството си или разделен от семейството си, живея в гр. (с.) .......................... ,
ж.к. (ул.) .............................................................................................................., бл. .........., вх. .........., ет. .........,
ап. ........., в жилище .................................................................................................................................................... ,
(на свободен наем, в общежитие)
което е собственост на …………………………………….………………………………........................................................................
..........................................................……….........................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
(трите имена на собственика, МО – ЖФ, ОбС, др. ведомства и др.; наличие на съпружеска/родствена връзка
между наемодателя и декларатора)
Жилището се състои от …......................................................................................................................................
(брой на стаите и сервизните помещения)
...........................................................................................………........................................................................................
..........................................................……….........................................................................................................................
III. ИМОТНО СЪСТОЯНИЕ:
3. Аз и членовете на моето семейство (притежаваме или не притежаваме)
(излишното се зачертава)
собствено жилище (самостоятелна сграда, етаж или част от етаж); вещно право на ползване на жилище.
Жилището се състои от ………................................................................………......................................................,
(брой на стаите и сервизните помещения)
с площ ............................................................ кв.м и се намира в гр. (с.) …..........................…………....................,
ж.к. (ул.) ……………....................………………………………… № ..........., бл. ..........., вх. ..........., ет. ..........., ап. ...........
Жилищният имот е придобит през ...............…….. г. чрез ……...........................................................…….......
……………………………………....................................................................................................................................................
(покупка от МО, от държавата, общината или други физически или юридически лица, по дарение,
по наследство и др.)

С Т Р.

44

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 80

с нотариален акт (договор) № ……………………………....................................................................................................
4. Аз и членовете на моето семейство (притежаваме или не притежаваме)
(излишното се зачертава)
собствена вила (самостоятелна сграда, етаж или част от етаж); вещно право на ползване на вила.
Вилата се състои от ...............................................................................................................................................
(брой на стаите и сервизните помещения)
с площ ............... кв.м и се намира в гр. (с., вилна зона) ……………………………………............................................
...................................................................................……………………………………………………………………………………………………
5. Годни ли са за постоянно обитаване
ДА
НЕ
(ако не са годни за обитаване, се прилага удостоверение от техническа служба)
6. Аз и членовете на моето семейство сме настанени в жилище от ЖФ на МО, намиращо се в
гр. (с.) ........................………...................., ж.к. (ул.) ……………....................……………………………....…… № ...........,
бл. ..........., вх. ..........., ет. ..........., ап. ..........., състоящо се от …………………………...................................................
.....................................................................................................................................................................................……,
(брой на стаите и сервизните помещения)
с площ ……………. кв.м.
IV. СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ:
7. Аз и членовете на моето семейство .......................................................... прехвърляли жилищен имот
(сме или не сме)
на други лица през последните 5 години, както следва:
................................................................................ жилищен имот през ….............…...............… г., ........................ ,
............................................................................................................................................................................................ ,
състоящ се от ............................................................................................................................................................ ,
(брой на стаите и сервизните помещения)
намиращ се в гр. (с.) ................................................................................................................................................... ,
ж.к. (ул.) ....................................................................... № ......... , бл. ............., вх. ........., ет. ........., ап. ........... ,
на .......................................................................................................................................................................................
(трите имена и ЕГН на лицето, с което е извършена сделката)
8. Отговарям на условията по чл. 12 от наредбата
..............................................................................................................................................................................................
(изписва се основанието за предоставяне на жилище)
9. Отговарям на условията по чл. 14 от наредбата
..............................................................................................................................................................................................
(изписва се основанието за предоставяне на ателие)
10. Отговарям на условията по чл. 15 от наредбата
..............................................................................................................................................................................................
(изписва се основанието за предоставяне на гараж)
11. Други индивидуални данни, пояснения и декларации за семейното, жилищното и имотното
състояние на декларатора, които се изписват със свободен текст
..............................................................................................................................................................................................
V. ДРУГИ ДАННИ:
а) самотни родители на непълнолетни деца;
б) член от семейството ми е с намалена работоспособност над 71 на сто;
в) младо семейство;
………………………...........................................................................................................……………….......................................
д) данни за предишно картотекиране.
Забележка. Необходимото се подчертава, прилага се документ.
Известно ми е, че за неверни данни и сведения, дадени в декларацията, нося отговорност по чл. 10
от наредбата и чл. 330 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
Приложения:
1. Копие от документ за собственост или за вещно право на ползване на жилище и/или вила за
населеното място, за което се картотекира.
2. Копие от документ за извършени сделки с жилище и/или вила (за цялата страна) през послед
ните пет години.
3. Копие от адресна карта за настоящ адрес за всеки член от семейството.
4. Заверено от наемателя копие от договор за свободен наем.
5. Копие от настанителна заповед (за настанени в имот от жилищния фонд на МО).
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6. Документ/и, удостоверяващ/и обстоятелства по § 1, т. 1 от ПЗР на Наредба № Н-22 от 2010 г.
(при наличие на деца – за всяко дете поотделно).
7. Други документи.
Забележка:
Декларацията се подписва от двамата съпрузи.
1. ДЕКЛАРАТОР:
...........................................................................................
(име, презиме и фамилия)
ЕГН .................................................................................
Лична карта № .............................................................,
издадена от .....................................................................
Подпис: ..........................
....................................... г.
гр. ...................................

2. ДЕКЛАРАТОР:
...........................................................................................
(име, презиме и фамилия)
ЕГН .................................................................................
Лична карта № .............................................................,
издадена от .....................................................................
Подпис: ..........................
....................................... г.
гр. ................................... „

§ 27. Създава се приложение № 1б:
„Приложение № 1б
към чл. 7, ал. 2, т. 5
ДО
ИЗПЪЛНИТЕЛНИ Я ДИРЕКТОР Н А
ИА „ВОЕННИ КЛУБОВЕ И ВОЕННОПОЧИВНО ДЕЛО“
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за определяне на степента на жилищна нужда съгласно Наредба № Н-22 от 2010 г.
за ползване под наем на имоти от жилищния фонд на Министерството на отбраната и за изплащане
на компенсационни суми на военнослужещите и цивилните служители, които живеят при условията
на свободно договаряне
на ………………..........................................................…………………………..
(звание, име, презиме, фамилия)
от ……………………………………………., гр. (с.) …..........................………….
I. Служителят/семейството има право на ….....…………………….. (двустайно, тристайно, четиристайно)
жилище от жилищния фонд на Министерството на отбраната съгласно чл. 13, ал. 1 от Наредба № Н-22
от 2010 г. за ползване под наем на имоти от жилищния фонд на Министерството на отбраната и за
изплащане на компенсационни суми на военнослужещите и цивилните служители, които живеят при
условията на свободно договаряне.
ІІ. Категория на лицето по чл. 8, ал. 1 – …….. категория.
ІІІ. Група на лицето по чл. 8, ал. 2 – …….. група.
ІV. Определяне на точките за картотекиране съгласно чл. 9:
Показатели
1. За притежаваното военно звание – чл. 9, ал. 2, т. 1
2. За определената група – чл. 9, ал. 2, т. 2
3. За продължителността на стажа в Министерството на отбраната, Българската армия и
структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната – чл. 9, ал. 2, т. 3
4. За броя на членовете на семейството – чл. 9, ал. 2, т. 4
5. За преживелия съпруг/съпруга (военнослужещ или цивилен служител) на загинал при или
по повод изпълнение на службата военнослужещ или цивилен служител от Министерството
на отбраната, Българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра на от
браната – чл. 9, ал. 3, т. 1
6. За самотни родители на непълнолетни деца – чл. 9, ал. 3, т. 3
7. За семейства, в които един от членовете е с призната намалена работоспособност над
71 на сто – чл. 9, ал. 3, т. 4
8. За млади семейства – чл. 9, ал. 3, т. 5

Брой
точки
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Брой
точки

Показатели
9. За участвалите в международни операции и мисии извън територията на страната с висока
степен на риск – чл. 9, ал. 3, т. 6
10. За участвалите в международни операции и мисии извън територията на страната с ниска
степен на риск – чл. 9, ал. 3, т. 6
Общ брой точки за картотекиране по чл. 9:

Предложението е прието на заседание на жилищната комисия на ............................................................
............................................................................................................................................................................................
(административна структура, поделение)
с протокол № ......................... от ........................ г.
ПОДПИСИ НА КОМИСИЯТА:

ПОДПИС НА К АРТОТЕКИРАНИЯ:

Председател: ................................................ /............................./
................................................ /............................./
Членове:

1. ............................................ /............................./
2. ............................................ /............................./
3. ............................................ /............................./
4. ............................................ /............................./“

§ 28. Създава се приложение № 1в:
„Приложение № 1в

към чл. 31, ал. 2

ДО
ИЗПЪЛНИТЕЛНИ Я ДИРЕКТОР Н А
ИА „ВОЕННИ КЛУБОВЕ И ВОЕННОПОЧИВНО ДЕЛО“
ЗАЯВЛЕНИЕ
от ......................................................................................................................................................................................,
(звание, име, презиме и фамилия)
военно формирование (месторабота) .....................................................................................................................,
адрес по лична карта: гр.(с.) .................................................., ж.к. (ул.) ...............................................................
№ ............................., бл. .............................................., вх. ..............................., ет. .................., ап. ....................,
настоящ адрес: гр.(с.) .............................................................., ж.к. (ул.) ................................................................
№ ............................., бл. .............................................., вх. ..............................., ет. .................., ап. ....................,
ЕГН ................................................................, лична карта № ................................................................................,
издадена от .................................... МВР ................................................... на .........................................................,
тел.: ......................., GSM .......................................,
УВАЖ АЕМИ ГОСПОДИН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР,
Моля, аз, заедно или разделен(а) от семейството си, да бъда(ем) настанен(и)
(излишното се зачертава)
във военно общежитие …………………………..………………………………………...........……………………………………………………………
…………………………….............................................................................................................................................................
Семейството ми се състои от .......... членове и в него освен мен са включени:
1. ………………………..............….......................……………...
(име, презиме и фамилия)

…………….......…………………
(ЕГН)

……......................……………….
(родствена връзка)

2. ………………………..............….......................……………..
(име, презиме и фамилия)

…………….......…………………
(ЕГН)

……......................……………….
(родствена връзка)

3. ………………………..............….......................……………..
…………….......…………………
……......................……………….
(име, презиме и фамилия)
(ЕГН)
(родствена връзка)
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
Дата: ..........................

Подпис: ………………………..“
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§ 29. Приложение № 7 се изменя така:
„Приложение № 7
към чл. 35

Размери на компенсационните суми, които се изплащат на военнослужещите и цивилните
служители, които живеят при условията на свободно договаряне
Брой на членовете на семейството
№
по
ред

Населени места

едночленно
(лв.)

двучленно
(лв.)

тричленно
(лв.)

четиричленно
(лв.)

петчленно
и повече
(лв.)

1

2

3

4

5

6

7

1.

София, Пловдив, Варна и Бургас

115

125

135

145

170

2.

Плевен, Русе, Велико Търново,
Карлово, Казанлък, Благоевград,
Стара Загора, Хасково, Ямбол,
Сливен и Шумен

80

85

90

100

120

3.

Останалите областни админи
стративни центрове, както и Асе
новград, Балчик, Банско, Белене,
Дупница, Свищов и Троян

65

75

80

90

100

4.

Всички останали населени места
и вилни зони

55

60

65

75

85

“

§ 30. Създава се приложение № 8а:

„Приложение № 8а
към чл. 37, ал. 2

Гр. (с.) ............................................................
Област ...........................................................
ДО
МИНИСТЪРА/НАЧАЛНИК А/
КОМАНДИРА/
РЪКОВОДИТЕЛЯ НА ................................
………………………………….........................…………….
ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ
от ....................................................................................................,
(звание, име, фамилия)
служещ (работещ) в ...................................................
Моля да ми се изплащат компенсационни суми за месец ........................................... за ползване на
жилище по договор за свободен наем.
ДЕКЛАРИРАМ, че:
1. Живея на свободен наем в жилище (част от жилище), намиращо се в гр.(с.) ...........................,
област ......................................, ж.к. (кв.) .........................................., ул. ...............................................................
№........, бл. № ........, вх. ........, ет. ........, ап. ........
2. Жилището е собственост на .........................................................................................................................
(трите имена на собственика)
3. Имам/нямам съпружеска/родствена връзка със собственика ...............................................................
............................................................................................................................................................................................
(посочва се съпружеската/родствената връзка)
4. Заплащам свободен месечен наем в размер ................ лв.
(цифром)
(....................................................................................................................................................................................) лв.
(словом)
5. В наетото жилище живеем ....................................................-членно семейство, което представлява:
а) аз – ........................................................................................................................................................................;
(трите имена)
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б) съпруг(а) ................................................................................................................., …......................………… ;
(трите имена)
(месторабота)
в) ненавършилите пълнолетие и невстъпили в брак деца:
аа) (син, дъщеря) .......................................................................................................,
…......................…………;
(име)
(възраст)
бб) (син, дъщеря) .......................................................................................................,
…......................…………;
(име)
(възраст)
вв) (син, дъщеря) .......................................................................................................,
…......................…………;
(име)
(възраст)
гг) (син, дъщеря) .......................................................................................................,
…......................…………;
(име)
(възраст)
дд) (син, дъщеря) .......................................................................................................,
…......................…………;
(име)
(възраст)
ее) (син, дъщеря) .......................................................................................................,
…......................………….
(име)
(възраст)
6. Аз и членовете на моето семейство (притежаваме или не притежаваме)
(излишното се зачертава)
собствено жилище (самостоятелна сграда, етаж или част от етаж); вещно право на ползване на жи
лище в гр. (с.) ....................................., ж.к. (ул.) ..........................................................................., бл. № ............,
вх. ............, ет. ............, ап. ............, състоящо се от ..............................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
(брой на стаите и сервизните помещения)
Жилищният имот е придобит през ..........…….. г. чрез ……..................................................................…........
……………………………………........................................................................................................................................…..........
(покупка от МО, от държавата, общината или други физически или юридически лица, по дарение,
по наследство и др.)
с нотариален акт (договор) № ……...................................................………………………..................................................
7. Аз и членовете на моето семейство (притежаваме или не притежаваме)
(излишното се зачертава)
собствена вила (самостоятелна сграда, етаж или част от етаж); вещно право на ползване на вила.
Вилата се състои от .....................................................................................................................................................
(брой на етажите, стаите и сервизните помещения)
с площ .............................. кв.м и се намира в гр. (с., вилна зона) ……….............................…………………………....
8. Годни ли са декларираните имоти по т. 6 и 7 за постоянно обитаване
ДА
НЕ
(ако не са годни за обитаване, се прилага удостоверение от техническа служба)
9. Аз и членовете на моето семейство .................................................................. прехвърляли жилищен
(сме или не сме)
имот на други лица през последните 5 години, както следва:
.............................................................. жилищен имот през ……............................................… г., ........................ ,
.......................................................................................................................................................................................... ,
състоящ се от ............................................................................................................................................................... ,
(брой на стаите и сервизните помещения)
намиращ се в гр. (с.) .................................................................................................................................................. ,
ж.к. (ул.) ........................................................................ № ......... , бл. ............., вх. ........., ет. ........., ап. ........... ,
на .......................................................................................................................................................................................
(трите имена и ЕГН на лицето, с което е извършена сделката)
10. Настанен съм в жилище от жилищния фонд на Министерството на отбраната ...........................
в гр. (с.) ............................, ж.к. (ул.) ..............................................., бл. № ........., вх. ........, ет. ........., ап. ..........,
състоящо се от ..............................................................................................................................................................
(брой на стаите и сервизните помещения)
Същото изцяло (частично) съм освободил и е предоставено за настаняване съгласно приложеното
писмо ....................................... № ...... / ........... г. на .................................................., гр. .....................................
Известно ми е, че за неверни данни и сведения, дадени в декларацията, нося отговорност по чл. 10
от наредбата.
Приложения:
1. Копие от документ за собственост или за вещно право на ползване на жилище и/или вила за
населеното място, за което се картотекира.
2. Копие от документ за извършени сделки с жилище и/или вила (за цялата страна) през послед
ните пет години (при наличие на такъв документ).
3. Заверено от наемателя копие от договор за свободен наем.
4. Копие от настанителна заповед (за настанени в имот от жилищния фонд на МО).
5. Документ/и, удостоверяващ/и обстоятелства по § 1, т. 1 от ПЗР на Наредба № Н-22 от 2010 г.
(при наличие на деца – за всяко дете поотделно).
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6. Копие на писмо ............... № …………....... / ........... г. на ....................................., гр. ................................. ,
удостоверяващо обстоятелствата по освобождаването на ползван под наем ведомствен имот .............
.......………………………………………………...........................................................................................................................………
7. Други документи …….........................................................................….…….…………………………………………………...
8. ………………………………….......................................................................................…………………………………………………...
Забележка:
Декларацията се подписва от двамата съпрузи.
1. ДЕКЛАРАТОР:
...........................................................................................
(име, презиме и фамилия)
ЕГН .................................................................................
Лична карта № .............................................................,
издадена от .....................................................................

2. ДЕКЛАРАТОР:
...........................................................................................
(име, презиме и фамилия)
ЕГН .................................................................................
Лична карта № .............................................................,
издадена от .....................................................................

Подпис: ..........................
....................................... г.
гр. ...................................

Подпис: ..........................
....................................... г.
гр. ................................... „

Преходни и заключителни разпоредби
§ 31. Незавършилите към датата на вли
зане в сила на тази наредба производства за
предоставяне под наем на жилища, ателиета и
гаражи от жилищния фонд на Министерството
на отбраната следва да се довършат в 5-месе
чен срок от влизането в сила на тази наредба
при условия, определени в съответствие с
нормативната уредба, действала по време на
започване на производствата по настаняване,
и по установения с тази наредба ред.
§ 32. (1) Наемните правоотношения, въз
никнали при досегашните условия и ред, се
привеждат в съответствие с условията и реда,
регламентирани в тази наредба, в 6-месечен
срок от влизането є в сила.
(2) В двумесечен срок от влизане в сила на
тази наредба настанените в имоти от жилищ
ния фонд на Министерството на отбраната
лица подават до изпълнителния директор на
Изпълнителна агенция „Военни клубове и
военно-почивно дело“ заявление със свобо
ден текст ведно с декларация по образец за
семейно и имотно състояние и удостоверение
за месторабота. Лицата, участващи в мисии
или операции извън територията на страна
та, и дългосрочно командированите извън
територията на страната могат да подадат
заявление-декларация по факс.
(3) На лицата, които не изпълнят задъл
жението по ал. 2 или откажат да приведат
наемното си правоотношение в съответствие
с тази наредба, се отправя едномесечно пре
дизвестие за прекратяване на сключения с
тях договор.
§ 33. (1) В 3-месечен срок от влизането в
сила на тази наредба Изпълнителна агенция
„Военни клубове и военно-почивно дело“
организира дейностите по чл. 34, ал. 2 и 3.
(2) В 15-дневен срок от утвърждаване на
протоколите по ал. 1 Изпълнителна агенция
„Военни клубове и военно-почивно дело“

обявява по реда на чл. 34, ал. 4 списъци на
жилищата и ателиетата, нуждаещи се от текущ
и/или основен ремонт.
§ 34. Разпоредбите на чл. 29, ал. 3 и 4 се
прилагат и за лицата, заварени към влизане
в сила на тази наредба в имоти от жилищния
фонд на Министерството на отбраната.
§ 35. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Николай Ненчев
6656

КОМИСИЯ
ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 45 от 2012 г. за достъпа до съхраняваните
от Комисията за финансов надзор документи
(ДВ, бр. 23 от 2012 г.)
§ 1. В чл. 1 се създава ал. 3:
„(3) Наредбата не се прилага за докумен
ти, съдържащи информация, представляваща
професионална тайна по смисъла на чл. 24
от Закона за Комисията за финансов надзор.“
§ 2. Член 2 се отменя.
§ 3. В чл. 4 думите „Закона за здравното
осигуряване“ се заличават.
§ 4. Член 7 се изменя така:
„Чл. 7. Достъпът до съхраняваните от коми
сията документи и информация се осъществява
по реда на Закона за достъп до обществена
информация.“
§ 5. Членове 8 – 17 се отменят.
§ 6. В чл. 19, ал. 1 думите „образец, утвърден
от председателя на комисията“ се заменят с
„образец съгласно приложението“.
§ 7. Приложението към чл. 8, ал. 2 се
отменя.
§ 8. Създава се приложение към чл. 19, ал. 1:
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„Приложение
към чл. 19, ал. 1
ЗАЯВЛЕНИЕ
за издаване на препис от документи, издаде
ни от Комисията за финансов надзор или от
нейните органи
от ……………………………………....…………………………...........,
(трите имена на физическото лице или наименование на юридическото лице, от името на което
се подава заявлението, и трите имена на лицето,
представляващо юридическото лице)
адрес за контакт: гр./с. ...........................................,
община ......................., област .................................,
п.к. ..........., улица/ж.к. .............................................
№ ........., блок .........., вх. ........., ет. ......, ап. ......…,
телефонен номер/факс/елек т ронен а д рес за
връзка ..........................................................................
........................................................................................
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І. С настоящото заявление моля да ми бъде
издаден препис от следните документи, изда
дени от Комисията за финансов надзор или от
нейните органи:
1. ...................................................................................
2. ...................................................................................
3. ...................................................................................
ІІ. Преписите от горепосочените документи са
необходими за ...........................................................
........................................................................................
Дата: ……………

Подпис: ……....……“

Заключителна разпоредба
§ 9. Наредбата е приета с Решение № 154-Н
от 5.10.2015 г. на Комисията за финансов
надзор.
За председател:
Ангел Джалъзов
6649
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-47-7
от 10 септември 2015 г.
На основание чл. 17, ал. 8 ЗСПЗЗ във връзка
с протокол № 1 от 8.04.2015 г. по чл. 26, ал. 11
ППЗСПЗЗ, одобрен от директора на Областна
дирекция „Земеделие“ – гр. Видин, нареждам:
Да се преработи частично влезлият в сила
план за земеразделяне (картата на възстановената
собственост) за землището на с. Дреновец, общи
на Ружинци, област Видин, за имоти с № 361001,
252012 и 252010, с площ за преработка 2,003 дка.
Заповедта да се доведе до знанието на директора
на Областна дирекция „Земеделие“ – гр. Видин,
и началника на Общинска служба по земеде
лие – гр. Белоградчик, за сведение и изпълнение.
Контрола по изпълнението на заповедта въз
лагам на директора на дирекция „Поземлени
отношения и комасация“.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
Министър:
Д. Танева
6671

МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ЗАПОВЕД № РД-14-68
от 29 септември 2015 г.
На основание чл. 11, ал. 3 ЗНП във връзка с
чл. 18, ал. 2, т. 1 ППЗНП и чл. 17 от Наредба № 7
от 2001 г. за откриване, преобразуване, промени
и закриване на частни детски градини и училища
разрешавам на „Интернешънъл унивърсити хол
динг“ – ООД, представлявано от Мария Тодорова
Тончева, ЕИК 203122926, със седалище и адрес на
управление София ул. Оборище 102, бл. Бизнес
сграда „Женева“, ап. офис 6, да открие Частна
профилирана гимназия – с. Владая.
1. Гимназията има право да организира и
провежда обучение по утвърдени учебни плано
ве в профил „Чуждоезиков“ с прием след седми
клас и срок на обучение 5 години и обучение по
утвърдените от МОН учебни планове за обуче
ние с прием след осми клас в дневна, вечерна и
задочна форма на обучение със срок 4 години.
2. Гимназията има право да издава удостове
рение за завършен клас, свидетелство за основно
образование и диплома за средно образование.
3. Официалният адрес на Частна профилира
на гимназия – с. Владая, е: с. Владая, община
Столична, ІІІ етаж от сградата на 86 основно
училище – Владая.

4. Обучението се провежда на адрес: с. Вла
дая, община Столична, ІІІ етаж от сградата на
86 основно училище – Владая.
5. Училището се управлява и представлява от
Емилия Хинкова Евгениева.
Министър:
Т. Танев
6614
ЗАПОВЕД № РД-14-69
от 29 септември 2015 г.
На основание чл. 13, ал. 3 ЗНП и чл. 21,
ал. 1, т. 5 ППЗНП във връзка с молба от лицето,
получило разрешение за откриване, и протокол
на експертна комисия, назначена със Заповед
№ РД-09-85 от 20.01.2015 г., изм. със Заповед
№ РД-09-1044 от 5.08.2015 г. на министъра на
образованието и науката за закриване на частни
детски градини и училища, закривам Частно
основно училище „Дружба“, София, открито със
Заповед № РД-14-105 от 3.07.2003 г. на министъра
на образованието и науката от фондация „Българотурска демократична фондация“, представлявана
от Юзкан Ерсой.
Учениците от Частно основно училище „Друж
ба“, София, да се насочат за обучение към Частно
средно общообразователно у чилище „Дру ж
ба“ – София, със седалище и адрес на управление:
гр. София 1326, ж.к. Обеля 2, УПИ I-102, кв. 18,
ул. 106 № 3, открито със Заповед № РД-14-40 от
8.07.2015 г. на министъра на образованието и
науката, при условията на чл. 9 ЗНП.
Училищната документация на Частно основно
училище „Дружба“, София, да бъде предадена за
съхранение в Частно средно общообразователно
училище „Дружба“– София.
Заповедта може да се обжалва пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обна
родването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Т. Танев
6615
ЗАПОВЕД № РД-14-70
от 29 септември 2015 г.
На основание чл. 11, ал. 3 ЗНП във връзка
с чл. 18, ал. 2, т. 1 ППЗНП и чл. 17 от Наредба
№ 7 от 2001 г. за откриване, преобразуване, про
мени и закриване на частни детски градини и
училища разрешавам на „Бейби Кеър“ – ЕООД,
представлявано от Васил Пламенов Петров, ЕИК
202343918, със седалище и адрес на управление
София, ул. Стефан Караджа 7, вх. В, ет. 3, ап. 25,
да открие Частна детска градина „Арти“ – София.
1. Възпитанието и обучението в детската гра
дина се организират и провеждат по утвърдена
програма в съответствие с държавното образо
вателно изискване за предучилищно възпитание
и подготовка.
2. Детската градина има право да издава
удостоверение за завършена подготвителна група.
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3. Официалният адрес на Частната детска гра
дина „Арти“ – София, е: София, ул. Оборище 5.
4. Обучението се провежда на адрес: София,
ул. Оборище 5.
5. Детската градина се управлява и представ
лява от Маргарита Стоянова Кукова.
Министър:
Т. Танев
6616
ЗАПОВЕД № РД-14-71
от 29 септември 2015 г.
На основание чл. 11, ал. 3 ЗНП и чл. 28, ал. 2,
т. 1 във връзка с чл. 20, т. 6 от Наредба № 7 от
2001 г. за откриване, преобразуване, промени и
закриване на частни детски градини и училища
и във връзка с молба от лицето, получило раз
решение за откриване на Частен професионален
колеж „Международни услуги за охрана и сигур
ност“ – София, изменям Заповед № РД-14-74 от
18.07.2013 г. (ДВ, бр. 67 от 2013 г.), изм. и доп. със
Заповед № РД-14-96 от 17.10.2013 г. (ДВ, бр. 94 от
2013 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-14-13 от
7.03.2014 г. (ДВ, бр. 27 от 2014 г.), както следва:
Думите „Международни услуги за охрана и
сигурност“ – ЕООД, представлявано от Ивайло
Чавдаров Петров, ЕИК 200024398, със седалище
и адрес на управление гр. София 1164, район
„Лозенец“, ж.к. Лозенец, ул. Елин Пелин 11“ се
заменят с „ЧПК „Международни услуги за охрана
и сигурност“ – ЕООД, представлявано от Ивайло
Чавдаров Петров, ЕИК 203635117, със седалище и
адрес на управление гр. София 1231, ж.к. Свобода,
ул. Народни будители 2, ет. 3“.
Министър:
Т. Танев
6617
ЗАПОВЕД № РД-14-72
от 29 септември 2015 г.
На основание чл. 13, ал. 3 ЗНП и чл. 21,
ал. 1, т. 5 ППЗНП във връзка с молба от лицето,
получило разрешение за откриване, и протокол
на експертна комисия, назначена със Заповед
№ РД-09-85 от 20.01.2015 г., изм. със Заповед
№ РД-09-1044 от 5.08.2015 г. на министъра на
образованието и науката за закриване на частни
детски градини и училища, закривам Частна
профилирана гимназия „Дружба“, София, от
крита със Заповед № РД-14-111 от 29.12.1998 г. на
министъра на образованието и науката от фон
дация „Българо-турска демократична фондация“,
представлявана от Юзкан Ерсой.
Учениците от Частна профилирана гимназия
„Дружба“, София, да се насочат за обучение
към Частно средно общообразователно учили
ще „Дружба“ – София, със седалище и адрес
на управл ение: гр. София 1326, ж.к. Обеля 2,
УПИ I-102, кв. 18, ул. 106 № 3, открито със За
повед № РД-14-40 от 8.07.2015 г. на министъра
на образованието и науката, при условията на
чл. 9 ЗНП.
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Училищната документация на Частна про
филирана гимназия „Дружба“, София, да бъде
предадена за съхранение в Частно средно общо
образователно училище „Дружба“ – София.
Заповедта може да се обжалва пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обна
родването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Т. Танев
6618
ЗАПОВЕД № РД-14-73
от 29 септември 2015 г.
На основание чл. 11, ал. 3 ЗНП във връзка с
чл. 18, ал. 2, т. 1 ППЗНП и чл. 17 от Наредба № 7
от 2001 г. за откриване, преобразуване, промени
и закриване на частни детски градини и училища
разрешавам на „Интернешънъл унивърсити хол
динг“ – ООД, представлявано от Мария Тодорова
Тончева, ЕИК 203122926, със седалище и адрес на
управление – София, ул. Оборище 102, бл. Бизнес
сграда „Женева“, ап. офис 6, да открие Частен
професионален колеж – с. Владая.
1. Колежът има право да организира и про
вежда обучение по утвърдени учебни планове и
програми по професионално направление код
345 Администрация и управление, професия код
345020 Фирмен мениджър, специалност код 3450212
Предприемачество и мениджмънт;
– код 523 Електроника, автоматика, комуни
кационна и компютърна техника, по професия
код 523100 Проектант на компютърни мрежи,
специалност код 5231001 Компютърни мрежи;
– код 811 Хотелиерство, ресторантьорство и
кетъринг, 811010 Хотелиер, специалност код 8110102
Организация и управление на хотелиерството,
професия код 811060 Ресторантьор, специалност
код 8110601 Организация и управление в ресто
рантьорството, професия код 811120 Инструктор
декоратор, специалност код 8111201 Декорация на
органични материали;
– код 812 Пътувания, туризъм и свободно
време, професия код 812040 Аниматор в туризма,
специалност код 8120403 Организация на анима
торската дейност; професия код 812030 Екскур
зовод, специалност код 8120303 Организация на
екскурзоводската дейност;
– код 814 Услуги за дома, професия код 814020
Гувернантка, специалност код 8140201 Отглеждане
и възпитание на деца в домашни условия;
– код 815 Фризьорски и козметични услуги,
професия код 815040 Инструктор, специалности
код 8150401 Инструкторска дейност по фризьорски
услуги, код 8150402 Инструкторска дейност по
козметични услуги, код 8150403 Инструкторска
дейност по маникюр и педикюр;
– код 861 Сигурност, професия код 861010 Ох
ранител, специалност код 8610104 Организация
на охранителната дейност – четвърта степен на
професионална квалификация, прием след за
вършено средно образование, дневна и задочна
форма на обучение.
2. Колежът има право да издава свидетелство
за професионална квалификация.
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3. Официалният адрес на Частен професио
нален колеж – с. Владая, е: с. Владая, община
Столична, ІІІ етаж от сградата на 86 основно
училище – Владая.
4. Обучението се провежда на адрес: с. Вла
дая, община Столична, ІІІ етаж от сградата на
86 основно училище – Владая.
5. Колежът се управлява и представлява от
Емилия Хинкова Евгениева.
Министър:
Т. Танев
6619

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
ЗАПОВЕД № РД-02-15-137
от 8 октомври 2015 г.
С оглед необходимостта от осигуряване на
транзитния трафик по Общоевропейски транс
портен коридор № ІV в границите на Република
България и повишаване на качеството на об
служване и допълнително изложени фактически
мотиви, описани в обяснителните записки към
парцеларния план, на основание чл. 129, ал. 3, т. 2,
буква „б“ и ал. 4 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 и
чл. 128, ал. 2, 5 и 6 ЗУТ; заявление на Национал
ната компания „Стратегически инфраструктурни
проекти“ с изх. № 2095 от 18.08.2015 г. и писма
изх. № 2211 от 25.09.2015 г. и изх. № 2240 от
7.10.2015 г.; Заповед № РД-02-15-68 от 26.05.2014 г.
на министъра на регионалното развитие и Запо
вед № РД-02-15-108 от 17.07.2015 г. на министъра
на регионалното развитие и благоустройството
за разрешаване изработването на ПУП – ПП;
съобщаване на проекта на ПУП – ПП в „Дър
жавен вестник“, бр. 15 от 24.02.2015 г., бр. 26 от
7.04.2015 г. и бр. 18 от 10.03.2015 г.; Констативен
акт от 25.03.2015 г. на Община Кресна; кон
стативни протоколи от 8.05.2015 г. на Община
Струмяни; Констативен акт от 17.04.2015 г. на
Община Сандански; Решение № 6-ПР от 2015 г.
на Министерството на околната среда и водите
(МОСВ) за преценяване на необходимостта от
извършване на оценка на въздействието върху
околната среда; писмо на МОСВ с изх. № 12-001280 от 24.08.2015 г.; писмо с изх. № 12-00-951 от
24.09.2015 г. на МОСВ за влязло в сила решение;
Решение № КЗЗ-17 на Комисията за земеделските
земи от 20.08.2015 г. за промяна на предназна
чението на земеделските земи за неземеделски
нужди и утвърждаване на площадки и трасета
за проектиране на обекти в земеделски земи;
писмо с изх. № АО-859 от 8.10.2015 г. на Минис
терството на земеделието и храните – дирекция
„Поземлени отношения и комасация“; писмо с
изх. № 91-1925 от 3.09.2015 г. на министъра на
земеделието и храните с предварително съгласие
за изработване на ПУП – ПП в земи – държавна
частна собственост; становище с изх. № ЗЗ-НН-801
от 7.09.2015 г. на Министерството на културата;
становище рег. № БЛ-5633, екз. 2 от 14.07.2015 г.
на Главна дирекция „Пожарна безопасност и
защита на населението“ – Регионална дирекция
„Пожарна безопасност и защита на население
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то“ – Благоевград; писмо с рег. № 0094-1929 от
30.06.2015 г. на Министерството на транспорта, ин
формационните технологии и съобщенията – Из
пълнителна агенция „Електронни съобщителни
мрежи и информационни системи“; становище рег.
№ 04-32-191 от 14.09.2015 г. от Министерството на
отбраната на Република България; писмо с изх.
№ 24-00-2199 от 25.09.2015 г. на Агенция „Пътна
инфраструктура“; писмо с изх. № ЖИ-35128 от
9.09.2015 г. от ДП „Национална компания „Же
лезопътна инфраструктура“; становище с изх.
№ АД-53-515-1#1 от 28.10.2014 г. на „Напоителни
системи“ – ЕАД, Централно управление; писма
с изх. № ЦУ-ПМО-5085/5 от 15.07.2015 г. и изх.
№ ЦУ-ПМО-5120/1 от 7.09.2015 г. на „Електроенер
гиен системен оператор“ – ЕАД; съгласувателно/
становище изх. № 1201556804 от 21.08.2014 г. от
„ЧЕЗ Разпределение България“ – АД; писмо с изх.
№ БТГ 24-00-972 от 5.03.2015 г. на „Булгартранс
газ“ – ЕАД; писмо с изх. № 2949 от 24.10.2014 г.
на „РилаГаз“ – ЕАД; писмо с изх. № 6040 от
23.09.2014 г. от „Мобилтел“ – ЕАД; съгласува
телно писмо с изх. № ТІ 36571 от 28.10.2014 г. на
„Космо България Мобайл“ – ЕАД; становища
рег. индекс 92-00-851 от 19.08.2015 г. и рег. индекс
92-00-985 от 7.10.2015 г. на „Българска телекому
никационна компания“ – ЕАД; становище с вх.
№ 1621 от 11.02.2015 г. на „Вайтъл – Й“ – ЕООД;
становище с изх. № В-ИД-24 от 12.05.2015 г. на
„Вестител БГ“ – АД; становище с изх. № 76 от
13.10.2014 г. на „В и К Кресна“ – ЕООД; становище
с изх. № 057 от 15.12.2014 г. на „В и К – Стри
мон“ – ООД; писмо с изх. № 1111 от 22.10.2014 г.
на „Увекс“ – ЕООД; съгласуване върху графичната
част от „АЛТ Ко“ – АД, на 5.05.2015 г.; протокол
№ УТНЕ-01-02-18 от 9.09.2015 г. от Националния
експертен съвет по устройство на територията
и регионалната политика при Министерството
на регионалното развитие и благоустройството;
Решение № 250 от 25.04.2013 г. на Министерския
съвет на Република България и Заповед № РД02-15-43 от 17.03.2015 г. на министъра на регио
налното развитие и благоустройството одобрявам
подробен устройствен план – парцеларeн план за
обект: Автомагистрала „Струма“ Лот 3.3 с обхват
от км 397+600 до км 420+624 и етапна връзка
към съществуващ път І-1 (Е79) при км 397+000
и нова пътна връзка на път І-1 (Е79) с общински
път с. Ново Делчево – с. Дамяница, в землищата
на гр. Кресна и с. Долна Градешница, община
Кресна, с. Илинденци и с. Микрево, община
Струмяни, с. Плоски, с. Поленица, с. Лешница,
с. Дамяница и гр. Сандански, община Сандански,
област Благоевград, съгласно приетите и одобре
ни текстови и графични части, представляващи
неразделна част от заповедта.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ във връзка
с чл. 132, ал. 1 и 2 АПК заповедта подлежи на
обжалване пред Административния съд – Бла
гоевград, в 14-дневен срок от обнародването є
чрез Министерството на регионалното развитие
и благоустройството.
За министър:
Н. Нанков
6764
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НАЦИОНАЛЕН
СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ
ЗАПОВЕД № РД-05-733
от 8 октомври 2015 г.
На основание чл. 3, ал. 1, т. 1 и чл. 4 от Закона
за статистика на вътрешнообщностната търговия
със стоки нареждам:
І. Определям праговете за деклариране по
системата „Интрастат“ за 2016 г., както следва:
1. За поток „Изпращания“ – 260 000 лв.
2. За поток „Пристигания“ – 460 000 лв.
ІІ. Определям праговете за статистическа
стойност по системата „Интрастат“ за 2016 г.,
както следва:
1. За поток „Изпращания“ – 12 300 000 лв.
2. За поток „Пристигания“ – 6 000 000 лв.
ІІІ. Определям праг за опростено деклариране
на единични сделки с ниска стойност по системата
„Интрастат“ за 2016 г. – 390 лв.
ІV. Определям видовете данни, които подле
жат на деклариране по системата „Интрастат“
за 2016 г., както следва:
1. Код на стоката.
2. Държава членка партньор:
а) изпращания – държава членка на полу
чаване;
б) пристигания – държава членка на из
пращане.
3. Държава на произход (при пристигания).
4. Вид на сделката.
5. Условия на доставка.
6. Вид транспорт.
7. Националност на транспортното средство.
8. Регион на:
а) произход (при изпращания);
б) потребление (при пристигания).
9. Нето тегло – килограми.
10. Количество по допълнителна мярка.
11. Стойност.
12. Статистическа стойност.
За председател:
Д. Янчева
6684

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
ЗАПОВЕД № РД-18-51
от 24 септември 2015 г.
На основание чл. 49, ал. 1 от Закона за ка
дастъра и имотния регистър (ЗКИР) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за землището на с. Дренов, община Ловеч, об
ласт Ловеч.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 14.09.2015 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Ловеч.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
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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
6729
ЗАПОВЕД № РД-18-52
от 24 септември 2015 г.
На основание чл. 49, ал. 1 от Закона за ка
дастъра и имотния регистър (ЗКИР) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за землището на с. Къкрина, община Ловеч,
област Ловеч.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 14.09.2015 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Ловеч.
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
6730
ЗАПОВЕД № РД-18-53
от 24 септември 2015 г.
На основание чл. 49, ал. 1 от Закона за ка
дастъра и имотния регистър (ЗКИР) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за землището на с. Деветаки, община Ловеч,
област Ловеч.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 14.09.2015 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Ловеч.
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
6731
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ЗАПОВЕД № РД-18-54
от 29 септември 2015 г.

На основание чл. 49, ал.1 от Закона за ка
дастъра и имотния регистър (ЗКИР) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за землището на с. Присад, община Созопол,
област Бургас.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 16.09.2015 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Бургас.
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
6732
ЗАПОВЕД № РД-18-55
от 29 септември 2015 г.
На основание чл. 49, ал. 1 от Закона за ка
дастъра и имотния регистър (ЗКИР) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за землището на с. Равадиново, община Созопол,
област Бургас.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 16.09.2015 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Бургас.
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
6733
ЗАПОВЕД № РД-18-56
от 29 септември 2015 г.
На основание чл. 49, ал. 1 от Закона за ка
дастъра и имотния регистър (ЗКИР) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за землището на с. Росен, община Созопол, об
ласт Бургас.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 16.09.2015 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Бургас.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
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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
6734

АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И
СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ
РЕШЕНИЕ № 1622
от 2 октомври 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 и 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 № 3731 от 2.10.2015 г. на
изпълнителния съвет Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол реши:
О т к ри ва п роцед у ра за п ри ват иза ц ион на
продажба на поземлен имот – частна държавна
собственост, с идентификатор 56722.651.488, с
площ 2982 кв. м, намиращ се в източна ин
дустриална зона, гр. Плевен, община Плевен,
област Плевен.
Изпълнителен директор:
Е. Караниколов
6620
РЕШЕНИЕ № 1623
от 2 октомври 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 № 3732 от 2.10.2015 г. на
изпълнителния съвет Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол реши:
Открива процедура за приватизационна про
дажба на недвижим имот – частна държавна соб
ственост, с предоставени права за управление на
Българската агенция по безопасност на храните,
представляващ: застроен парцел – УПИ І-1941
от кв. 92, целият с площ 1100 кв. м, намиращ
се в гр. Койнаре, община Червен бряг, област
Плевен, ведно с построената в него ветеринарна
лечебница – едноетажна монолитна сграда със
195 кв. м.
Изпълнителен директор:
Е. Караниколов
6621
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РЕШЕНИЕ № 1624
от 2 октомври 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 и 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 № 3733 от 2.10.2015 г. на
изпълнителния съвет Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол реши:
О т к ри ва п роцед у ра за п ри ват иза ц ион на
продажба на поземлен имот – частна държавна
собственост, с идентификатор 73626.504.247, с
площ 5916 кв. м, намиращ се в промишлена
зона, гр. Търговище, община Търговище, област
Търговище, ведно с построените в него:
1. сграда с идентификатор 73626.504.247.1
(„битова сграда“) със застроена площ 20 кв. м;
2. сграда с идентификатор 73626.504.247.2 („спи
рателни кранове“) със застроена площ 13 кв. м;
3. сграда с идентификатор 73626.504.247.4
(„помпена“) със застроена площ 27 кв. м;
4. сграда с идентификатор 73626.504.247.5
(„машинна зала“) със застроена площ 65 кв. м.
Изпълнителен директор:
Е. Караниколов
6622

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 303
от 28 май 2015 г.
В Н а п р а в л ен ие „ А рх и т ек т у р а и г р а до 
устройство“ на Столичната община е постъпило
заявление вх. № ГР-94-В-262 от 28.11.2007 г. от
Венета Петрова Кръстева за даване на съгла
сие за изработването на проект за подробен
устройствен плана (ПУП) – план за застрояване
и регулация, в обхвата на ПИ 060012, м. Кв.
Гниляне, район „Нови Искър“.
Искането е направено от собственика на
имота, като са представени: решение № 1511 от
23.08.1999 г. на Поземлена комисия – община
Нови Искър, на името на Петър Филипов Вутов,
удостоверение за наследници, скица № Ф00760 от
8.09.2007 г. на ОСЗГ „Нови Искър“ и мотивира
но предложение за подробен устройствен план.
Мотивираното предложение е разгледано от
отделите в НАГ.
С писмо № ГР-94-В-262 от 4.02.2008 г. на глав
ния архитект на Столичната община е допуснат
да се изработи ПУП. Писмото е изпратено за
сведение и изпълнение в район „Нови Искър“
и до заявителя.
Със заявление № ГР-94-В-262 от 4.02.2010 г.
инвеститорът представя проект за ПУП – ПРЗ,
за ПИ 1041 и 1048 (номер по КВС ПИ № 060012),
м. Кв. Гниляне, гр. Нови Искър, район „Нови
Искър“, за одобряване.
По преписката са внесени допълнително
док у мен т и за собс т венос т: но тариа лен а к т
№ 95, том II, рег. № 13302, дело № 225/2008 г.,
нотариален акт № 52, том II, рег. № 12008, дело
№ 217/2008 г. и договор за доброволна делба, акт
66, том IV, рег. № 28739/2008 г., удостоверяващи,
че Георги Иванов Георгиев е собственик на ПИ
№ 1041 и 1048.
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С писмо № ГР-94-В-262 от 17.07.2013 г. ин
веститорът представя проект за ПУП – ПРЗ,
преработен върху кадастрална карта за ПИ с
идентификатори 00357.5300.36 и 00357.5300.316
от КККР на с. Гниляне, гр. Нови Искър, район
„Нови Искър“, за одобряване. Проектът е изпра
тен за съобщаване по реда на чл. 128, ал. 3 и 5
ЗУТ с писмо изх. № ГР-94-В- 262 от 30.09.2013 г.
Представени са нотариален акт № 157, том
II, рег. № 17169, дело № 329/2012 г. и договор
за добровол на делба, а к т 128, т ом II, рег.
№ 16224/2014 г., съгласно които Георги Иванов
Георгиев става собственик на ПИ с идентифи
катор 00357.5300.316 по КККР.
С писмо изх. № ГР-94-В-262 от 29.08.2014 г.
са представени: комбинирана скица по чл. 16,
а л. 3 ЗК ИР; договор с „ЧЕЗ Разпределение
България“ – АД, № 7505021882 от 23.03.2009 г. и
контролен лист от „Софийска вода“ – АД, № ЕНБ
35174 от 9.02.2009 г. Представена е декларация за
липса на съществуваща дървесна растителност
по чл. 19 ЗУЗСО, заверена от дирекция „Зелена
система“ при СО, с № ЗС-94-Г-11 от 31.05.2013 г.
Проектът е разгледан от отделите в НАГ и
са приложени техните становища.
С писмо peг. № 6602-124 от 2.12.2013 г. главни
ят архитект на район „Нови Искър“ е изпратил
съобщенията и разписен лист, от които е видно,
че проектът е съобщен на заинтересованите
страни по реда на чл. 128, ал. 3 ЗУТ и в зако
ноустановения срок за обжалване е постъпило
едно възражение.
Проект ът за ПРЗ е разгледан и приет с
решение на ОЕСУ Т по протокол № ЕС-Г-10
от 10.02.2015 г., т. 9. Разгледано е възражение
с вх. № 6602-124/2 от 29.10.2013 г. от собстве
ника на ПИ с идентификатор 00357.5300.29 по
КККР срещу блокиране на достъп до поземлен
имот. Възражението не е уважено. За сведение
на възразителя е указано, че транспортен дос
тъп до имот се осигурява с план за регулация с
отделна процедура по смисъла на чл. 135 ЗУТ.
При горната фактическа обстановка се уста
новява от правна страна следното:
Производството е по реда на § 124 ПЗРЗУТ.
Искането за изменение на ПУП е напра
вено о т заин тересовано т о лице по ч л. 135,
ал. 1 във връзка с чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1
ЗУ Т като собственик на ПИ 00357.5300.36 и
00357.5300.316 – предмет на изменението.
Спазени са административнопроизводствени
те правила при издаване на акта – сезиране на
административния орган от заинтересованото
лице по чл. 131, ал. 2, т. 1 ЗУТ със заявление по
образец, допуснато е изработването на проект за
ПРЗ от компетентния за това орган, внесеният
проект е съобщен на всички заинтересовани
лица, разгледан е и е приет от ОЕСУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
Действащият ПУП за кв. Гниляне, гр. Нови
Искър, е одобрен със заповед № РД-50-09-234 от
12.06.1984 г. на главния архитект на гр. София.
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Кадастралната карта на гр. Нови Искър е
одобрена със заповед № РД-18-3 от 11.01.2012 г.
на изпълнителния директор на Агенцията по
геодезия, картография и кадастър.
Проектът за ПУП – ПРЗ, е изработен върху
актуална кадастрална карта, с което е спазен
чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ.
Новообразуваният УПИ V-36, 316 – „за жи
лищно строителство“, попада в устройствена
категори я „ж илищна зона с преобладаващо
малкоетажно застрояване“ (Жм), в която съ
гласно приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО,
т. 4, устройствените параметри са макс. плът
ност на застрояване 40 %, макс. Кинт. 1,3, мин.
озел. площ 40 %, макс. кота корниз 10 м и е
допустимо предвиденото застрояване.
Показателите в матрицата върху графична
та част на плана отговарят на показателите в
ОУП на СО.
С горното е спазено изискването на чл. 103,
ал. 4 ЗУТ.
Проектът за план за регулация предвиж
да у рег улирането на ПИ с идентификатори
00357.5300.36 и 00357.5300.316 по външните им
имотни граници. Тъй като собственик на двата
ПИ е едно и също физическо лице, не е пред
ставен договор по смисъла на чл. 17, ал. 3 ЗУТ.
Транспортни ят дост ъп до нови я У ПИ се
осигурява по новопредвидената улица между
о.т. 676а – о.т. 676б – о.т. 676в – о.т. 676г.
Проектът за план за застрояване цели оси
гуряване на законосъобразно и целесъобразно
застрояване в съответствие с максимално до
пустимите показатели и допустими функции
съгласно предвижданията на ОУП на СО.
В новообразувания УПИ V-36, 316 – „за жи
лищно строителство“, се предвижда надстрояване
с два етажа на жилищна свободностояща сграда
като начин на застрояване, нискоетажна при к.к.
10 м като характер на застрояване. За сградата,
която се потвърждава с плана, са представени
доказателства за наличие на законността є.
За цитирания имот се спазват максимално
допустимите показатели в цитираната устрой
ствена зона.
Гарирането е осигурено в границите на имо
тите, с което е спазено изискването на чл. 43,
ал. 1 ЗУТ.
Застрояването в новообразувания поземлен
имот отговаря на изискванията на чл. 35, ал. 2
ЗУТ за разстоянията към вътрешните регулаци
онни линии. В съседните имоти не съществува
и не е предвидено с ПУП застрояване.
Проект ът е съгласу ван с експлоатацион
ните дружества „ЧЕЗ – Разпределение Бълга
рия“ – АД, „Софийска вода“ – АД. Приложено
е становище на РИОСВ. Спазен е чл. 19, ал. 4
ЗУЗСО.
Проектното решение е целесъобразно и от
говаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
Реализацията му не предвижда изразходване
на бюджетни средства на Столичната община.
С ПР се предвижда изграждане на задънена
улица през имоти – частна собственост, което
налага отчуждаване на част от същите, поради
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което и на основание чл. 21, ал. 7 във връзка с
ал. 1 ЗОС компетентен да одобри ПУП – ИПР,
е Столичният общински съвет.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 21, ал. 1 и 7 ЗОС, § 124 ПЗРЗИДЗУТ, чл. 110,
ал. 1, т. 1, чл. 115, ал. 1 и 2, чл. 15, ал. 1, изр. 2
във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 2 и 6, чл. 14, ал. 3,
т. 1 и ал. 4 и чл. 81, ал. 1, изр. 1 и ал. 3 ЗУТ,
т. 4 от приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО и
протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г-10 от 10.02.2015 г.,
т. 9, Столичният общински съвет реши:
Одобрява проект за:
1. План за регулация за ПИ с идентификатори
00357.5300.36 и 00357.5300.316 по КККР за създа
ване на нов УПИ V-36, 316 – „за жилищно стро
ителство“; нова улица по о.т. 676а – о.т. 676б –
о.т. 676в – о.т. 676г, кв. 116а, м. Кв. Гниляне, гр.
Нови Искър, район „Нови Искър“, по сините и
червените линии, цифри и текст съгласно при
ложения проект.
2. Изменение на плана за улична регулация
при о.т. 676а (нова) по кафявите и зелените за
черквания съгласно приложения проект.
3. План за застрояване на м. Кв. Гниляне,
гр. Нови Искър, район „Нови Искър“, кв. 116а,
за УПИ V-36, 316 – „за жилищно строителство“,
съгласно приложения проект и без допускане
на намалени разстояния към вътрешнорегула
ционни граници, съседни имоти и/или сгради,
включително през дъно и през улица.
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 Столичната община – Направле
ние „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 съобща
ването.
Жалбите се подават в район „Нови Искър“
и се изпращат в Административния съд – Со
фия-град, от отдел „Правен“ на Направление
„Архитектура и градоустройство“ на Столичната
община.
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Председател:
Е. Герджиков

РЕШЕНИЕ № 309
от 28 май 2015 г.
В Направление „Архитектура и градоустрой
ство“ на СО е постъпило заявление вх. № ГР-9400-262 от 16.11.2010 г. от Сергей Христов Николов,
Янко Йорданов Стоев, Марийка Цокова Петрова и
Емилия Петрова Йорданова с искане за даване на
съгласие за изработването на проект за подробен
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устройствен план (ПУП) – план за регулация и
застрояване (ПРЗ) на поземлен имот (ПИ) с пл.
№ 179, м. Манилов дол, землище Филиповци. Към
заявлението са приложени: нотариален акт № 64,
том II, рег. № 971, дело № 301 от 25.06.1999 г. за
имот № 024003 на наследници на Илия Здравков
Вучков; нотариален акт № 91, том I, рег. № 5672,
дело № 85 от 23.12.2009 г. за 800/3402 ид. ч. от имот
№ 024003 на името на Сергей Христов Николов;
нотариален акт № 110, том I, рег. № 5517, дело
№ 98 от 3.08.2007 г. за 800/3402 ид. ч. от имот
№ 024003 на името на Сергей Христов Николов;
удостоверение за наследници на Йордан Петров
Стоев; скица за ПИ 179 от цифров кадастър; за
дание, отговарящо на условията на чл. 125 ЗУТ;
мотивирано предложение и обяснителна записка.
Заданието и мотивираното предложение са
разгледани от отделите в НАГ.
Заявлението с приложените документи и моти
вираното предложение са разгледани и приети от
ОЕСУТ с решение по протокол № ЕС-Г-32 от 2011 г.,
т. 29. Със заповед № РД-09-50-655 от 4.05.2011 г.
на главния архитект на СО е допуснато изработ
ването на проект за подробен устройствен план
(ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ)
на имот № 179, кв. 8, с предвидено застрояване,
м. Манилов дол, землище Филиповци.
Заповедта е изпратена за сведение и изпълне
ние до кмета на район „Люлин“ и до заявителя с
писмо изх. № ГР-94-00-262 от 9.05.2011 г.
С вх. № ГР-94-00-262 от 12.12.2011 г. е постъпило
становище на Басейнова дирекция за управление
на водите – Дунавски район с център Плевен, с
изх. № 5827 от 6.12.2011 г.
Със заявление вх. № ГР-94-00-262 от 17.09.2012 г.
в НАГ е внесен проект за ПРЗ за одобряване
с обяснителна записка. Приложени са изходни
данни от „Софийска вода“ – АД, № ТУ-4474 от
1.11.2011 г.; съгласуване от „ЧЕЗ Разпределение
България“ – АД, от 15.11.2011 г.; експертна оценка
по чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО, заверена от дирекция „Зелена
система“ при СО, с № 94-М-СП-58 от 15.11.2011 г.;
предварителен договор за доброволна делба от
3.07.2012 г., по силата на който Марийка Цокова
Петрова, Янко Йорданов Стоев и Емилия Петрова
Йорданова получават в общ дял УПИ VI-4378.175,
а Сергей Христов Николов – УПИ VII-4378.175;
скица от СГКК – София, за имот с идентификатор
68134.4378.175 (номер по предходен план: 024003).
Проектът е разгледан от отделите в НАГ – СО.
След становища на отделите „ОУП“, „Правен“,
„БДПР“ и „ПУП“ са дадени допълнителни указания
на заявителя с писмо от 20.11.2012 г.
С писмо вх. № ГР-94-00-262 от 4.02.2013 г. са
внесени коригирани проекти с обяснителна записка.
Със заявление вх. № ГР-94-00-262 от 29.07.2013 г.
са представени допълнително: служебна бележка
за идентичност на имената – Йордан Петров Стоев
и Йордан Петров Бонев; скица за ПИ с идентифи
катор 68134.4378.175; комбинирана скица по чл. 16,
ал. 3 ЗКИР, съвместяваща регулационен план с
кадастралната карта за имота; копия-извадки от
действащия ПУП, одобрен със заповед № РД-09-50161 от 29.03.2000 г. на главния архитект на София
и Решение № 179 по протокол № 86 от 31.03.2001 г.
на СОС; коригирани проекти.
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Проектът е изпратен в район „Люлин“ за съоб
щаване по реда на чл. 128, ал. 3 и 5 ЗУТ с писмо
изх. № ГР-94-00-262 от 23.09.2013 г.
С писмо peг. № АГ-92-213/4 от 7.01.2014 г. про
ектът е върнат с удостоверяване, че в законоус
тановения срок е постъпило 1 бр. възражение от
собственика на ПИ с идентификатор 68134.4378.232
по КК и КР.
Приложени са доказателства за извършеното
съобщаване.
Проектът и постъпилите възражения са раз
гледани от ОЕСУТ с протокол № ЕС-Г-44 от
17.06.2014 г., т. 16, с решение да се уважи постъпило
то възражение и със служебно предложение – пла
нът за застрояване да се приведе в съответствие
с регулационния план по отношение обхвата на
разработката.
Със заявление вх. № ГР-94-00-262 от 24.07.2014 г.
във връзка с решението на ОЕСУТ е внесен кори
гиран с лилав цвят проект.
Коригираният проект е изпратен с писмо изх.
№ ГР-94-00-262 от 8.09.2014 г. за обявяване по реда
на чл. 128, ал. 10 ЗУТ.
С писмо pег. № АГ-92-224/1 от 30.09.2014 г.
проектът е върнат с удостоверяване, че в законо
установения срок не са постъпили възражения.
Коригираният проект е разгледан и приет от
ОЕСУТ с протокол № ЕС-Г-73 от 7.10.2014 г., т. 25,
с решение да се изпрати за одобряване в СОС на
основание чл. 21, ал. 7 ЗОС.
При горната фактическа обстановка се устано
вява от правна страна следното:
Производството е по реда на § 124 ПЗРЗИДЗУТ.
Искането за одобряване на проект за ПУП е
направено от заинтересованите лица по смисъла
на чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1 ЗУТ – собствениците
на поземлен имот с идентификатор 68134.4378.175
(номер по предходен план: 024003), съгласно пред
ставените документи за собственост, удостоверение
за наследници и скица.
Действащите ПУП са одобрени със заповед
№ РД-09-50-161 от 29.03.2000 г. на главния архитект
на София и Решение № 179 по протокол № 86 от
31.03.2001 г. на СОС.
Кадастралната карта за района е одобрена със
заповед № РД-18-54 от 30.08.2010 г. на изпълнител
ния директор на АГКК.
Имот с идентификатор 68134.4378.175 е неурегу
лиран поземлен имот в урбанизирана територия.
С внесения проект се предвижда създаване на
2 урегулирани поземлени имота за имот с иденти
фикатор 68134.4378.175 при съобразяване границите
му в кадастралната карта – УПИ VI-4378.175 – „за
жилищно строителство“, и VII-4378.175 – „за жи
лищно строителство“.
Обособяването на два УПИ е по съгласие на
собствениците.
Правно основание за одобряване на ПР е нор
мата на чл. 17, ал. 1 и ал. 2, т. 1 ЗУТ.
Лицето (изход) към улица се предвижда да се
осъществява по новосъздадена задънена улица
по о.т. 20а – о.т. 20б. Същата е предвидена изцяло
в имота на заявителите с изключение на малка
част от УПИ V-139 от кв. 8 и УПИ I-169 от кв. 9,
засегнати поради необходимостта от осигуряване
на необходимия радиус за обръщане.
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С горното е спазено изискването на чл. 14, ал. 3,
т. 1 и ал. 4 и чл. 81, ал. 1 и 3 ЗУТ.
Предвиждането на задънена улица води до изме
нение на действащата улична регулация на улица
между о.т. 19 и о.т. 20 и прилежащите граници на
УПИ V-139 от кв. 8 и УПИ I-169 от кв. 9, за което е
налице основание по чл. 134, ал. 1, т. 1 във връзка с
ал. 2 ЗУТ – промяна в устройствените условия, при
които е одобрен предходният ПУП – урегулиране
на имот с идентификатор 68134.4378.175.
По искане на собственика на имот с идентифи
катор 68134.4378.232 и съгласно решение на ОЕСУТ
по уваженото възражение са изменени и регула
ционните граници на УПИ ІІ-169 и ІІІ-232 от кв. 9
(стар), като същите са проведени по имотните
граници на имот с идентификатор 68134.4378.232.
Основание за одобряване на горното измене
ние е нормата на чл. 134, ал. 1, т. 1 във връзка с
ал. 2, т. 2 ЗУТ.
С урегулирането на имот с идентификатор
68134.4378.175 съществуващите по действащия
ПУП квартали 8 и 9 се сливат в нов кв. 8 предвид
липсата на разделител между тях – улица по сми
съла на § 5, т. 10 ДРЗУТ, което налага преномера
ция на урегулираните поземлени имоти в новия
квартал. УПИ в обхвата на одобрявания проект
получават следната номерация: УПИ V-139 – „за
жилищно строителство“, VI-4378.175 – „за жилищно
строителство“, VII-4378.175 – „за жилищно строи
телство“, VIII-169 – „за жилищно строителство“,
ІХ-169 – „за жилищно строителство“, Х-232 – „за
жилищно строителство“, ХІ-169 – „за жилищно
строителство“, ХІІ-169 – „за жилищно строител
ство“, кв. 8 (нов).
Предназначението на новообразуваните УПИ
VI-4378.175 – „за жилищно строителство“, и VII4378.175 – „за жилищно строителство“, е допустимо
в устройствена зона „Жм“, в която попадат имотите.
Предназначението на останалите УПИ не се
изменя; същото само се изписва като конкретно
предназначение в съответствие с изискването на
чл. 48, ал. 2, т. 1, буква „а“ от Наредба № 8 от
2001 г. за ОСУП.
С ПЗ в нов УПИ VI-4378.175 – „за жилищно
строителство“, и VII-4378.175 – „за жилищно стро
ителство“, се предвижда застрояване с 3-етажни
свободностоящи сгради при макс. Кк=10 м. Пред
виденото застрояване е по съгласие на собствени
ците на имота.
Планът за застрояване се одобрява при спаз
ване изискванията за разстояния по чл. 31, ал. 1,
4, 5 и чл. 32 ЗУТ.
Предвид горното с проекта за план за застро
яване не се допускат намалени разстояния към
съседни имоти и/или сгради, включително през
улица.
Спазени са административнопроизводстве
ните правила за издаване на акта – сезиране на
административния орган от заинтересованите
лица по чл. 131, ал. 2, т. 1 ЗУТ със заявление по
образец, допуснато е изработването на проект за
ПРЗ от компетентния за това орган, проектът е
съобщен на заинтересованите лица, съгласуван
е с експлоатиращите дружества, разгледан е и е
приет от ОЕСУТ.
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Спазени са материалноправните разпоредби на
ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
Новообразуваните УПИ VI-4378.175 – „за жи
лищно строителство“ и VII-4378.175 – „за жилищ
но строителство“ – предмет на плана, попадат в
„Жилищна зона с преобладаващо малкоетажно
застрояване“ („Жм“), в която съгласно приложе
нието към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО, т. 4, е допустимо
конкретното предназначение „за жилищно строи
телство“. Параметрите на застрояване, отразени в
матрицата върху плана, отговарят на предвидените
в ОУП на СО.
С горното е спазено изискването на чл. 103,
ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 ЗУТ.
Проектът е изработен върху влязла в сила
кадастрална карта, с което е спазена нормата на
чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ.
Изпълнени са изискванията в мотивираното
предписание за съгласуване на проекта със „Со
фийска вода“ – АД, „ЧЕЗ Разпределение Бълга
рия“ – АД, както и изискването на чл. 19, ал. 4
ЗУЗСО.
Проектната разработка е целесъобразна и
отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
С проекта се предвижда отчуждаване на имо
ти – частна собственост, за прокарване на задънена
улица, поради което и на основание чл. 21, ал. 1 и
7 ЗОС компетентен да одобри плана е Столичният
общински съвет.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 21,
ал. 1 и 7 ЗОС, § 124 ПЗРЗИДЗУТ, чл. 17, ал. 1 и
ал. 2, т. 1, чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4, чл. 81, ал. 1 и
3, чл. 135, ал. 6 във връзка с чл. 15, ал. 1, изр. 2
и чл. 134, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2, чл. 108, ал. 5,
чл. 103, ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2, чл. 115, ал. 1
и 2 ЗУТ, чл. 48, ал. 2, т. 1, буква „а“ от Наредба
№ 8 от 2001 г. за ОСУП, чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО,
т. 4 от приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО и
протоколи на ОЕСУТ № ЕС-Г-44 от 17.06.2014 г.,
т. 16, и ЕС-Г-73 от 7.10.2014 г., т. 25, Столичният
общински съвет реши:
Одобрява проект за:
1. План за регулация на м. Манилов дол, кв. 8
(нов), за създаване на УПИ VI-4378.175 – „за жи
лищно строителство“, и УПИ VII-4378.175 – „за
жилищно строителство“, по зелените и кафявите
линии, цифри и букви съгласно приложения проект.
2. План за застрояване на м. Манилов дол, кв. 8
(нов), УПИ VI-4378.175 – „за жилищно строител
ство“, и УПИ VII-4378.175 – „за жилищно строител
ство“, съгласно приложения проект и без допускане
на намалени разстояния към съседни имоти и/
или сгради, включително през улица.
3. Изменение на плана за регулация на м. Ма
нилов дол за сливане на кв. 8 и 9 в нов кв. 8; изме
нение на регулационните граници на УПИ ІІІ-232
от кв. 9 (стар) за провеждането им по имотните
граници на имот с идентификатор 68134.4378.232
и свързаното с това изменение на регулационните
граници на УПИ I-169 от кв. 9 (стар) за създаване
на нови УПИ ІХ-169 – „за жилищно строителство“,
и УПИ Х-232 – „за жилищно строителство“, кв. 8
(нов); изменение на плана за регулация на УПИ
I-169, II-169, ІІІ-232, V-169 и VI-169 от кв. 9 (стар)
за промяна на номерата им във връзка със слива
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нето на кв. 8 и 9 в нов кв. 8, съответно във: УПИ
VІІІ-169 – „за жилищно строителство“, IX-169 – „за
жилищно строителство“, Х-232 – „за жилищно стро
ителство“, XI-169 – „за жилищно строителство“, и
ХІІ-169 – „за жилищно строителство“; изменение
на плана за улична регулация на улица от о.т. 19
до о.т. 20 за създаване на задънена улица от о.т.
20а до о.т. 20б и свързаното с това изменение на
регулационните граници на УПИ V-139 от кв. 8
(стар) и УПИ I-169 от кв. 9 (стар), нови УПИ
V-139 – „за жилищно строителство“, и УПИ VIII169 – „зa жилищно строителство“, от кв. 8 (нов)
по зелените и кафявите линии, цифри, букви,
зачертавания и щрихи и корекциите в лилав цвят
съгласно приложения проект.
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 на
малени разстояния към вътрешните регулационни
линии и между сгради, включително през улица.
Решението и одобреният проект за подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столична община – Направление
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com),
на основание чл. 129, ал. 5 ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда на
чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния съд – Со
фия-град, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават в район „Люлин“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столична община.
Председател:
Е. Герджиков
6623
РЕШЕНИЕ № 431
от 9 юли 2015 г.
В Направление „Архитектура и градоустрой
ство“ на Столична община е постъпило заявление
вх. № ГР-94-К-5 от 11.02.2015 г. от „София Кам
по“ – ООД, с управител Георги Сашев Георгиев чрез
пълномощника си Красимир Василев Шаламанов
с искане за разрешаване изработването на проект
за подробен устройствен план – парцеларен план
за изграждане на ел. захранване с кабел 20 kV от
нов ЖР стълб в имот с идентификатор 39791.6021.96
до нов КТП в имот с идентификатор 39791.6021.62
по КККР на с. Кривина и план за застрояване на
КТП в имот с идентификатор 39791.6021.62, район
„Панчарево“.
Към заявлението е приложено задание, отго
варящо на изискванията на чл. 125 ЗУТ и скица
№ 15-178887 от 5.06.2014 г., издадена от СГКК за
поземлен имот с идентификатор 39791.6021.62, но
тариален акт № 31, том II, рег. № 2186, дело № 205
от 2.03.2006 г., нотариален акт № 63, том II, рег.
№ 27144, дело № 262 от 5.10.2011 г., мотивирано
предложение за ПУП, пълномощно.
Заданието и мотивираното предложение са
разгледани от отдели „ОУП“, „БДПР“, „Пра
вен“ и „ПУП“ и приети с решение на ОЕСУТ
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по протокол № ЕС-Г-34 от 12.05.2015 г., т. 9.
Отдел „Общ устройствен план“ е удостоверил, че
трасето попада в устройствена зона „Земеделска
зона без право на застрояване“ (Ссб) съгласно
приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО.
С оглед на горната фактическа обстановка се
установява от правна страна следното:
Заявлението за разрешаване изработването на
проект за подробен устройствен план е направено
от заинтересовано лице по смисъла на чл. 124а,
ал. 5 във връзка с чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1 ЗУТ и
чл. 62, ал. 7 от Закона за енергетиката, с което е
спазена разпоредбата на чл. 124а, ал. 5 ЗУТ.
Заданието съдържа допълнителна информация
за устройството на съответната територия. В зада
нието е обоснована необходимостта от изработва
нето на проекта на устройствен план и се съдържа
обосновка относно териториалния му обхват, вида
му, сроковете и етапите на изработване, както и
необходимата информация за съществуващото
положение и за действащите за съответната тери
тория устройствени схеми и планове.
Заданието отговаря на предвижданията на
общия устройствен план на Столична община.
Заявителят е пожелал одобряването на заданието
с разрешението по чл. 124а, ал. 5 ЗУТ.
С оглед на гореизложеното заданието отговаря
на законовите изисквания и е допустимо одобря
ването му.
Мотивираното предложение за изработване на
парцеларен план има за цел осигуряване на трасе
за изграждане на ел. захранване с кабел 20 kV от
нов ЖР стълб в имот с идентификатор 39791.6021.96
до нов КТП в имот с идентификатор 39791.6021.62
и план за застрояване за КТП в имот с идентифи
катор 39791.6021.62 по КККР на Кривина.
Трасето преминава по полски път, попадащ
извън границите на урбанизирана територия по сми
съла на чл. 7, ал. 1 ЗУТ и в устройствена категория
„Земеделска зона без право на застрояване“(Ссб).
Попада в територия, определена за „Натура 2000“,
съгласно становище на отдел „ОУП“.
Предвид горното за разрешаване изработването
на ПУП – парцеларен план и план за застрояване
е налице основание по чл. 124а, ал. 1, 5 и 7 ЗУТ.
Заявителят е пожелал да му бъде разрешено да
възложи за своя сметка изработването на проекта
за подробния устройствен план. Направеното пред
ложение е целесъобразно, налице са законовите
основания за разрешаването му по чл. 124а, ал. 1,
5 и 7 ЗУТ в съответствие с Рамковата програма за
прилагане на общия устройствен план на Столична
община и не предвижда изразходване на общински
бюджетни средства.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 110, ал. 1, т. 3 и 5, чл. 124а, ал. 1, 5 и 7 ЗУТ,
чл. 62, ал. 7 от Закона за енергетиката, чл. 124б
ЗУТ, устройствена зона по т. 44 от приложението
към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО и протокол № ЕС-Г-34 от
12.05.2015 г., т. 9, Столичният общински съвет реши:
1. Разрешава да се изработи проект за подробен
устройствен план при:
1.1. териториален обхват – трасе през поземлен
имот с идентификатор 39791.6021.96, през поземлен
имот с идентификатор 39791.6021.95 до поземлен
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имот с идентификатор 39791.6021.62 по КККР на
Кривина, район „Панчарево“;
1.2. цел и задачи на проекта – осигуряване
на трасе за ел. захранване с кабел 20 kV от нов
ЖР стълб в поземлен имот с идентификатор
39791.6021.96, през поземлен имот с идентификатор
39791.6021.95 до поземлен имот с идентификатор
39791.6021.62 и план за застрояване за нов КТП в
поземлен имот с идентификатор 39791.6021.62 по
КККР на Кривина, район „Панчарево“;
1.3. вид на подробния устройствен план – пар
целарен план и план за застрояване.
2. Одобрява задание за изработване на подробен
устройствен план – парцеларен план и план за
застрояване извън границите на урбанизираните
територии в териториалния обхват на разрешението,
което задание е неразделна част от решението.
3. Проектът да се изработи при спазване на
одобреното задание и на следните задължителни
предписания:
3.1. отдел „Общ устройствен план“:
по ОУП на СО (приет от Министерския съвет
с Решение № 960 от 16.12.2009 г.) трасето и теренът
за нов КТП попадат в „Земеделска зона без право
на застрояване“ (Ссб); попада в територия, опре
делена за „Натура 2000“; спазване на разпоредбите
на чл. 125, ал. 7 ЗУТ;
3.2. отдел „Благоустройствени дейности и при
родни ресурси“:
– „Комуникации и транспорт“ – съгласува
мотивираното предложение;
– „Инженерни мрежи“ – да се съгласува с
„ЧЕЗ Разпределение България“ – АД, и „Софийска
вода“ – АД;
3.3. отдел „Подробни устройствени планове“:
проектът да се изработи в съответствие с из
искванията на Наредба № 8 на МРРБ от 2001 г.
за обема и съдържание на устройствените схеми
и планове;
3.4. отдел „Правен“:
да се представи становище на началника на
СРИОСВ за необходимостта от извършване на
екологична оценка.; да се представи заснемане
по чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО със становище по чл. 22,
ал. 3 и 4 от Наредбата за изграждане, поддържане
и опазване на зелената система на СО.
4. Разрешава заявителят да изработи за своя
сметка проекта за подробния устройствен план в
обхвата и при спазване на изискванията по т. 1.
5. Контрола по изпълнението на решението
възлага на арх. Стефан Николов – началник-отдел
„Подробни устройствени планове“ в Дирекция
„Териториално планиране“ на Столична община.
6. Решението да се разгласи по реда на чл. 124б,
ал. 2 ЗУТ с обявление, което се поставя на опре
делените за това места в сградата на общината,
района или кметството, както и на други подхо
дящи места в съответната територия – предмет на
плана, и да се публикува на интернет страницата
на Направление „Архитектура и градоустройство“
на Столична община и в един местен вестник.
7. Екземпляр от заповедта да се връчи на
заявителя след заплащане на такса от 100 лв. съ
гласно т. 12 от приложение № 9 към Наредбата за
определяне и администриране на местни такси и
цени на услуги, предоставяни от Столична община.
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8. Екземпляр от заповедта да се изпрати на кмета
на район „Панчарево“ за сведение и изпълнение.
9. На основание чл. 124б, ал. 4 ЗУТ решението
не подлежи на оспорване.
Председател:
Е. Герджиков
6535
РЕШЕНИЕ № 436
от 9 юли 2015 г.
В изпълнение предвижданията на общия ус
тройствен план на Столична община, програмата
за проектно-проучвателни работи на НАГ – СО,
и в изпълнение решение на ОЕСУТ по протокол
№ ЕС-Г-75 от 23.07.2010 г. с договор № НАГ-1160
от 5.11.2012 г. е възложено изработването на под
робен устройствен план – изменение на плана за
регулация и застрояване за територията с граници:
бул. Сливница, р. Суходолска, бул. Царица Йоанна
и бул. Д-р Петър Дертлиев. Проектът е възложен
по реда на чл. 124, ал. 2 ЗУТ и се изпълнява със
средства от общинския бюджет.
Съгласно договор № НАГ-1126 от 9.12.2011 г.
изпълнител на проекта е „Ситиарх“ – ЕООД.
Изработването на проекта е разрешено със
заповед № РД-09-50-258 от 16.04.2013 г. на главния
архитект на СО, като с нея е определен обхватът
на разработка и мотивите за възлагане, а именно
да се изработи проект за територията на регулаци
онните квартали между бул. Д-р Петър Дертлиев
и р. Суходолска, която съгласно ОУП на СО е
предназначена за „Зона за общественообслужващи
дейности и озеленяване в околоградския район“
(Оз1) , „Смесена многофункционална зона“ (Смф),
„Терени за озеленяване на улици, реки, дерета,
открити канали и сервитути“ (Тзв) и „Зона на
градски паркове и градини“ (Зп).
С изработването и одобряването на този план
заедно с одобрения с Решение № 405 по протокол
№ 21 от 19.07.2012 г. на СОС план за преструктури
ране на ж.к. Люлин – 10 мр, в частта, предвидена
по ОУП на СО за комплексно жилищно застро
яване (Жк), както и одобрения с Решение № 721
по протокол № 80 от 20.12.2010 г. на СОС план за
регулация и план за застрояване на м. Западен
парк – представителна част, ще се осигурят условия
за реализация на необходимите публични обекти
и елементи на техническата инфраструктура на
този жилищен комплекс.
Внесен е проект с обяснителна записка, при
дружен от схеми по чл. 108 ЗУТ – „Схема на елек
троснабдяване“, съгласувана с „ЧЕЗ Разпределение
България“ – АД, с писмо с изх. № 1201100280 от
18.05.2013 г., „Схеми за водоснабдяване и канали
зация“, съгласувани от „Софийска вода“ – АД, с
писмо изх. № ТУ-1473 от 21.06.2013 г. Представено
е геодезическо заснемане на дървесна растител
ност по чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО и експертна оценка,
заверени от Дирекция „Зелена система“ при СО
с изх. № ЗС-2600-310 от 15.04.2013 г.
Представено е становище по проекта от Басей
нова дирекция за управление на водите – Дунавски
район с център Плевен, с изх. № 3263 от 28.05.2013 г.
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Проектът е разгледан и приет от ОЕСУТ с
протокол № ЕС-Г-61 от 13.08.2013 г., т. 15, с реше
ние да се изпрати за обявяване по чл. 128, ал. 1
ЗУТ, като на основание чл. 12 ЗУЗСО следва да
се проведе и обществено обсъждане.
С писмо с изх. № ТП-92-00-86 от 20.08.2013 г.
проектът е изпратен за съобщаване в „Държавен
вестник“ на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ и за съ
общаване и провеждане на обществено обсъждане
в районите „Люлин“ и „Илинден“.
Съобщението е обнародвано в ДВ, бр. 77
от 3.09.2013 г. На основание чл. 12, ал. 1 ЗУТ е
проведено обществено обсъждане въз основа на
заповед № РД-09-351 от 3.10.2013 г. на кмета на
район „Люлин“.
Съгласно писмо на район „Люлин“ № АГ-9287/4 от 21.11.2013 г. в законоустановения срок на
обявяването по чл. 128, ал. 1 ЗУТ са постъпили
2 възражения и становища, а при общественото
обсъждане – 4 становища.
Съгласно писмо на район „Илинден“ № СА6602-50/1 от 11.12.2013 г. не са постъпили възра
жения.
В законоустановения срок в НАГ са постъпили
една молба и едно възражение.
Спазена е процедурата по чл. 12, ал. 1 ЗУЗСО
за провеждане на обществено обсъждане и е из
пратен обобщаващ доклад.
Проектът заедно с постъпилите възражения
по обявяването по чл. 128, ал. 1 ЗУТ е разгледан
и приет от ОЕСУТ с протокол № ЕС-Г-96 от
17.12.2013 г., т. 8, с решение да се изпрати за одо
бряване в СОС след изпълнение на служебните
предложения и уважените възражения.
Внесен е коригиран със зелен цвят проект в
изпълнение на протоколното решение на ОЕСУТ.
С писмо с изх. № 08-00-7224 от 22.12.2014 г.
е изпратено Решение № СО-51-ЕО/2014 г. на ди
ректора на РИОСВ – София, да не се извършва
екологична оценка на ПУП – ИПРЗ на м. Люлин
10 м.р. – р. Суходолска.
При горната фактическа обстановка се уста
новява от правна страна следното:
Проектът е с териториален обхват над 3 квар
тала, като със същия се предвижда и изграждане
на обекти – публична общинска собственост,
изискващи принудително отчуждаване на имо
ти – собственост на частни лица, поради което
и на основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка
с чл. 21, ал. 1 и 7 ЗОС компетентен да одобри
подробен устройствен план – изменение на план
за регулация и застрояване и план-схеми на тех
ническата инфраструктура на м. Люлин 10 мр и
р. Суходолска, е Столичният общински съвет.
Спазени са административнопроизводствените
правила за одобряване на акта.
Изработването на ПУП е възложено от главния
архитект на СО, като със заповед № РД-09-50-258
от 16.04.2013 г. на главния архитект на Столична
община е разрешено изработване на ПУП – ИПРЗ
в обхвата, указан в заповедта, в съответствие с
чл. 124, ал. 2 ЗУТ въз основа на делегираните със
заповед № РД-09-1423 от 5.12.2012 г. на кмета на
Столична община правомощия за това по пред
видения в закона ред.
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Проектът е обвързан с действащите подробни
устройствени планове: плана, обект на изменение,
действащите планове на контактните територии,
както и плановете на контактните територии,
които са в процес на проектиране и одобряване.
Изработен е проект и план-схеми на техни
ческата инфраструктура с обяснителни записки
към тях.
Проектът с план-схемите към него са съоб
щени с обявление, обнародвано в ДВ, бр. 77 от
3.09.2013 г. съгласно чл. 128, ал. 1 ЗУТ, като е
дадена възможност за възражения, предложения
и искания в едномесечен срок.
Проведено е обществено обсъждане на проекта,
с което е спазена разпоредбата на чл. 12 ЗУЗСО.
Постъпилите възражения от обявяването и
общественото обсъждане са разгледани от ОЕСУТ
и в голямата си част са уважени.
Планът е изработен при спазване изискванията
на Наредба № 8 от 14.01.2001 г. за обема и съдър
жанието на устройствените схеми и планове (ре
дакция преди изменението в ДВ, бр. 22 от 2014 г.).
В табличен вид на плана е показан балансът
на територията и градоустройствените показатели,
постигнати със същия.
Проектът за изменение на плана за регулация
и застрояване и план-схемите към него са приети
с решение на ОЕСУТ по протокол № ЕС-Г-96 от
17.12.2013 г., т. 8.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
Проектът е изработен върху влязлата в сила
кадастрална карта, одобрена със заповед № РД-1814 от 6.03.2009 г. на изпълнителния директор на
АГКК, с което е спазено изискването на чл. 115,
ал. 1 и 2 ЗУТ.
Съгласно общия устройствен план на Столична
община имотите – предмет на ПУП, попадат в ус
тройствени зони: „Зона за общественообслужващи
дейности и озеленяване в околоградския район“
(Оз1), „Смесена многофункционална зона“ (Смф),
„Терени за озеленяване на улици, реки, дерета,
открити канали и сервитути“ (Тзв) и „Зона на
градски паркове и градини“ (Зп).
Конкретното предназначение на урегулираните
поземлени имоти съответства на допустимото в
тези устройствени зони, както и параметрите в
матриците върху застроителната част на плана.
С оглед на горното е спазено изискването на
чл. 103, ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 ЗУТ.
Създадените урегулирани поземлени имоти
с настоящия проект за ИПР се урегулират, като
вътрешните им регулационни линии се провеждат
по имотните граници на имотите по одобрената
кадастрална карта за района с цел избягване
на процедура по чл. 15, ал. 3 ЗУТ при липса на
съгласие от страните и предварителен договор,
което е в съответствие с нормата на чл. 108, ал. 5
ЗУТ и отпадналото отчуждително действие на
предходния план по § 8, ал. 1 ПРЗУТ. УПИ се
отреждат за имотите в кадастралната карта.
Одобряването на кадастрална карта за тери
торията и наличието на несъответствие между
регулационни и имотни граници се явява същест
вено изменение в устройствените условия, при
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които е одобрен предходният план, и основание
за изменение по чл. 134, ал. 1, т. 1 във връзка
ал. 2 и ал. 2, т. 2 ЗУТ.
С проекта се запазват границите на образувания
с предходен план УПИ ІІ – за бензиностанция
(одобрен със заповед № РД-50-09-422 от 2.11.1984 г.),
въпреки че по одобрената кадастрална карта в
границите му попадат имот с идентификатор
68134.4359.115 и части от имоти 68134.4359.112,
68134.4359.120 и 68134.4359.358, предвид обстоя
телството, че всички имоти са собственост на
Столична община. За одобряване на нов УПИ
V-115, 112, 120, 358 – за бензиностанция, не е не
обходимо представяне на предварителен договор
по чл. 15, ал. 3 и 5 ЗУТ предвид притежаването
на собствеността върху имотите от едно лице.
Имот с идентификатор 68134.4359.117 също
не се урегулира по границите си в кадастрал
ната карта. Проектът предвижда създаване на
нов УПИ І-117,358 – за обществено обслужване,
в кв. 32. Съгласие с проекта от собствениците
на имот 68134.4359.117 е обективирано в молби с
вх. № ГР-94-А-52 от 21.11.2013 г. и 16.12.2013 г. с
приложени доказателства за започната процедура
по сключване на предварителен договор по чл. 15,
ал. 3 и 5 ЗУТ. Такъв договор не е представен към
настоящия момент, поради което не е налице един
от елементите на фактическия състав, който да
докаже правното основание за одобряване на ПР
за този УПИ.
Предвид горното планът за регулация на УПИ
І-117,358 – за обществено обслужване, в кв. 32 не
подлежи на одобряване преди спазване изисква
нето на чл. 15, ал. 3 и 5 ЗУТ.
По отношение на тази част от ПР производ
ството ще бъде продължено и планът ще бъде
одобрен от СОС след представяне на договор по
чл. 15, ал. 3 или 5 ЗУТ.
СОС приема решението на проектантския
колектив относно предвиденото застрояване в
горепосочения УПИ за целесъобразно и отгова
рящо на законовите изисквания, поради което
приема, че следва да се одобри проектът за план
за застрояване за този УПИ, който ще се приложи
след провеждане на процедурите за одобряване
на план за регулация в условията на чл. 15 ЗУТ.
В границите на имотите – общинска соб
ственост, се създават УПИ „за озеленяване“, „за
корекция на река, инженерна инфраструктура и
озеленяване“, за улици и алейна мрежа.
Конкретното предназначение на урегулира
ните поземлени имоти в обхвата на плана е в
съответствие с допустимото предназначение в
съответните зони по ОУП на СО.
Лицето (изход) към улица на урегулираните
поземлени имоти в обхвата на плана се осигурява
по действащата и новопредвидена улична регу
лация, с което е спазено изискването на чл. 14,
ал. 3, т. 1 и ал. 4 ЗУТ.
Уличната регулация се одобрява при спазване
изискванията на чл. 80, ал. 1, 2, 3, 5, чл. 81, ал. 1 и
3 ЗУТ и Наредба № 2 от 29.06.2004 г. за планиране
и проектиране на комуникационно-транспортните
системи на урбанизираните територии.
С плана за застрояване се потвърждават съ
ществуващите жилищни и общественообслужващи
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сгради и е предвидено изграждане на средно
етажни свободностоящи сгради с нежилищно
предназначение и такива на свързано застрояване
в нови УПИ ІІІ-114 – за обществено обслужване,
и IV-112 – за обществено обслужване.
Спазено е изискването на чл. 49, ал. 1, т. 1 във
връзка с чл. 48, ал. 2, т. 1, буква „и“ от Наредба
№ 8 от 2001 г. за посочване на максимална ви
сочина и етажност на сградите, като данните са
изписани върху плана.
По отношение на разстоянията между пред
виденото жилищно и нежилищно застрояване
се спазват нормите по чл. 35, ал. 1 във връзка с
чл. 31, ал. 1 и 2 и чл. 32 ЗУТ.
Спазени са нормите на чл. 31, ал. 1, 2, 4, 5 и
чл. 35, ал. 2 ЗУТ.
Спазена е нормата на чл. 21, ал. 2 ЗУТ за плътно
покриване на калканните стени на сградите на
основно застрояване на странична регулационна
граница.
Предвид горното с плана за застрояване не
се допускат намалени разстояния към съседни
имоти и/или сгради, включително през улица.
Застрояването е съобразено с нанесените
сервитути на съществуващи подземни проводи и
мрежи на инженерната инфраструктура.
С ПУП са образувани УПИ „за трафопост“ с
предвидено застрояване в съответствие с нормата
на чл. 91, ал. 1 ЗУТ.
На основание чл. 114, ал. 1 ЗУТ конкретното
разположение на строежите ще се определи с
работен устройствен план, когато изработването
му е задължително, с виза за проектиране по
чл. 140, ал. 3 – 5 или с инвестиционния проект
в съответствие с действащия ПУП – в остана
лите случаи.
На основание чл. 108, ал. 2 ЗУТ се одобряват
план-схема за ел. снабдяването и за водоснабдя
ване и канализация. С план-схемите се определят
видът и техническите размери на мрежите и
съоръженията.
Пр о ек т ът е с ъ г л а с у в а н с ъ с „С о фи йс к а
вода“ – АД, „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД,
спазено е изискването на чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО и
чл. 125, ал. 7 ЗУТ.
Проектът е в интерес на Столична община за
развитието на значителна част от територията на
София. Проектната разработка е целесъобразна и
отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 21, ал. 1 и 7 ЗОС, чл. 129, ал. 1, чл. 110, ал. 1,
т. 1, § 50 от ПЗР на Наредбата за изменение и
допълнение на Наредба № 8 от 2001 г., чл. 108,
ал. 2 и 5, чл. 134, ал. 1, т. 1 и 2 във връзка ал. 2 и
ал. 2, т. 2, чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4, чл. 15, чл. 21,
ал. 2, чл. 31, ал. 1, 2, 4, 5, чл. 32 и чл. 35, чл. 26,
ал. 1, т. 1, чл. 80, ал. 1, 2, 3, 5, чл. 81, ал. 1 и 3
ЗУТ, Наредба № 2 от 29.06.2004 г. за планиране и
проектиране на комуникационно-транспортните
системи на урбанизираните територии; чл. 91,
ал. 1 ЗУТ; чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО; чл. 89, ал. 1 от
Наредба № 2 от 22.03.2005 г. за проектиране,
изграждане и експлоатация на водоснабдителни
системи; т. 12, 16, 32 и 34 от приложението към
чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО; протокол на ОЕСУТ № ЕС-
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Г-96 от 17.12.2013 г., т. 8, Столичният общински
съвет реши:
1. Одобрява проект за подробен устройствен
план – изменение на плана за улична регулация
на м. Люлин 10 мр и р. Суходолска в граници:
бул. Сливница, р. Суходолска, бул. Царица Йоанна
и бул. Д-р Петър Дертлиев, по червените и сините
линии, букви и цифри съгласно приложения проект.
2. Одобрява проект за подробен устройствен
план – изменение на плана за регулация на м. Лю
лин 10 мр и р. Суходолска в граници: бул. Сливница,
р. Суходолска, бул. Царица Йоанна и бул. Д-р Петър
Дертлиев по червените и сините линии, букви и
цифри съгласно приложения проект.
3. Одобрява проект за подробен устройствен
план – изменение на плана за застрояване на м. Лю
лин 10 мр и р. Суходолска в граници: бул. Сливница,
р. Суходолска, бул. Царица Йоанна и бул. Д-р Петър
Дертлиев по червените и сините линии, букви и
цифри съгласно приложения проект и без допускане
на намалени разстояния към съседните имоти и/
или сгради, включително през улица.
4. Одобрява проект за план-схеми на мрежите
и съоръженията на техническата инфраструктура
за м. Люлин 10 мр и р. Суходолска в граници:
бул. Сливница, р. Суходолска, бул. Царица Йоанна
и бул. Д-р Петър Дертлиев.
5. Одобрява проект за подробен устройствен
план – план за регулация на м. Люлин 10 мр и р. Су
ходолска в граници: бул. Сливница, р. Суходолска,
бул. Царица Йоанна и бул. Д-р Петър Дертлиев,
не се одобрява за УПИ І-117, 358 – за обществено
обслужване от кв. 32, предвид необходимостта от
представяне на предварителен договор по чл. 15,
ал. 3 и 5 ЗУТ, като производството в тази част
продължава да бъде висящо.
Производството по одобряване на плана за
регулация за УПИ І-117, 358 – за обществено об
служване от кв. 32, посочен в т. 5 от решението,
се продължава след провеждане на процедурите
по чл. 15, ал. 3 или 5 ЗУТ по отношение на засег
натите имоти, като решението на СОС в тази част
става неразделна част от това решение.
Планът за застрояване за УПИ І-117, 358 – за
обществено обслужване от кв. 32, който не е одо
брен с плана за регулация, може да се прилага
след провеждане на процедурите по чл. 15, ал. 3
или 5 ЗУТ по отношение на засегнатите имоти.
Въз основа на одобрения план за застрояване
не може да се издава виза за проектиране, да се
одобрява (съгласува) инвестиционен проект или
да се издава разрешение за строеж с допускане на
намалени разстояния към съседните УПИ и/или
сгради, включително през улица.
Решението и одобреният проект за подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столична община – Направление
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com)
на основание чл. 129, ал. 5 ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от обнарод
ването му.
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Жалбите се подават в район „Люлин“ и район
„Илинден“ и се изпращат в Административния
съд – София-град, от отдел „Правен“ на Направ
ление „Архитектура и градоустройство“ на Сто
лична община.
Председател:
Е. Герджиков
6608

ОБЩИНА АЙТОС
РЕШЕНИЕ № 866
от 16 септември 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Айтос, реши:
Одобрява ПУП – ПП (подробен устройствен
план – парцеларен план) за елементи на техниче
ската инфраструктура извън границите на урба
низираните територии за обект: „Реконструкция
и доизграждане на вътрешна канализационна
мрежа на гр. Айтос, свързване на съществуващите
основни колектори, изграждане на общ довеж
дащ колектор до ПСОВ и заустващ колектор“ за
частта от трасетата на смесената канализация,
попадащи извън границите на урбанизираната
територия на гр. Айтос. Трасето на канализацията
преминава през следните имоти в землището
на гр. Айтос: № 000056 с НТП „полски път“,
публична общинска собственост; № 000183 с
НТП „канал“, държавна собственост; № 000220
с НТП „вътрешна река“, държавна собственост;
№ 000223 с НТП „пасище, мера“, публична об
щинска собственост; № 000224 с НТП „полски
път“, публична общинска собственост; № 000226
с НТП „полски път“, публична общинска собстве
ност; № 000345 с НТП „полски път“, публична
общинска собственост; № 000425 с НТП „канал“,
държавна собственост; № 000695 с НТП „канал“,
държавна собственост; № 000714 с НТП „полски
път“, публична общинска собственост; № 000907
с НТП „полски път“, публична общинска соб
ственост; № 000914 с НТП „пасище, мера“, пуб
лична общинска собственост; № 000951 с НТП
„полски път“, публична общинска собственост;
№ 272005 с НТП „нива“, собственост на Лидия
Василева Василева.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
може да бъде оспорено от заинтересуваните
лица в 30-дневен срок от обнародването му в
„Държавен вестник“.
Председател:
Р. Хасан
6569

КОМИСИЯ ПО ПРИВАТИЗАЦИЯ
И ПУБЛИЧНО-ЧАСТНО
ПАРТНЬОРСТВО – БУРГАС
РЕШЕНИЕ № I-04
от 4 септември 2015 г.
На основание чл. 5 и 6 от Наредбата за тър
говете и конкурсите, решения – протоколи № 25
от 22.10.2009 г. и № 20 от 19.02 и 21.02.2013 г. на
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Общинския съвет – гр. Бургас, и решения – про
токоли № 5 от 5.08.2014 г., № 6 от 2.09.2014 г. и
№ 19 от 3.09.2015 г. на комисията Комисията по
приватизация и публично-частно партньорство
(КППЧП) – Бургас, реши:
1. Да се проведат на 16-ия ден от датата
на обнародването на решението в „Държавен
вестник“ от 17 ч. в залата на Община Бургас,
ул. Александровска 26, публични търгове с явно
наддаване за продажба на общински нежилищ
ни имоти:
– подблоково помещение, ж.к. Меден рудник,
зона „В“, бл. 84, вх. Д-Е, Бургас, ЗП 30,10 кв. м, с
идентификатор 07079.653.515.5.30, с начална тръж
на цена 23 500 лв., стъпка на наддаване – 235 лв.,
депозит за участие – 2350 лв.;
– ателие, ж.к. Братя Миладинови, ул. Сан Сте
фано 86, Бургас, с идентификатор 07079.619.122.1.10,
ЗП 60,28 кв. м, с начална тръжна цена 78 900 лв.,
стъпка на наддаване – 790 лв., депозит за учас
тие – 7890 лв.;
– офис, ж.к. Изг рев, бл. 53, меж д у вх. 8
и 9, Бу ргас, ЗП 61,45 к в. м, с и ден т ифика
тор 07079.501.53.1.381, с начална тръжна цена
54 800 лв., стъпка на наддаване – 550 лв., депозит
за участие – 5480 лв.
– самостоятелни обекти в двуетажна масивна
сграда с идентификатор 07079.620.62.1 по КК на
гр. Бургас, ж.к. Братя Миладинови, ул. Стефан
Стамболов 122, с право на строеж върху общинска
земя, както следва: а) избен етаж с идентификатор
07079.620.62.1.6, ЗП 122,16 кв. м; б) първи етаж с
идентификатор 07079.620.62.1.2, ЗП 140,91 кв. м; в)
втори етаж с идентификатор 07079.620.62.1.4, ЗП
142,77 кв. м, със 106,11 кв. м прилежащи части
от подпокривно пространство, с начална тръжна
цена 432 000 лв., стъпка на наддаване – 4320 лв.,
депозит за участие – 43 200 лв.
2. Срок на закупуване на тръжните докумен
тации – до 15-ия ден включително от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“
в приемното време на Комисията по привати
зация и ПЧП (КППЧП), ул. Конт Андрованти
1 – 3, ет. 3, стая 25, срещу представен документ
за платена такса 200 лв. по IBAN сметка на Об
щина Бургас № BG 08 SOMB 9130 8424 1517 44,
код на плащане – 44 70 00, BIC на „Общинска
банка“ – АД, Бургас – SOMBBGSF.
3. Депозитите за у частие за всеки обект
се внасят всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, по IBAN сметка
на Община Бургас № BG 89 SOMB 9130 3323
9965 01, BIC на „Общинска банка“ – АД, Бур
гас: SOMBBGSF. Връщането на депозитите се
извършва безкасово – с платежно нареждане
по банковата сметка на кандидата в срок пет
работни дни след изтичането на срока за обжал
ване на решението на КППЧП за определяне
на спечелилия участник.
4. Огледът на обектите се извършва през
всички работни дни до деня на търга след пред
ставен платежен документ за закупена тръжна
документация в КППЧП.
5. Срок и място за подаване на предложенията
за участие в търговете – в офиса на КППЧП,
ул. Конт Андрованти 1, ет. 3, стая 25, Бургас,
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всеки работен ден до 17 ч., но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
КППЧП. Изпращане на предложения по пощенски
път не се допуска.
Председател:
П. Жечков
6577

ОБЩИНА КНЕЖА
РЕШЕНИЕ № 788
от 30 септември 2015 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ, чл. 193, ал. 4
и чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, получено искане
№ АБ 20 20 от 10.09.2015 г. от Румен Валентинов
Тонковски и решение за приемане на ПУП – ПП,
т. 1 от протокол № 16 от 17.09.2015 г. на ЕСУТ,
Общинският съвет – гр. Кнежа, реши:
1. Одобрява подробен устройствен план – пар
целарен план (ПУП – ПП) за отклонение от
общите мрежи на техническата инфраструктура
извън границите на урбанизираната територия за
водопроводно отклонение за захранване с вода
от разпределителната водопроводна мрежа, соб
ственост на „Аспарухов вал“ – ЕООД, Кнежа, на
ПИ 732056 в землището на гр. Кнежа, ЕК АТТЕ
37376, местност Мерата, община Кнежа, област
Плевен, собственост на Румен Валентинов Тон
ковски, с адрес гр. Кнежа, ул. Стефан Караджа
2, съгласно договор за продажба на земя от
ОПФ № 223 от 28.11.2013 г., вписан в Службата
по вписванията при КРС, вх. pег. № 5682 от
4.12.2013 г., акт № 47, том XІІІ.
2. Учредява право на прокарване на отклоне
ние от общите мрежи и съоръжения на техни
ческата инфраструктура през общински имоти
на водопроводно отклонение за захранване с
вода на ПИ 732056 в землището на гр. Кнежа,
ЕКАТТЕ 37376, местност Мерата, община Кнежа,
област Плевен, собственост на Румен Валенти
нов Тонковски.
3. Възлага на кмета на общината да организира
изпълнение на решението по т. 2.
Председател:
М. Цолова
6644

ОБЩИНА МАДЖАРОВО
РЕШЕНИЕ № 252
от 8 юни 2015 г.
На основание на чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУ Т Общинск и
я т съвет – г р. Ма д жарово, одобрява п роек т
за П У П – парцелар ен п ла н на „Н ю г ри й н
хил“ – ООД, Пловдив, ЕИК 202140768, за за
хранващ водопровод на обект „Къщи за гости“
в ПИ 000194, местност Еникьой, землище на
с. Бориславци, община Маджарово.
Председател:
Е. Юсуф
6657
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РЕШЕНИЕ № 253
от 8 юни 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – г р. Ма д жарово, одобрява п роек т за
ПУП – парцеларен план на „Екип – МГ“ – ООД,
ЕИК 126721599, за изграждане на ел. кабел за за
хранване, изграждане на водопровод за захранване
на обект „Къщи за селски туризъм“ в ПИ 022155,
землище на с. Горно Поле, община Маджарово.
Председател:
Е. Юсуф
6658

ОБЩИНА РУСЕ
РЕШЕНИЕ № 1500
от 17 септември 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 2 и ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ,
протокол № 16 от 1.07.2015 г. на ОЕСУТ и искане
№ УТ-17-12 от 12.03.2015 г. от Сезгин Яшар Исмаил
Общинският съвет – гр. Русе, реши:
Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – парцеларен план за техническа инфра
структура – външно водопроводно отклонение от
съществуващ селищен водопровод при о.т. 111 по
плана на с. Семерджиево до ПИ 131007 в местност
Смилекин, землище на с. Семерджиево.
Решението може да се оспори в 30-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
Общинския съвет – гр. Русе, пред Администра
тивния съд – Русе.
Председател:
В. Пенчев
6639
РЕШЕНИЕ № 1501
от 17 септември 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 2 и ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5
ЗУТ, протокол № 20 от 12.08.2015 г. на ОЕСУТ
и искане № УТ-17-21 от 11.06.2015 г. от „Карина
Русе“ – ООД, Общинският съвет – гр. Русе, реши:
Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – парцеларен план за техническа инфра
структура – външно ел. захранване (увеличение на
мощността) за ПИ 000206 (летище) в землището
на с. Бъзън, община Русе.
Решението може да се оспори в 30-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
Общинския съвет – гр. Русе, пред Администра
тивния съд – Русе.
Председател:
В. Пенчев
6640
РЕШЕНИЕ № 1505
от 17 септември 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 2 и ал. 1, т. 8 и 11
ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1,
т. 2 и чл. 16, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1 и 7 ЗОС,
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протокол № 22 от 26.08.2015 г. на ОЕСУТ и ис
кане № УТ-17-6 от 27.01.2015 г. от Община Русе
Общинският съвет – гр. Русе, реши:
Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – подробен транспортно-комуникацио
нен план (ПКТП), план за улична регулация
(ПУР) за пътна връзка по „Канлъ дере“, Из
точна промишлена зона на гр. Русе, част от
проект „Изработване на интегриран план за
градско възстановяване и развитие на гр. Русе“
по договор за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ BG161PO001/1.4-07/2010/001
по оперативна програма „Регионално развитие
2007 – 2013 г.“.
Решението може да се оспори в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
Общинския съвет – гр. Русе, пред Администра
тивния съд – Русе.
Председател:
В. Пенчев
6641
33. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството обявява, че на основание
чл. 154, ал. 5 във връзка с ал. 2, т. 6, предло
жение последно, чл. 152, ал. 2 и чл. 145, ал. 2,
т. 2, буква „б“ от Закона за устройство на тери
торията е издал Заповед № РС-95 от 7.10.2015 г.
за допълване на Разрешение за строеж № РС-57
от 9.10.2012 г. за обект: „Рехабилитация, ремонт
и модернизация на ГКПП „Капитан Андреево“,
намиращ се в имот № 000578 и имот № 033029
в землището на с. Капитан Андреево, местност
Саксон алча, община Свиленград, област Ха
сково“. Заповедта може да бъде обжалвана от
заинтересованите лица пред Върховния адми
нистративен съд в 14-дневен срок от обнарод
ването на обявлението в „Държавен вестник“
чрез Министерството на регионалното развитие
и благоустройството.
6775
313. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – София, отдел „Пуб
лични вземания“, съобщава, че на основание
чл. 253 от Данъчно-осигурителния процесуален
кодекс с постановление за възлагане на недви
жим имот № 7171/2011/000309 от 1.10.2015 г.
възлага на „Балкар БГ“ – ЕООД, ЕИК 203694941,
Варна, ул. Отец Паисий 41, следни я недви
жим имот: апартамент № 9 с идентификатор
10135.5506.836.1.9, със заст роена площ 90,62
кв. м, разположен на четвъртия етаж на жи
лищна сграда с идентификатор 10135.5506.836.1,
състоящ се от: две тераси, антре, дневна стая
и спално помещение, тоалетна, баня и килер,
заедно с 4,1874 % идеални части, равняващи се
на 9,95 кв. м от общите части на сградата, и
толкова идеални части от правото на строеж
върху мястото, при съседи: на същия етаж: имот
с идентификатор 10135.5506.836.1.44, отдолу:
имот с идентификатор 10135.5506.836.1.6, отгоре:
имот с идентификатор 10135.5506.836.1.13 и имот
с идентификатор 101.5506.836.1.12, намиращ се
във Варна, кв. Аспарухово, ул. Св. св. Кирил и
Методий 73.
6715
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315. – Националната агенция за приходите, Териториа лна дирек ци я – Софи я, отдел
„Публични вземани я“, съобщава, че на ос
нование ч л. 253 о т Дан ъчно -осиг у ри телни я
процесуален кодекс с постановление за въз
лагане на недвижим имот № 7171/2011/000310
от 2.10.2015 г. възлага на А лександър Кирилов
Кирилов следния недвижим имот: апартамент
№ 10 с идентификатор 10135.5506.836.1.10, със
застроена площ 155,03 кв. м, разделен на два
отделни самостоятелни обекта – апартаменти:
апартамент с идентификатор 10135.5506.836.1.43,
състоящ се от две тераси, антре, дневен тракт,
спално помещение, тоалетна, баня и килер, с
площ 70,47 кв. м, и апартамент с идентифи
катор 10135.5506.836.1.44, състоящ се от една
тераса, антре, дневен тракт, спално помеще
ние, преходна стая, тоалетна, баня и килер, с
площ 84,56 кв. м, разположени на четвъртия
ета ж на ж и л ищ на сг ра да с и ден т ифи кат ор
10135.5506.836.1, заедно със 7,1637 % идеални
части, равняващи се на 17,02 кв. м от общите
части на сградата, и толкова идеални части
о т п ра во т о на с т р о еж върх у м яс т о т о, п ри
съседи на целия апартамент: на същия етаж:
имот с идентификатор 10135.5506.836.1.9 и имот
с идентификатор 10135.5506.836.1.11, отдол у:
имот с идентификатор 10135.5506.836.1.7, имот
с идентификатор 10135.5506.836.1.6 и имот с
идентификатор 10135.5506.836.1.8, отгоре: имот
с и д ен т ифи к ат о р 101 35. 550 6. 836.1.1 3, и мо т
с и ден т ификатор 101.5506.836.1.12 и имо т с
идентификатор 10135.5506.836.1.14, намиращ се
във Варна, кв. Аспарухово, ул. Св. св. Кирил
и Методий 73.
6716
317. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – София, отдел „Публич
ни вземания“, съобщава, че на основание чл. 253
от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс с
постановление за възлагане на недвижим имот
№ 7171/2011/000312 от 2.10.2015 г. възлага на Ан
гел Йорданов Стоянов следния недвижим имот:
ателие № 4 с идентификатор 10135.5506.836.1.23,
със застроена площ 36,29 кв. м, разположен на
седмия етаж на жилищна сграда с идентификатор
10135.5506.836.1, състоящ се от: тераса, антре,
дневна стая и спално помещение, тоалетна с
баня, заедно с 1,5467 % идеални части, равнява
щи се на 3,67 кв. м от общите части на сградата,
и толкова идеални части от правото на строеж
върху мястото, при съседи: на същия етаж: имот
с идентификатор 10135.5506.836.1.22, отдолу: имот
с идентификатор 10135.5506.836.1.19, отгоре: няма,
намиращ се във Варна, кв. Аспарухово, ул. Св.
св. Кирил и Методий 73.
6717
319. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – София, отдел „Публич
ни вземания“, съобщава, че на основание чл. 253
от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс с
постановление за възлагане на недвижим имот
№ 7171/2011/000311 от 2.10.2015 г. възлага на Ста
мат Ираклиев Стаматов следния недвижим имот:
ателие № 1 с идентификатор 10135.5506.836.1.1,
със застроена площ 46 кв. м, разположен на вто
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рия етаж на жилищна сграда с идентификатор
10135.5506.836.1, състоящ се от: тераса, антре, две
стаи, тоалетна и баня, заедно с 2,1256 % идеални
части, равняващи се на 5,05 кв. м от общите части
на сградата, и толкова идеални части от правото
на строеж върху мястото, при съседи: на същия
етаж: имот с идентификатор 10135.5506.836.1.2,
отдолу: имот с идентификатор 10135.5506.836.1.38 и
имот с идентификатор 10135.5506.836.1.37, отгоре:
имот с идентификатор 10135.5506.836.1.6, намиращ
се във Варна, кв. Аспарухово, ул. Св. св. Кирил
и Методий 73.
6718
58. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Бургас (с местора
бота ИРМ – гр. Сливен), на основание чл. 253
ДОПК с постановление за възлагане на недви
жим имот № 0658/2012/001055 от 15.09.2015 г. и
№ 0658/2012/001056 от 15.09.2015 г. възлага на
„Траш Енерджи“ – ЕООД, БУЛСТАТ 202712347,
следния недвижим имот: Депо за индустриални
отпадъци – поземлен имот с идентификатор
72165.361.392 в зем лището на г р. Твърдица,
област Сливен, с площ 195 864 кв. м по кадас
трална скица, площ по документ за собстве
ност 186 911 кв. м; Утаител – поземлен имот
с идентификатор 72165.361.530 в землището на
гр. Твърдица, област Сливен, с площ 331 227
кв. м по кадастрална скица, площ по документ
за собственост 331 262 кв. м. Собствеността
преминава у купувача от датата на постано
влението и същото подлежи на вписване от
съдията по вписванията при районния съд по
местонахождението на имота.
6650
93. – Военномедицинската академия – София, обявява конкурси за заемане на академич
ни длъжности професор и доцент в област на
висше образование 7. Здравеопазване и спорт,
п рофесиона лно нап равление 7.1. Медиц ина,
както следва: професор по научната специал
ност „Обща хирургия“ – един за нуждите на
клиника „Гръдна хирургия“, катедра „Хирур
гия“ – МБАЛ – София; доценти по: научната
специалност „Обща хирургия“ – един за нуждите
на клиника „Термична травма, пластично-въз
становителна и естетична хирургия“, катедра
„Хирургия“ – МБАЛ – Варна; научната специ
алност „Инфекциозни болести“ – един за кли
ника „Инфекциозни болести“ – МБАЛ – София.
Срок за подаване на документите – 2 месеца от
датата на обнародването в „Държавен вестник“.
Изискванията към участниците в конкурсите и
необходимите документи ще бъдат публикувани
на уебсайта на ВМА: www.vma.bg. За повече
информация: отдел „Учебна и научноизследо
вателска дейност“, тел. 9225130.
6686
20. – Софийският университет „Св. Климент
Ох ри дск и“ обя вя ва кон к у рси за: п рофесор
по: 4.3. Биологически науки (ботаника – ана
томи я и морфологи я на растени ята) – един;
доценти по: 4.1. Физически науки (физика на
елементарните частици) – един; 2.3. Филосо
фи я (философска ант ропологи я) – един; 4.3.
Биологически науки (екология и опазване на
екосис т ем и т е – опа зва не и кон т рол на во 
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дните ресурси) – един; 2.1. Филология (стара
българска литерату ра) – един; 7.1. Медицина
(цитологи я, х истологи я на човека – обща и
специална) – един; главни асистенти по: 4.3.
Биологически науки (зоология на гръбначни
те животни) – един; 4.3. Биологически науки
(физиология на растенията – растителни вируси
и цитотоксичност) – един; 4.3. Биологически
науки (обща микробиология и микробен ме
таболизъм) – един; 4.3. Биологическ и нау к и
(генетика – неврогенетика и генетичен ана
лиз) – един, всички със срок 2 месеца от об
народването в „Държавен вестник“. Списъкът
с необходимите документи е определен в Пра
вилника за условията и реда за придобиване
на научни степени и заемане на академични
длъжности в СУ „Св. К л. Охридски“. Доку
менти – в ректората, Информационен център,
отдел „ЛСТО“, стая 2, София 1504, бул. Цар
Освободител 15, тел. 02/986-11-83. Приемно
време: от 15 ч. до 17,30 ч.
6713
911. – Минно-геоложкият университет „Св.
Иван Рилски“ – София, обявява конкурси за:
доценти по: професионално направление 5.2.
Електротехника, електроника и автоматика,
научна специалност „Електроснабдяване и елек
трообзавеждане“ – един за нуждите на катедра
„Електрификация на минното производство“;
професионално направление 5.8. Проучване, до
бив и обработка на полезните изкопаеми, научна
специалност „Транспорт и съхранение на нефт,
газ и твърди минерални продукти“ – един за
нуждите на катедра „Сондиране, добив и транс
порт на нефт и газ“; професионално направление
5.8. Проучване, добив и обработка на полезните
изкопаеми, научна специалност „Търсене и проуч
ване на нефт и газ“ – един за нуждите на катедра
„Геология и проучване на полезните изкопаеми“;
професионално направление 5.8. Проучване, добив
и обработка на полезните изкопаеми, научна спе
циалност „Физика“ – един за нуждите на катедра
„Физика“; главни асистенти по: професионално
направление 5.8. Проучване, добив и обработка
на полезните изкопаеми, научна специалност
„Находища на нефт и газ“ – един за нуждите
на катедра „Геология и проучване на полезните
изкопаеми“; професионално направление 3.7. Ад
министрация и управление, научна специалност
„Икономика и управление“ – един за нуждите
на катедра „Икономика и управление“; профе
сионално направление 3.8. Икономика, научна
специалност „Икономика и управление“ – един за
нуждите на катедра „Икономика и управление“,
всички със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Справки и документи: МГУ
„Св. Иван Рилски“, ректорат, канцелария на сек
тор „Студентска и преподавателска мобилност“,
ет. 3, стая 79, тел. (02) 80-60-209.
6714
31. – Университетът по архитектура, строителство и геодезия – София, обявява конкурси
за приемане на редовни и задочни докторанти
по държавна поръчка за учебната 2015/2016 г.
съгласно РМС № 343 от 18.05.2015 г. по следните
научни специалности (докторски програми):
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Форми на
Области на висше обра
обуч ение
Ши зование, професионално
фър направление и докторски бр. ре бр. за
програми
довно дочно
Проф. направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия
Към Архитектурен факултет
Опазване, реставрация и
адаптация на паметници
те на архитектурата

1

-

Теория и история на ар
хитектурата

1

-

Архитектура на сградите,
конструкции, съоръжения
и детайли
(Катедра „Технология на
архитектурата“ – 1)
(Катедра „Жилищни
сгради“ – 5)
(Катедра „Промишлени и
агр. сгради“ – 1)

7

-

Синтез на архитектурата
с други изкуства, интери
ор и архитектурен дизайн

2

-

Териториално и
ландшафтн о устройство и
градоустройство

2

-

Стр. конструкции
(Катедра „МДПК“ – 1 за
дървени к-ции и 1 метал
ни к-ции)
(Катедра „Масивни кции“ – 1)

3

-

Строителни материали и
изделия и технология на
производството им

3

1

Строителна механика,
съпротивление на мате
риалите (строителна ме
ханика)

2

1

Автоматизация на инже
нерния труд и системи за
автоматизирано проекти
ране (в строителството)

1

-

Технология и механиза
ция на строителното про
изводство (технология)

1

-

Организация и управле
ние на производството (в
строителството)

1

1

1

1

Към Строителен факултет

Към Факултет по транспортно строителство
Строителни конструкции
(мостове)
(Катедра „Транспортни
съоръжения“)
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Форми на
Области на висше обра
обуч ение
Ши зование, професионално
фър направление и докторски бр. ре бр. за
програми
довно дочно
Проектиране, строител
ство и поддържане на
железни пътища и съоръ
жения

1

1

Проектиране, строител
ство и поддържане на
улици и на автомобилни
пътища и съоръжения

1

1

Земна механика, фунди
ране и подземно строи
телство

1

1

Водоснабдяване и канали
зация

1

1

Хидротехническо строи
телство

2

-

Хидромелиоративно стро
ителство

2

-

Инженерна хидрология,
хидравлика и водно сто
панство

1

-

Обща, висша и приложна
геодезия
(Катедра „Висша геоде
зия“ – 2)
(Катедра „Геодезия и гео
информатика“ – 1)
(Катедра „Приложна гео
дезия“ – 1)

4

-

Картография (вкл. тема
тично географско карто
графиране)

1

-

Фотограметрия и дистан
ционни методи

1

-

Земеустройство (вкл. ка
дастър и оценка на недви
жими имоти)

1

-

Общо:

41

8

Към Хидротехнически факултет

Към Геодезически факултет

В срок 2 месеца от обнародването в „Дър
жавен вестник“ кандидатите подават следните
документи: 1. заявление до ректора на УАСГ; 2.
автобиография; 3. диплома за придобита обра
зователно-квалификационна степен „магистър“ с
приложението и нотариално заверено копие от
нея; 4. дипломи за висше образование, издадени
от чуждестранни висши училища, задължително
преминават в УАСГ през процедура съгласно На
редбата за държавните изисквания за признаване
на придобито висше образование и завършени
периоди на обучение в чуждестранни висши
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училища; 5. други документи, удостоверяващи
техните интереси и постижения в съответната
научна област.
Подаването на документи става в съответ
ните факултети, както следва: Архитектурен
факултет – корпус А, нова сграда, ет. 2, каб.
209, тел.: 963 52 45, в. 789, заместник-декан по
научноизследователската работа; Хидротехни
чески факултет – корпус А, нова сграда, ет. 2,
каб. 203, тел.: 963 52 45, в. 772, заместник-декан
по научноизследователската работа; Строителен
факултет – корпус Б, нова сграда, ет. 3, каб. 314,
тел.: 963 52 45, в. 372, заместник-декан по научноиз
следователската работа; Факултет по транспортно
строителство – корпус Б, нова сграда, ет. 3, каб.
Б 11, тел.: 963 52 45, в. 421, заместник-декан по
научноизследователската работа; Геодезически
факултет – ректорат, ет. 2, каб. 207, тел.: 963 52
45, в. 275, заместник-декан по научноизследова
телската работа.
6624
447. – Бургаският свободен университет обя
вява конкурси по чл. 67, ал. 1, т. 1 КТ за заемане
на академичните длъжности: професор по профе
сионално направление 3.8. Икономика (Финанси,
парично обращение, кредит и застраховка) – един;
главен асистент по професионално направление
3.5. Обществени комуникации и информационни
науки (Журналистика и връзки с общественост
та) – един, и двата със срок 2 месеца от обна
родването в „Държавен вестник“. Документи – в
университета, Бургас, ул. Сан Стефано 62, стая
206, тел. 056/900-486.
6688
18. – Русенският университет „Ангел Кънчев“
обявява конкурс за главен асистент по профе
сионално направление 5.5. Транспорт, корабо
плаване и авиация, специалност „Управление
и организация на автомобилния транспорт“, за
нуждите на факултет „Транспортен“ със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Справки – в кадрово развитие (kr.uni-ruse.bg);
подаване на документи – доц. д-р Орлин Петров,
отдел „Развитие на академичния състав“, кабинет
1.334, тел. 082/888-455; 0882390043.
6625
337. – Т рак ийск и ят у ниверситет – Стара
Загора, обявява конк у рси за: Медицинск и я
факултет за: професори по: Обща хирургия,
професиона лно направление 7.1. Медицина,
област на висше образование 7. Здравеопазване
и спорт – един; Физиология на животните и
човека, професионално направление 4.3. Био
логически науки, област на висше образование
4. Природни науки, математика и информати
ка – един; доценти по: Нуклеарна медицина по
научна специалност Медицинска радиология и
рентгенология (вкл. с използване на радиоак
тивни изотопи), професионално направление
7.1. Медицина, област на висше образование 7.
Здравеопазване и спорт – един; Физиология на
животните и човека, професионално направле
ние 4.3. Биологически науки, област на висше
образование 4. Природни науки, математика
и информатика – един; главни асистенти по:
Обща медицина, професионално направление
7.1. Медицина, област на висше образование 7.
Здравеопазване и спорт – един; Биоорганична
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химия, химия на природните и физиологично
активните вещества, професионално направ
ление 4.2. Химически науки, област на висше
образование 4. Природни науки, математика и
информатика – двама; Аграрния факултет за
професор по Екология и опазване на екосисте
мите, професионално направление 4.3. Биоло
гически науки, област на висше образование
4. Природни науки, математика и информати
ка – един; Ветеринарномедицинския факултет
за професор по Морфология, професионално
направление 6.4. Ветеринарна медицина, об
ласт на висше образование 6. Аграрни науки
и ве т ери нарна мед и ц и на – ед и н; Педа г ог и
ческия факултет за доцент по Информатика,
професионално направление 1.3. Педагогика на
обучението по…., област на висше образование
1. Педагоги ческ и нау к и – един, вси чк и със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи: за МФ – във факултета,
ул. Армейска 11, тел. 042/664 468, за АФ – във
факултета, Студентски град, тел. 042/699 466, за
ВМФ – във факултета, Студентски град, тел. 042/
699 506, за ПФ – във факултета, ул. Армейска
9, тел. 042/613 758.
6745
35. – Висшето училище по застраховане и
финанси – София (ВУЗФ), обявява конкурси за
заемане на академичната длъжност „доцент“ по:
професионално направление 3.7 Администрация
и управление (управление на бизнес процеси и
бизнес комуникации) – един; професионално
направление 3.8 Икономика (финанси и пазари
на недвижими имоти) – един; професионално
направление 3.8 Икономика (устойчиво разви
тие) – един, всички със срок 3 месеца от об
народването в „Държавен вестник“. Справки и
документи – във ВУЗФ, София, кв. Овча купел,
ул. Гусла 1, тел. 4015803, 4015813.
6626
58. – Службата по геодезия, картография и
кадастър – Варна, на основание чл. 46, ал. 1 и
2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната
карта и кадастралните регистри за землището
на с. Кичево, община Аксаково, и за землището
на с. Самотино, община Бяла. Кадастралната
карта и кадастралните регистри са в службата
по геодезия, картография и кадастър. В 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ за
интересуваните лица могат да направят писмени
възражения по тях пред Службата по геодезия,
картография и кадастър – Варна.
6735
60. – Службата по геодезия, картография и
кадастър – София, на основание чл. 46, ал. 1 и
2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната
карта и кадастралните регистри за територията
на Летище София в район „Слатина“, Столична
община, които са в службата по геодезия, кар
тография и кадастър. В 30-дневен срок от обявя
ването в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения по
тях пред Службата по геодезия, картография и
кадастър – София.
6762
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874. – Община гр. Бяла, област Русе, на ос
нование чл. 128, ал. 1 във връзка с ал. 12 ЗУТ
съобщава, че е изработен проект за подробен
устройствен план за линейни обекти на тех
ническата инфраструктура извън границите на
населените места – фаза окончателен проект,
за обект „Преносен газопровод Южен поток на
територията на Република България“, включващ
парцеларен план за трасето на газопровода през
землищeто на с. Лом Черковна на територията
на община Бяла. Проектната документация е
изложена за разглеждане в Община Бяла. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта за подробен
устройствен план до общинската администрация
в едномесечен срок от обнародването в „Държа
вен вестник“.
6660
45. – Община гр. Горна Оряховица, област
Велико Търново, на основание чл. 128, ал. 1 във
връзка с ал. 12 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен план за линейни
обекти на техническата инфраструктура извън
границите на населените места – фаза окончате
лен проект за обект „Преносен газопровод Южен
поток на територията на Република България“,
включващ парцеларни планове за трасето на
газопровода през землищата на с. Стрелец и
с. Паисий на територията на община Горна Оря
ховица. Проектната документация е изложена
за разглеждане в Община Горна Оряховица. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта за подробен
устройствен план до общинската администрация
в едномесечен срок от обнародването в „Държа
вен вестник“.
6689
9. – Община гр. Добрич, област Добри ч,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че
е изработен проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за линейни обекти на
техническата инфраструктура извън границите
на населените места и селищни образувания
за ПИ № 72624.66.143 – общинска собственост,
във връзка със захранване с водопровод на ПИ
№ 72624.66.53 в землището на гр. Добрич. Проек
тът е изложен в Центъра за услуги и информация
на Община гр. Добрич, работно място № 8. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да напра
вят писмени възражения, предложения и искания
по проекта за подробен устройствен план – пар
целарен план, до общинската администрация на
Община гр. Добрич.
6661
1. – Община Плевен на основание чл. 128, ал. 1
ЗУТ съобщава на заинтересованите собственици
на поземлени имоти в землищата на с. Бохот и
с. Николаево, че е изработен проект за подробен
устройствен план – парцеларен план за обект:
„Изготвяне на идеен проект за доизграждане на
автомагистрала „Хемус“ (І етап)“ през землища
та на с. Бохот и с. Николаево, община Плевен.
Проектът на ПУП – парцеларен план е изложен
за разглеждане в Община Плевен. На основание
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чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общинската администра
ция в Центъра за административно обслужване
на гражданите на Община Плевен – пл. Въз
раждане 4, в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
6662
78. – Община гр. Сапарева бан я, област
Кюстендил, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ
съобщава на заинтересованите страни, че е из
работен проeкт за подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план (ПП), за елементи на
техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираната територия – водопроводно от
клонение за захранване с вода за питейно-битови
и противопожарни нужди и външно електроза
хранване с подземен кабел средно напрежение,
на обект „Една сграда за обществено обслужване
с предназначение хотел“, предвиден с проект
за подробен устройствен план (ПУП) – план за
регулация (ПР) и план за застрояване (ПЗ), по
чл. 9, ал. 2 ЗУТ за промяна предназначението на
земеделска земя за неземеделски нужди в обхвата
на неурегулиран поземлен имот с идентификатор
65365.27.18, местност Ридо, по кадастралната кар
та на гр. Сапарева баня, одобрена със Заповед
№ РД-18-15 от 19.02.2008 г. на изпълнителния
директор на АГКК, в следния териториален
обхват – поземлени имоти с идентификатори
65365.27.18, 65365.27.107, 65365.26.122, 65365.27.20,
65365.27.21, 65365.27.35, 65365.27.36, 65365.27.37,
65365.27.38, 65365.27.39, 65365.27.40, 65365.27.112,
65365.27.113 и 65365.27.54 по кадастралната карта
на гр. Сапарева баня, с възложител Сангя Спа
сова Иванова. Проeктът за подробен устройствен
план (ПУП) – парцеларен план (ПП), е изложен
в приемната на дирекция „Архитектура, градо
устройство и контрол по строителството“ при
Община Сапарева баня – гр. Сапарева баня,
ул. Германея 1, ет. 3. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародва
нето в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да прегледат проекта и ако имат
основания, да направят писмени възражения,
предложения и искания по него до кмета на
община Сапарева баня.
6630
78а. – Община гр. Сапарева баня, област
Кюстендил, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ
съобщава на заинтересованите страни, че е из
работен проeкт за подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за елементи на
техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираната територия – водопроводно от
клонение за захранване с вода за питейно-битови
и противопожарни нужди и външно електроза
хранване с подземен кабел средно напрежение,
на обект „Една сграда за обществено обслужване
с предназначение хотел“, предвиден с проект
за подробен устройствен план (ПУП) – план
за регулация (ПР) и план за застрояване (ПЗ),
по чл. 9, ал. 2 ЗУТ за промяна предназначени
ето на земеделска земя за неземеделски нужди
в обхвата на неурегулиран поземлен имот с
идентификатор 65365.27.113, местност Ридо, по
кадастралната карта на гр. Сапарева баня, одоб
рена със Заповед № РД-18-15 от 19.02.2008 г. на
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изпълнителния директор на АГКК, в следния
териториален обхват – поземлени имоти с иден
тификатори 65365.27.113, 65365.26.122 и 65365.27.54
по кадастралната карта на гр. Сапарева баня,
с възложители Пламен Димитров Миланов и
Елеонора Георгиева Миланова. Проeкт ът за
подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен
план (ПП), е изложен в приемната на дирек
ция „Архитектура, градоустройство и контрол
по с т рои т елс т во т о“ п ри Общ и на С а парева
баня – гр. Сапарева баня, ул. Германея 1, ет. 3.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да прегледат про
екта и ако имат основания, да направят писмени
възражения, предложения и искания по него до
кмета на община Сапарева баня.
6631
36 . – Общ и на Сви лен г ра д на основа н ие
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на всички заинтере
совани лица, че е изработен ПУП – парцеларен
план за изграждане на кръгово кръстовище (до
болницата) при о.т. 3 по ПУП – ПР на Свиленград,
който е изложен в сградата на общината, стая
№ 210. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едно
месечен срок от обнародването на обявлението в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общината.
6632
37. – Община Свиленград на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на всички заинтересовани
лица, че е изработен ПУП – парцеларен план за
изграждане на външен електропровод, захран
ващ ПИ № 695052, м. Мумнево в землището на
Свиленград, през поземлени имоти ПИ № 001766,
ПИ № 159008 и ПИ № 003552, който е изложен в
сградата на общината, стая № 210. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обна
родването на обявлението в „Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общината.
6633
88. – Община гр. Стражица, област Велико
Търново, на основание чл. 128, ал. 1 във връзка
с ал. 12 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – фаза окончателен
проект, за обект „Преносен газопровод Южен
поток на територията на Република България“,
включващ парцеларни планове на трасето на
газопровода, неговите технологични площадки и
елементите на обслужващата техническа инфра
структура и план за застрояване на компресорна
станция „Лозен“ през землищата на с. Виноград,
с. Лозен и с. Нова Върбовка на територията на
община Стражица. Проектната документация е
изложена за разглеждане в Община Стражица.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта за подробен
устройствен план до общинската администрация
в едномесечен срок от обнародването в „Дър
жавен вестник“.
6663
68. – Община Тетевен на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ обявява на всички заинтересовани,
че е изработен проект за подробен устройствен
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план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за обект:
Изготвяне на идеен проект за доизграждане на
автомагистрала „Хемус“ (етап 1). На територията
на община Тетевен ПП преминава през землище
то на с. Български извор. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
на обявлението в „Държавен вестник“ заинте
ресованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
за подробен устройствен план до общинската
администрация – Тетевен. Проектът е изложен
в сградата на Община Тетевен.
6634
55. – Община Угърчин обявява на основа
ние чл. 128, ал. 1 и във връзка с чл. 134, ал. 1,
т. 1 ЗУТ на заинтересованите собственици на
поземлени имоти (в масиви) по кадастралните
карти на землищата на г р. Уг ърчин, с. Ор
ляне и с. Каленик, че е изработен проект на
подробен устройствен план – парцеларен план
(ПУП – ПП), за обект: „Изготвяне на идеен
проек т за доизг ра ж дане на автомагист ра ла
„Хемус“ (етап 1). На територията на община
Угърчин ПП за трасето преминава през земли
щата на гр. Угърчин, с. Орляне и с. Каленик.
Под робни я т уст ройст вен п лан – парцеларен
план (ПУП – ПП), се намира в стая № 106 на
първия етаж в сградата на Община Угърчин
за разглеждане от заинтересованите лица през
всеки работен ден от седмицата. Заинтересова
ните лица в 30-дневен срок от обнародването
на това обявление в „Държавен вестник“ могат
да направят мотивирано възражение, предложе
ние или искане по проекта, ако имат такова.
Възраженията, предложенията или исканията
се подават чрез кмета на община Угърчин до
общинската администрация на основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ. Горният срок е преклузивен.
6635
29. – Община Ямбол на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ обявява, че e изработен проект за
подробен устройствен план (ПУП) – парцела
рен план (ПП) и план-схема за обект: „Трасе
на разпределителен газопровод и отклонение
до „ГМВ Груп – Фууд енд Полимерс Индъст
ри“ – ЕООД, с. Кукорево, община „Тунджа“,
преминаващ през територията на община Ямбол
и община „Тунджа“, разрешен със Заповед № ДС
04/0001 от 19.03.2013 г. на областния управител
на област Ямбол. Трасето на газопровода на
територията на община Ямбол преминава през
поземлени имоти с идентификатори 87374.32.220,
87374.32.207, 87374.32.255 и 87374.32.225 по ка
дастралната карта на гр. Ямбол. Проектът за
ПУП – ПП, е изложен за разглеждане в Община
Ямбол, стая 305. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания
по проекта (в частта за територията на община
Ямбол) до общинската администрация в едно
месечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
6636
79. – Община Ямбол на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че са изработени проекти
за: 1. подробен устройствен план (ПУП) – пар
целарен план (ПП), за трасе на подземен ел.
кабел 20 kV с начало от съществуващ МТП
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„Гробища“, изв. Кукорево, п/я Ямбол, нами
ра щ се в позем лен и мо т с и ден т ифи к ат ор
87374.32.225, преминаващо през поземлени имо
ти с идентификатори 87374.32.223, 87374.574.58,
87374.574.231, 87374.547.65, 87374.574.238 и дос
тигащо до поземлен имот с идентификатор
87374.574.59 по кадастралната карта на гр. Ям
бол, м. Манаф чаир; 2. подробен устройствен
план (ПУП) – парцеларен план (ПП), за трасе
на уличен водопровод и водопроводно откло
нение с начало от съществуващ водопровод,
намиращ се в поземлен имот с идентификатор
87374.32.222, преминаващо през поземлени имо
ти с идентификатори 87374.32.223, 87374.574.58,
87474.574.238 и достигащо до поземлен имот с
идентификатор 87374.574.59 по кадастралната
карта на гр. Ямбол, м. Манаф чаир, необходи
ми във връзка с промяна на предназначението
на земеделската земя за неземеделски нужди,
за изграждане на обект: „База за промишлена
дейност, търговия и услуги (производство на
надгробни паметници и аксесоари)“. Проектите
за ПУП – ПП, са изложени за разглеждане в
Община Ямбол, стая 305. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародва
нето в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проектите до об
щинската администрация.
6637
6. – Община с. Черноочене, област Кърджа
ли, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава,
че е изработен проект за подробен устрой
ствен план – парцеларен план (П У П – ПП),
з а т рас е н а о бходен п ът, з ася г а що и мо т и
о т ОБПФ с № 0110 85, № 01110 4, № 011105,
№ 011107, № 011113, № 011116; имоти от ДПФ
с № 011096 и № 011109; имоти от горскосто
панския фонд – държавна частна собственост,
с № 020071, № 020072 и № 020077 по КВС на
землище с. Безводно, община Черноочене, за
възстановяване на движението по общински
път КR Z1436 (ІІ-58) – Комунига – Женда – яз.
Боровица – Безводно, прекъснат от срутище в
участък км 19+900 до км 19+970 по километража
на съществуващото трасe. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересованите лица
могат да направят писмени възражения, предло
жения и искания по проекта за парцеларен план
до общинската администрация – с. Черноочене.
6747

СЪДИЛИЩА
Върховният административен съд на основа
ние чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуал
ния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване
от Мария Лъчезарова Станчева от София на раз
поредби от подзаконов нормативен акт – чл. 56в,
ал. 1 и чл. 45а, ал. 3 ППЗСПЗЗ, постановен от
Министерския съвет на Република България, по
което е образувано адм. д. № 9248/2015 г. по описа
на Върховния административен съд.
6719
Върховният административен съд, първо отде
ление, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181,
ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
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съобщава, че е постъпило оспорване (протест)
от Виктор Георгиев Малинов, прокурор при
Върховна административна прокуратура, срещу
чл. 3, чл. 6, чл. 11 и приложението към чл. 11
от Наредбата за организацията на работното
време на лицата, които извършват транспортни
дейности в автомобилния транспорт (обн., ДВ,
бр. 77 от 2006 г., в сила от 1.01.2007 г.), изменена
и допълнена с Постановление на Министерския
съвет № 324 от 1.12.2011 г., по което е образувано
адм. дело № 11052/2015 г. по описа на Върховния
административен съд, първо отделение. Делото
е насрочено за 24.11.2015 г.
6720
Върховният административен съд на осно
вание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс съобща
ва, че е постъпила жалба от „ЕкоСтар Мобайл
Лимитед“, със седалище и адрес на управление
Норт Уол Кий № 25/28, Дъблин 1, Република
Ирландия, чрез пълномощника адв. Асен Ге
оргиев със служебен адрес за получаване на
призовки и съобщения: бул. Цар Освободител 14,
ет. 2, София 1000, Си Ем Ес Камерън Маккена
ЛЛП – клон България/Дънкан Уестън, срещу
ПМС № 374 от 29.12.2011 г. в частта, в която е
приета разпоредбата на чл. 7, ал. 7 от Тарифата
за таксите, които се събират от Комисията за
регулиране на съобщенията по Закона за елек
тронните съобщения, по което е образувано
адм. дело № 9003/2015 г. по описа на Върховния
административен съд, трето отделение.
6721
Административният съд – Пловдив, на осно
вание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е образувано административно дело
№ 2523 по описа за 2015 г. на съда по протест
от Районна прокуратура – гр. Първомай, против
чл. 6 от Наредбата за чистотата и обществения
ред на територията на община Първомай, приета
с Решение № 454 от 30.11.2006 г. на Общинския
съвет – гр. Първомай, изменена и допълнена с
Наредбата за изменението и допълнението є,
приета с Решение № 131 от 30.09.2008 г. на Об
щинския съвет – гр. Първомай, в частта досежно
присъствието на малолетни лица на обществени
места след 20,00 ч., с придружител, и след 22,00 ч.,
въобще. Ответник по жалбата е Общинският
съвет – гр. Първомай. Делото е насрочено за
15.12.2015 г. от 10 ч.
6748
Административният съд – Разград, на осно
вание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е постъпил протест на прокурор от Окръж
на прокуратура – Разград, против чл. 19, ал. 1,
т. 1 и 2 от Наредба № 1 за обществения ред в
община Кубрат, приета с решение на Общин
ския съвет – гр. Кубрат, по който е образувано
административно дело № 169/2015 г. по описа
на Административния съд – Разград, насрочено
за 10.11.2015 г. в 11 ч. Всеки, който има правен
интерес, може да се присъедини към оспорването
или да встъпи като страна до началото на уст
ните състезания при всяко положение на делото
съгласно чл. 189, ал. 2 АПК.
6690

ВЕСТНИК

С Т Р. 7 3

Варн е нс к и я т ок р ъ же н с ъд , г ра ж да нс ко
отделение, ХІІ състав, призовава А лла Хам
зи н иш на Ива нова с последен а д рес Р уси я,
гр. Москва, ул. Малая Фильопска 26, вх. 1, ап.
43, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на
11.12.2015 г. в 13,30 ч. като ответница по гр. д.
№ 2029/2013 г., заведено от Светлана К. Вели
кова, за да посочи съдебен адрес. В противен
случай делото ще се гледа при условията на
чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
6749
Варн е нс к и я т ок р ъ же н с ъд , г ра ж да нс ко
о т делен ие, Х І І с ъ с та в, п ризова ва Васи л и й
Василевич Иванов с последен адрес Руси я,
гр. Москва, ул. Малая Фильопска 26, вх. 1, ап.
43, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на
11.12.2015 г. в 13,30 ч. като ответник по гр. д.
№ 2029/2013 г., заведено от Светлана К. Вели
кова, за да посочи съдебен адрес. В противен
случай делото ще се гледа при условията на
чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
6750
Ботевградск и ят районен съд, V І състав,
у ведом ява Ейбъл Корнелис Смит, роден на
21.02.1963 г. във Вестзаан, Кралство Нидерландия,
с неизвестен адрес, че пред него е образувано
гр. д. № 832/2015 г. по искова молба, подадена от
Венера Евтимова Смит, с която е предявен иск
по чл. 49 СК за развод. Съдът указва на ответ
ника, че в срок до приключване на насроченото
съдебно заседание може да подаде отговор и да
посочи доказателства и го уведомява, че ако
не неправи това и не се яви в с. з., ще му бъде
назначен особен представител и делото ще се
разгледа в негово отсъствие. Гражданско дело
№ 832/2015 г. по описа на РС – Ботевград, VІ
състав, е насрочено за 2.12.2015 г. в 10 ч.
6691
Районният съд – Карнобат, гражданска ко
легия, призовава Станка Байчева Хинова с по
следен адрес област Стара Загора, гр. Казанлък,
ул. Панайот Хитов 35, сега с неизвестен адрес, да
се яви в съда на 21.12.2015 г. в 11 ч. като ответ
ница по гр. д. № 3/2015 г., заведено от Рачка Т.
Недева, Митко Т. Рачев, Марийка Т. Димитрова,
Тодор Н. Железов, Тошко Т. Желязков, Събина
Т. Желязкова. Ответницата да посочи съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
6692
Районният съд – Карнобат, гражданска ко
легия, призовава Янка Байчева Гледачева с
последен адрес Пловдив, ж.к. Тракия 5, вх. В,
ап. 5, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда
на 21.12.2015 г. в 11 ч. като ответница по гр. д.
№ 3/2015 г., заведено от Рачка Т. Недева, Митко
Т. Рачев, Марийка Т. Димитрова, Тодор Н. Же
лезов, Тошко Т. Желязков, Събина Т. Желязкова.
Ответницата да посочи съдебен адрес, в проти
вен случай делото ще се гледа при условията на
чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
6693
Русенският районен съд, 4 гр. състав, призова
ва Рахиме Мустафова Келосманова, с неизвестен
адрес, да се яви в двуседмичен срок от обнарод
ването в „Държавен вестник“ в деловодството на
съда за получаване на препис от искова молба
и доказателствата за отговор по чл. 131 ГПК по

С Т Р.

74

ДЪРЖАВЕН

гр. д. № 4373/2015 по описа на РРС, заведено от
Хатидже Бекирова Хасанова за делба. Ответни
цата да посочи съдебен адрес, в противен случай
ще є бъде назначен особен представител.
6722
Русенският районен съд, 4 гр. състав, призовава
Фатме Евджил, с неизвестен адрес, да се яви в
двуседмичен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ в деловодството на съда за получаване
на препис от искова молба и доказателствата за
отговор по чл. 131 ГПК по гр. д. № 1856/2015 по
описа на РРС, заведено от Нуртен Селим и др.
за делба. Ответницата да посочи съдебен адрес,
в противен случай ще є бъде назначен особен
представител.
6723
Русенският районен съд, 4 гр. състав, призова
ва Хава Евджил, с неизвестен адрес, да се яви в
двуседмичен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ в деловодството на съда за получаване
на препис от искова молба и доказателствата за
отговор по чл. 131 ГПК по гр. д. № 1856/2015 по
описа на РРС, заведено от Нуртен Селим и др.
за делба. Ответницата да посочи съдебен адрес,
в противен случай ще є бъде назначен особен
представител.
6724
Русенският районен съд, 4 гр. състав, призовава
Нефизе Евджил, с неизвестен адрес, да се яви в
двуседмичен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ в деловодството на съда за получаване
на препис от искова молба и доказателствата за
отговор по чл. 131 ГПК по гр. д. № 1856/2015 по
описа на РРС, заведено от Нуртен Селим и др.
за делба. Ответницата да посочи съдебен адрес,
в противен случай ще є бъде назначен особен
представител.
6725
Бургаският окръжен съд на основание чл. 28,
ал. 2 ЗОПДИППД (отм.) обявява, че е образу
вано гражданско дело № 904/2015 г. по описа
на съда по депозирано на 26.05.2015 г. моти
вирано искане на Комисията за отнемане на
незаконно придобито имущество против Емил
Йорданов Бакърджиев и Росица Георгиева Па
некова-Бакърджиева с правно основание чл. 3,
4 и 10 ЗОПДИППД (отм.) за отнемане в полза
на държавата на имущество на обща стойност
2 668 447,76 лв., както следва:
От Емил Йорданов Бакърджиев и съпругата му
Росица Георгиева Панекова-Бакърджиева на основание
чл. 4, ал. 1 във връзка с чл. 10 ЗОПДИППД (отм.):
1. Сумата 2500 лв., получена от разпределе
ние на дяловия капитал на „Заложна къща Кеш
плюс“ – ООД, ЕИК 200140659, след прекратява
нето му с ликвидация.
2. Имот № 022043, намиращ се в землището
на с. Вършило с ЕКАТТЕ 12975, община Созопол,
област Бургас, с площ 0,721 декара, начин на
трайно ползване: лозе, категория на земята при
неполивни условия: осма, като имотът се намира
в местността Лозята, при граници и съседи: имот
022042 – нива на насл. на Стоян Г. Нанев, имот
022046 – лозе на Недялко Н. Полинчев, имот
022044 – лозе на насл. на Стоян Г. Нанев, и имот
№ 000537 – полски път, като върху имота има
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следните ограничения – трайните насаждения
се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18
ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок.
3. Имот № 022044, намиращ се в землището
на с. Вършило с ЕКАТТЕ 12975, община Созопол,
област Бургас, с площ 0,474 декара, начин на
трайно ползване: лозе, категория на земята при
неполивни условия: осма, като имотът се нами
ра в местността Лозята, при граници и съседи:
имот 022043 – нива на насл. на Стоян Г. Нанев,
имот 022045 – лозе на Юрий П. Боев и др., имот
000545 – пасище, мера, и имот № 000537 – полски
път, като върху имота има следните ограниче
ния – трайните насаждения се опазват и стопа
нисват в съответствие с чл. 18 ЗСПЗЗ до изтичане
на амортизационния срок.
4. Имот № 022042, намиращ се в землището
на с. Вършило с ЕКАТТЕ 12975, община Созопол,
област Бургас, с площ 0,678 декара, начин на
трайно ползване: нива, категория на земята при
неполивни условия: осма, като имотът се нами
ра в местността Лозята, при граници и съседи:
имот № 000537 – полски път, имот 022047 – лозе
на Юрий П. Боев и др., имот 022043 – лозе на
насл. на Стоян Г. Нанев.
Пазарната стойност общо за горепосочените
три имота към настоящия момент е 599 лв.
5. Една пета идеална част от имот № 004016,
намиращ се в землището на с. Равда, община Не
себър, с ЕКАТТЕ 61056, в местността Чокур Чалък,
по решение № 286 от 22.10.1996 г. на Поземлената
комисия – Несебър, съгласно чл. 14, ал. 1, т. 2
ЗСПЗЗ, с площ 8,20 кв. м, начин на трайно полз
ване – нива, вид собственост – частна, категория
на земята при неполивни условия – четвърта, при
граници и съседи: имот 004004 – нива на „Eс Ес
Пи“ – ООД, имот 004005 – нива на „Костас Фотиу
Инвестмънт“ – ЕООД, имот 004017 – нива на „М.
Питаджис енд П. Йона“ – ООД, имот 000016 – пол
ски път на Община Несебър, имот № 004015 – нива
на „Маркал инвестмънтс“ – ЕООД.
Пазарната стойност към настоящия момент
на 1/5 идеална част от имота е 38 560 лв.
6. Поземлен имот № 010303, намиращ се в
землището на с. Вълчаново с ЕК АТТЕ 72059,
община Средец, област Бургас, в местността
Лозята, с площ 1,823 декара, начин на трайно
ползване: трайни насаждения (лозе), категория
на земята при неполивни условия: шеста, при
граници: имот 320003, имот 010294, имот 010295,
имот № 010298, имот № 010296 и имот № 010313.
7. Поземлен имот № 045019, намиращ се в
землището на с. Вълчаново с ЕК АТТЕ 72059,
община Средец, област Бургас, в местността
Стоянкин дол, с площ 10,001 декара, начин на
трайно ползване: нива, вид собственост: частна,
категория на земята при неполивни условия:
пета, при граници: имот 045017, имот 045016,
имот 045015, имот № 045014, имот № 000010, имот
№ 045020 и имот № 045018.
8. Поземлен имот № 060045, намиращ се в
землището на с. Вълчаново с ЕК АТТЕ 72059,
община Средец, област Бургас, в местността
Дълбокия дол, с площ от 8,177 декара, начин на
трайно ползване: нива, вид собственост: частна,
категория на земята при неполивни условия:
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пета, при граници: имот 060041, имот 060040,
имот 000012, имот № 060043, имот № 060049,
имот № 060044 и имот № 060042.
9. Поземлен имот № 155003, намиращ се в
землището на с. Вълчаново с ЕК АТТЕ 72059,
община Средец, област Бургас, в местността
Станчов кладенец, с площ 9,992 декара, начин на
трайно ползване: трайни насаждения, категория
на земята при неполивни условия: пета, при
граници: имот 155002, имот 000050 и имот 15500.
10. Поземлен имот № 225003, намиращ се в
землището на с. Вълчаново с ЕК АТТЕ 72059,
община Средец, област Бургас, в местността
Чучурка, с площ 11,031 декара, начин на трайно
ползване: нива, категория на земята при непо
ливни условия: пета, при граници: имот 000685,
имот 225002, имот 000283 и имот 000215.
11. Поземлен имот № 340022, намиращ се в
землището на с. Вълчаново с ЕК АТТЕ 72059,
община Средец, област Бургас, в местността
Вандалов гьол, с площ 9,497 декара, начин на
трайно ползване: нива, категория на земята при
неполивни условия: девета, при граници: имот
340021, имот 000504, имот 340023 и имот 000786.
12. Поземлен имот № 373005, намиращ се в
землището на с. Вълчаново с ЕК АТТЕ 72059,
община Средец, област Бургас, в местността
Граден кладенец, с площ 11 декара, начин на
трайно ползване: изоставена нива, категория
на земята при неполивни условия: седма, при
граници: имот 000552, имот 000335, имот 373006,
имот 373009 и имот 000922.
13. Поземлен имот № 410009, намиращ се в
землището на с. Вълчаново с ЕК АТТЕ 72059,
община Средец, област Бургас, в местността
Пичка с площ 5 декара, начин на трайно полз
ване: изоставена нива, категория на земята при
неполивни условия: девета, при граници: имот
410008, имот 000467 и имот 025009.
Пазарната стойност на гореописаните осем
недвижими имота към настоящия момент е
29 934,45 лв.
14. Сумата 11 700 лв., равняваща се на пазар
ната стойност към датата на продажбата на нива
с площ 22,503 дка, намираща се в с. Трояново,
община Камено, област Бургас, представляваща
имот № 018002 в местността Летище.
15. Сумата 1 267 520 лв., равняваща се на па
зарната стойност към датата на продажбата на
поземлен имот № 000726 по картата на землището
на с. Ясна поляна, община Приморско, с площ
46 216 кв. м и начин на трайно ползване – жи
вотновъдна ферма.
16. Сумата 48 175 лв., равняваща се на пазар
ната стойност към датата на продажбата на 1/2
идеална част от самостоятелен обект в сграда с
идентификатор 07079.602.81.1.116 с администра
тивен адрес гр. Бургас, община Бургас, област
Бургас, ж.к. Славейков 1, бл. 27, вх. 5, ет. 7, ап.
среден.
17. Сумата 21 160 лв., равняваща се на па
зарната стойност към датата на продажбата на
самостоятелен обект в сграда 51500.506.461.1.3,
намиращ се в гр. Несебър, община Несебър,
общежитие „Лале“, вх. 1, ет. 4, ап. 403, застроен
върху 15 кв. м, ведно с 4,625 кв. м от общите
части на сградата.
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18. Сумата 97 560 лв., равняваща се на па
зарната стойност към датата на продажбата на
недвижим имот, намиращ се в с. Равда, община
Несебър, представляващ У ПИ X X XIV-490 в
кв. 34 по плана на с. Равда, община Несебър,
урегулиран – 415 кв. м.
19. Сумата 34 480 лв., равняваща се на па
зарната стойност към датата на продажбата на
самостоятелен обект в сграда с идентификатор
51500.506.476.1.19 по кадастралната карта и ка
дастралните регистри, с адрес на имота: Несебър
8230, ул. Ружа, ет. 1, ап. 120.
20. Сумата 9345 лв., равняваща се на пазар
ната стойност към датата на продажбата на 1/2
идеална част от имот № 10094.22.137 по кадас
тралната карта на с. Варвара, община Царево,
с адрес на поземления имот: „Край морето“, с
площ на поземления имот 3184 кв. м, трайно
предназначение: земеделска, начин на трайно
ползване: нива.
21. Сумата 1594 лв., равняваща се на пазарната
стойност към датата на продажбата на поземлен
имот номер 057010, намиращ се в землището на
с. Грънчар, община Средец, с площ 9960 кв. м,
начин на трайно ползване: горска нива, вид соб
ственост: частна, от които: отдел/подотдел 384/о
с площ 1,369 дка иглолистна гора, отдел 384/п с
площ 0,495 дка широколистна гора, намиращ се
в местността Козгум баир.
22. Сумата 6542,86 лв., предоставена в заем
съгласно нотариален акт за договорна ипотека
№ 60, том II, рег. 1604, дело № 241 от 9.06.2003 г.
по описа на нотариус Бинка Кирова с рег. № 290
с район на действие РС – Бургас.
23. Сумата 11 720,75 лв., предоставена в заем
съгласно нотариален акт за договорна ипотека
№ 148, том II, рег. 2566, дело № 317 от 17.07.2003 г.
по описа на нотариус Бинка Кирова с рег. № 290
с район на действие РС – Бургас.
24. Сумата 11 900 лв., предоставена в заем
съгласно нотариален акт за договорна ипотека
№ 640, том IV, рег. 9338, дело № 539 от 18.08.2003 г.
по описа на нотариус Надежда Маркова с рег.
№ 409 с район на действие РС – Бургас.
25. Сумата 5163,39 лв., предоставена в заем
съгласно нотариален акт за договорна ипотека
№ 70, том III, рег. 3553, дело № 424 от 6.10.2003 г.
по описа на нотариус Бинка Кирова с рег. № 290
с район на действие РС – Бургас.
26. Сумата 20 627,40 лв., предоставена в заем
съгласно нотариален акт за договорна ипотека
№ 4, том I, рег. 131, дело № 3 от 13.01.2004 г. по
описа на нотариус Бинка Кирова с рег. № 290 с
район на действие РС – Бургас.
27. Сумата 48 670 лв., предоставена в заем
съгласно нотариален акт за договорна ипотека
№ 152, том III, рег. 3622, дело № 800 от 31.08.2004 г.
по описа на нотариус Бинка Кирова с рег. № 290
с район на действие РС – Бургас.
28. Сумата 15 646,64 лв., предоставена съгласно
нотариален акт за договорна ипотека № 112, том
IV, рег. 4415, дело № 648 от 19.10.2004 г. по описа
на нотариус Бинка Кирова с рег. № 290 с район
на действие РС – Бургас.
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29. Сумата 27 279,92 лв., предоставена в заем
съгласно нотариален акт за договорна ипотека
№ 14, том II, рег. 152, дело № 14 от 14.01.2005 г.
по описа на нотариус Бинка Кирова с рег. № 290
с район на действие РС – Бургас.
30. Сумата 23 469,96 лв., предоставена в заем
съгласно нотариален акт за договорна ипотека
№ 167, том I, рег. 1068, дело № 154 от 16.03.2005 г.
по описа на нотариус Бинка Кирова с рег. № 290
с район на действие РС – Бургас.
31. Сумата 10 952,65 лв., предоставена в заем
съгласно нотариален акт за договорна ипотека
№ 35, том IV, рег. 4125, дело № 591 от 9.08.2005 г.
по описа на нотариус Бинка Кирова с рег. № 290
с район на действие РС – Бургас.
32. Сумата 6649,82 лв., предоставена в заем
съгласно нотариален акт за договорна ипотека
№ 47, том IV, рег. 4191, дело № 593 от 10.08.2005 г.
по описа на нотариус Бинка Кирова с рег. № 290
с район на действие РС – Бургас.
33. Сумата 5319,86 лв., предоставена в заем
съгласно нотариален акт за договорна ипотека
№ 63, том IV, рег. 4322, дело № 607 от 17.08.2005 г.
по описа на нотариус Бинка Кирова с рег. № 290
с район на действие РС – Бургас
34. Сумата 2542,58 лв., предоставена в заем
съгласно нотариален акт за договорна ипотека
№ 116, том IV, рег. 4855, дело № 666 от 13.09.2005 г.
по описа на нотариус Бинка Кирова с рег. № 290
с район на действие РС – Бургас.
35. Сумата 7000 лв., предоставена в заем съ
гласно нотариален акт за договорна ипотека № 72,
том VI, рег. 6829, дело № 880 от 14.02.2005 г. по
описа на нотариус Бинка Кирова с рег. № 290 с
район на действие РС – Бургас.
36. Сумата 13 984,18 лв., предоставена в заем
съгласно нотариален акт за договорна ипотека
№ 118, том I, рег. 1231, дело № 112 от 7.03.2006 г.
по описа на нотариус Бинка Кирова с рег. № 290
с район на действие РС – Бургас.
37. Сумата 9662,68 лв., предоставена в заем
съгласно нотариален акт за договорна ипотека
№ 199, том II, рег. 3420, дело № 360 от 9.06.2006 г.
по описа на нотариус Бинка Кирова с рег. № 290
с район на действие РС – Бургас.
38. Сумата в размер 8214,49 лв., предоставена
в заем съгласно нотариален акт за договорна
ипотека № 89, том II-4, рег. 3315, дело № 223 от
29.06.2006 г. по описа на нотариус Емилия Бакало
ва с рег. № 342 с район на действие РС – Бургас.
39. Сумата 17 993,64 лв., предоставена в заем
съгласно нотариален акт за договорна ипотека
№ 592, том III, рег. 3817, дело № 540 от 2.12.2008 г.
по описа на нотариус Надежда Маркова с рег.
№ 409 с район на действие РС – Бургас.
40. Сумата 4283,27 лв., предоставена в заем
съгласно нотариален акт за договорна ипотека
№ 37, том X, рег. 6523, дело № 1733 от 14.11.2003 г.
по описа на нотариус Стоян Ангелов с рег. № 208
с район на действие РС – Несебър.
41. Сумата 13 062,99 лв., предоставена в заем съ
гласно нотариален акт за договорна ипотека № 113,
том VIII, рег. 5553, дело № 1402 от 10.12.2003 г.
по описа на нотариус Мария Бакърджиева с рег.
№ 110 с район на действие РС – Несебър.
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42. Сумата 9127,86 лв., предоставена в заем
съгласно нотариален акт за договорна ипотека
№ 19, том II, рег. 1021, дело № 301 от 16.03.2004 г.
по описа на нотариус Мария Бакърджиева с рег.
№ 110 с район на действие РС – Несебър.
43. Сумата 21 302,90 лв., предоставена в заем съ
гласно нотариален акт за договорна ипотека № 121,
том VIII, рег. 4618, дело № 1441 от 20.09.2004 г.
по описа на нотариус Мария Бакърджиева с рег.
№ 110 с район на действие РС – Несебър.
44. Сумата 3872,54 лв., предоставена в заем
съгласно нотариален акт за договорна ипотека
№ 172, том X, рег. 6172, дело № 1850 от 26.11.2004 г.
по описа на нотариус Мария Бакърджиева с рег.
№ 110 с район на действие РС – Несебър.
45. Сумата 19 401,83 лв., предоставена в заем
съгласно нотариален акт за договорна ипотека
№ 79, том XI, рег. 6423, дело № 1949 от 14.12.2004 г.
по описа на нотариус Мария Бакърджиева с рег.
№ 110 с район на действие РС – Несебър.
46. Сумата 14 277,56 лв., предоставена в заем
съгласно нотариален акт за договорна ипотека
№ 157, том I, рег. 587, дело № 144 от 10.02.2005 г.
по описа на нотариус Мария Бакърджиева с рег.
№ 110 с район на действие РС – Несебър.
47. Сумата 10 561,48 лв., предоставена в заем
съгласно нотариален акт за договорна ипотека
№ 65, том III, рег. 1567, дело № 426 от 1.04.2005 г.
по описа на нотариус Мария Бакърджиева с рег.
№ 110 с район на действие РС – Несебър.
48. Сумата 13 925,51 лв., предоставена в заем
съгласно нотариален акт за договорна ипотека
№ 143, том III, рег. 2364, дело № 496 от 18.04.2006 г.
по описа на нотариус Мария Бакърджиева с рег.
№ 110 с район на действие РС – Несебър.
49. Сумата 16 204,05 лв., предоставена в заем съ
гласно нотариален акт за договорна ипотека № 170,
том XІІІ, рег. 9027, дело № 2312 от 31.10.2006 г.
по описа на нотариус Мария Бакърджиева с рег.
№ 110 с район на действие РС – Несебър.
50. Сумата 20 536,22 лв., предоставена в заем
съгласно нотариален акт за договорна ипотека
№ 123, том I, рег. 663, дело № 119 от 31.01.2007 г.
по описа на нотариус Мария Бакърджиева с рег.
№ 110 с район на действие РС – Несебър.
51. Сумата 17 524,34 лв., предоставена в заем
съгласно нотариален акт за договорна ипотека
№ 165, том VII, рег. 4160, дело № 1318 от 1.06.2007 г.
по описа на нотариус Мария Бакърджиева с рег.
№ 110 с район на действие РС – Несебър.
52. Сумата 7979,79 лв., предоставена в заем
съгласно нотариален акт за договорна ипотека
№ 17, том II, рег. 962, дело № 204 от 14.02.2008 г.
по описа на нотариус Мария Бакърджиева с рег.
№ 110 с район на действие РС – Несебър.
53. Сумата 21 905,30 лв., предоставена в заем
съгласно нотариален акт за договорна ипотека
№ 162, том I, рег. 583, дело № 146 от 2.03.2005 г.
по описа на нотариус Добрин Горанов с рег. № 249
с район на действие РС – Поморие.
54. Сумата 24 809,70 лв., предоставена в заем
съгласно нотариален акт за договорна ипотека
№ 144, том II, рег. 738, дело № 333 от 13.03.2009 г.
по описа на нотариус Гергана Недина с рег. № 607
с район на действие РС – Поморие.
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55. Сумата 9974,73 лв., предоставена в заем
съгласно нотариален акт за договорна ипотека
№ 185, том II, рег. 850, дело № 371 от 26.03.2009 г.
по описа на нотариус Гергана Недина с рег. № 607
с район на действие РС – Поморие.
56. Сумата 7745,09 лв., предоставена в заем
съгласно нотариален акт за договорна ипотека
№ 198, том I, рег. 699, дело № 114 от 10.03.2009 г.
по описа на нотариус Веселина Кирилова с рег.
№ 560 с район на действие РС – Средец.
57. Лек автомобил марка „Опел“, модел „Аст
ра“, с рег. № А4060АТ, рама № W0L000051R257317,
цвят – бял, дата на първа регистрация 29.12.1993 г.,
придобит с договор за покупко-продажба от
25.06.2003 г. Пазарната стойност на автомобила
към настоящия момент е 700 лв.
58. Сумата 3650 лв., получена от продажбата на
лек автомобил марка „Форд“, модел „Фиеста“, с рег.
№ А9663ВК, рама № WF0BXXGAJBWY26593, цвят
светлосив, дата на първа регистрация 18.03.1998 г.,
придобит от Росица Панекова-Бакърджиева с
договор за покупко-продажба от 18.01.2006 г. и
отчужден на 17.07.2009 г.
59. Лек а в т омо би л марк а „Ш кода“, мо 
д е л „О к т а в и я “, с р е г. № А 3 6 6 5 К К , р а м а
№ TMBBS21ZX82081410, цвят – бежов металик,
дата на първа регистрация – 28.12.2007 г., придо
бит от Росица Панекова-Бакърджиева в качеството
є на ЕТ „АПИМП-ИП – Д-р Росица Панекова“
с договор за покупко-продажба от 15.12.2007 г.
Пазарната стойност на автомобила към настоящия
момент е 8000 лв.
60. Лек авт омоби л марка „Ми т ц убиши“,
мод е л „ Л а н с е р“, с р е г. № А 5 4 0 6 К Р, р а м а
№ JMBSJCY8A8U002235, цвят – тъмносив ме
талик, дата на първа регистрация 16.06.2009 г.,
придобит от Росица Панекова-Бакърджиева с
договор за покупко-продажба от 15.06.2009 г. Па
зарната стойност на автомобила към настоящия
момент е 12 500 лв.
61. Рибарска лодка с регистрационен номер
Ах-081, вписана в регистъра на ДМА – гр. Бур
гас, под № 081 с име „Гларус“, пристанище на
регистрация – Ахтопол, том 1, стр. 162, с дължина
6,20 м, ширина 1,40 м, двигател GT 1 с мощност
17 к.с., дизел. Пазарната стойност на движимата
вещ към настоящия момент е 2500 лв.
62. Сумата 19 558,30 лв., внесена на каса от
проверяваното лице, и сумата 264,94 лв., предста
вляваща изплатени лихви по депозитна сметка в
евро № 800234429106210 в „Обединена българска
банка“ – АД, с титуляр Емил Йорданов Бакър
джиев.
63. Сумата 9779,15 лв., внесена на каса от про
веряваното лице, и сумата 249,54 лв., представля
ваща изплатени лихви по разплащателна сметка
в левове с IBAN BG 78 UBBS 782341021747912 в
„Обединена българска банка“ – АД, с титуляр
Росица Георгиева Панекова-Бакърджиева.
64. Сумата 30 232,71 лв., внесена на каса от
проверяваното лице, и начислени по депозити
те лихви по депозитни сметки в евро с IBAN
BG 15 BPBI 79372447884301, IBAN BG 31 BPBI
79372447884304 и IBAN BG 04 BPBI 79372447884305
в „Юробанк България“ – АД, с титуляр Емил
Йорданов Бакърджиев.
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65. Сумата 39 629,16 лв., внесена на каса от
проверяваното лице, и начислени по депозитите
лихви по депозитна сметка в евро с IBAN BG 85
BPBI 79372447884302 в „Юробанк България“ – АД,
с титуляр Емил Йорданов Бакърджиев.
66. Сумата 10 037,28 лв., внесена на каса от
проверяваното лице, и начислени по депозитите
лихви по депозитна сметка в евро с IBAN BG 58
BPBI 79372447884303 в „Юробанк България“ – АД,
с титуляр Емил Йорданов Бакърджиев.
67. Сумата 13 242,48 лв., внесена на каса от
проверяваното лице, и начислени по депозитите
лихви по депозитна сметка в евро с IBAN BG 47
BPBI 79372447884307 в „Юробанк България“ – АД,
с титуляр Емил Йорданов Бакърджиев.
68. Сумата 9909,27 лв., внесена на каса от
проверяваното лице, и начислени по депозитите
лихви по депозитна сметка в евро с IBAN BG 20
BPBI 79372447884308 в „Юробанк България“ – АД,
с титуляр Емил Йорданов Бакърджиев.
69. Сумата 9904,11 лв., внесена на каса от
проверяваното лице, и начислени по депозитите
лихви по депозитна сметка в евро с IBAN BG 74
BPBI 79372447884306 в „Юробанк България“ – АД,
с титуляр Емил Йорданов Бакърджиев.
70. Сумата 37 958,50 лв., внесена на каса от
проверяваното лице, и начислени по депозитите
лихви по депозитна сметка в евро с IBAN BG 40
BPBI 79374047884301 в „Юробанк България“ – АД,
с титуляр Емил Йорданов Бакърджиев.
71. Сумата 9956,39 лв., внесена на каса от
проверяваното лице, и начислени по депозитите
лихви по депозитна сметка в евро с IBAN BG 90
BPBI 79372447884309 в „Юробанк България“ – АД,
с титуляр Емил Йорданов Бакърджиев.
72. Сумата 9956,39 лв., внесена на каса от
проверяваното лице, и начислени по депозитите
лихви по депозитна сметка в евро с IBAN BG 63
BPBI 79372447884310 в „Юробанк България“ – АД,
с титуляр Емил Йорданов Бакърджиев.
73. Сумата 9956,39 лв., внесена на каса от
проверяваното лице, и начислени по депозитите
лихви по депозитна сметка в евро с IBAN BG 36
BPBI 79372447884311 в „Юробанк България“ – АД,
с титуляр Емил Йорданов Бакърджиев.
74. Сумата 9880,21 лв., внесена на каса от
проверяваното лице, и начислени по депозитите
лихви по депозитна сметка в евро с IBAN BG 09
BPBI 79372447884312 в „Юробанк България“ – АД,
с титуляр Емил Йорданов Бакърджиев.
75. Сумата 9880,21 лв., внесена на каса от
проверяваното лице, и начислени по депозитите
лихви по депозитна сметка в евро с IBAN BG 79
BPBI 79372447884313 в „Юробанк България“ – АД,
с титуляр Емил Бакърджиев.
76. Сумата 9878,56 лв., внесена на каса от
проверяваното лице, и начислени по депозитите
лихви по депозитна сметка в евро с IBAN BG 52
BPBI 79372447884314 в „Юробанк България“ – АД,
с титуляр Емил Бакърджиев.
77. Сумата 30 053,77 лв., внесена на каса от
проверяваното лице, и начислени по депозитите
лихви по депозитна сметка в евро с IBAN BG 41
BPBI 79372447878401 в „Юробанк България“ – АД,
с титуляр Емил Бакърджиев.
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78. Сумата 246 435,15 лв., внесена на каса от
проверяваното лице, и начислените лихви по
спестовна сметка в евро с IBAN BG 19 ТТBB
94004508019075 в „Сосиете Женерал Експрес
банк“ – АД, с титуляр Росица Панекова-Бакър
джиева.
79. Сумата 5245,85 лв., внесена на каса от прове
ряваното лице, и начислените лихви по спестовна
сметка в левове с IBAN BG 36 ТТBB 94004523936954
в „Сосиете Женерал Експресбанк“ – АД, с титуляр
Росица Панекова-Бакърджиева.
80. Сумата 39 911,98 лв., внесена на каса от
проверяваното лице, и начислените лихви по
депозитна сметка в „Райфайзенбанк (Бълга
рия)“ – ЕАД, с титуляр Росица Георгиева Пане
кова-Бакърджиева.
Делото е насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание на 16.02.2016 г. от 10 ч.
В двумесечен срок от обнародването в „Държа
вен вестник“ на това обявление третите заинте
ресовани лица, които претендират самостоятелни
права върху имуществото, предмет на отнемане
в този процес, могат да встъпят в делото, като
предявят съответния иск пред Бургаския окръжен
съд като първа инстанция по това дело.
6694
С о фи й с к и я т г р а дс к и с ъд н а о с нов а н ие
чл. 679 ТЗ призовава кредиторите на „Хидро
комп – Торн – Спринг“ – ООД, ЕИК 040240117,
с адрес на управление: София, р-н „Сердика“, ул.
Козлодуй 129, ет. 2, ап. 2, по т.д. № 1052/2009 г. на
СГС, ТО VІ-8, да се явят в заседание на 2.11.2015 г.
от 14 ч. по т.д. № 1501/2015 г. на СГС, VІ-21 състав,
образувано по искане на: 1. „Несто“ – ЕООД, ЕИК
112115407, чрез пълномощник Жасмина Николова,
София, ул. Ралевица 94, ет. 6, ап. 1; 2. „Иновейшън
Дивелопмънт Активитис Съпорт“ – ЕООД, ЕИК
200786263, София, ж.к. Младост 1, бл. 7, вх. 1, ет. 3,
ап. 12; 3. „Терахим“ – АД, ЕИК 107596408, чрез
пълномощник Жасмина Николова, София, ул. Ра
левица 94, ет. 6, ап. 1; 4. „Софтрансметал“ – ООД,
ЕИК 131140814, София, бул. Ботевградско шосе
56; 5. Диана Иванова Кишкилова, София, р-н
„Сердика“, ул. Козлодуй 129, ет. 2, ап. 2; „Смарт
Кемикълс“ – ЕАД, ЕИК 131006397, София, р-н
„Сердика“, ул. Козлодуй 129, ет. 2, ап. 2; 7. „Хидро
комп – Торн – Спринг“ – ООД, ЕИК 040240117,
София, р-н „Сердика“, ул. Козлодуй 129, ет. 2, ап.
2, за отмяна на решенията на събрание на креди
торите на „Хидрокомп – Торн – Спринг“ – ООД,
ЕИК 040240117, по по т.д. № 1052/2009 г. на СГС,
ТО VІ-8 състав. Заседанието ще се проведе в
Софийския градски съд, бул. Витоша 2.
6797

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
1. – Управителният съвет на Националния
ученически екопарламент – София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ кани членовете на сдружение
то и свои съмишленици на общо събрание на
28.11.2015 г. от 9 ч. в голямата зала на Центъра
за подготовка на ученици за олимпиади на МОН
(София, бул. Драган Цанков 21А) при следния
дневен ред: 1. приемане на отчет на УС за пе
риода 2012 – 2015 г.; 2. приемане на финансов
отчет; 3. избор на нов управителен съвет; 4.
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обсъждане и приемане на промени в устава; 5.
организационни въпроси. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието се
отлага с един час и ще се проведе на същото
място при същия дневен ред независимо от броя
на явилите се членове.
6754
141. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел с общественополезна дейност
„Алианс за сигурна България“, София, на осно
вание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
сдружението на 7.12.2015 г. в 17 ч. в седалището
и адреса на управление на сдружението – Со
фия, ул. Пирин 50, при следния дневен ред: 1.
приемане на годишния счетоводен отчет и ба
ланс на сдружението; 2. приемане на отчета на
управителния съвет за дейността на сдружението
през изминалата година; 3. освобождаване от
отговорност членовете на управителния съвет;
4. вземане на решение за прекратяване и ликви
дация на сдружението; 5. избор на ликвидатори
на сдружението; 6. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе един час по-късно на същото място и
при същия дневен ред.
6711
30. – Управителният съвет на сдружение
„Асоциация на българските застрахователи“,
София, на основание чл. 26, ал. 1 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на членовете на сдружението на
10.12.2015 г. в 10 ч. в София, хотел „София Хотел
Балкан“, зала „Сердика“, пл. Света Неделя 5,
при следния дневен ред и проекти за решения:
1. отчет за дейността на управителния съвет за
2014 г.; проект за решение: ОС приема отчета
за дейността на управителния съвет за 2014 г.;
2. отчет на контролния съвет за 2014 г.; проект
за решение: ОС приема отчета за дейността на
контролния съвет за 2014 г.; 3. освобождаване
от отговорност на членовете на управителния
съвет за дейността им през 2014 г.; проект за
решение: ОС освобождава от отговорност чле
новете на УС за дейността им през 2014 г.; 4.
приемане основни насоки, годишна програма за
дейността и бюджет на сдружението; проект за
решение: ОС приема основни насоки, годишна
програма за дейността и бюджет на сдружени
ето; 5. приемане на решение за извършване на
допълнителна стопанска дейност; проект за
решение: ОС приема решение за извършване
на допълнителна стопанска дейност; 6. промени
в устава на сдружението; проект за решение:
ОС приема промени в устава на сдружението;
7. промени в управителния съвет на сдружени
ето; проект за решение: ОС приема промени в
управителния съвет на сдружението; 8. промени
в контролния съвет на сдружението; проект за
решение: ОС приема промени в контролния
съвет на сдружението; 9. разни. Материалите,
свързани с дневния ред на събранието, са на
разположение на членовете в офиса на сдру
жението – София, ул. Граф Игнатиев 2, ет. 2,
считано от датата на обнародване в „Държавен
вестник“ на поканата за свикване на ОС. По
канват се всички членове да вземат участие
в ОС, като се представляват от законните си
представители или писмено упълномощени от
тях лица. При липса на кворум на основание
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чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия
ден в 11,30 ч., на същото място и при същия
дневен ред.
6710
42. – Управителният съвет на Института
на вътрешните одитори в България, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо
събрание на ИВОБ на 11.12.2015 г. в 17 ч. в зала
„Десислава“ на ресторант „България“, София 1000,
бул. Цар Освободител 4, при следния дневен ред:
1. приемане на нови членове на сдружението; 2.
представяне на програмата за дейността на ИВОБ
през 2016 г.; 3. приемане на бюджета на ИВОБ за
2016 г.; 4. приемане на стратегия за развитие на
ИВОБ 2016 – 2020 г.; 5. организационни въпроси.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 18 ч. на
същото място, при същия дневен ред независимо
от броя на явилите се членове.
6773
12. – Управителният съвет на Българската
социологическа асоциация – София, на основание
чл. 18, ал. 2, т. 1 от устава на асоциацията във
връзка с чл. 26, ал. 1 ЗЮЛНЦ свиква конгрес на
асоциацията на 11.12.2015 г. в 16 ч. във 2-ра засе
дателна зала на СУ „Св. Климент Охридски“ при
следния дневен ред: 1. регистрация – 16 – 16,30 ч.;
2. отчет на управителния и контролния съвет на
БСА за периода 2012 – 2015 г. – 16,30 – 17,30 ч.;
3. представяне на резолюция за бъдещо развитие
на асоциацията – 17,30 – 18 ч.; 4. избор на нов
председател, управителен съвет, контролен съвет
и Комисия по етика на БСА – 18 – 19,30 ч.; 5.
разни. – 19,30 – 20 ч.
6781
16. – Управителният съвет на Българската
асоциация на леката авиация, София, на осно
вание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
асоциацията на 12.12.2015 г. в 11 ч. в София 1517,
бул. Ботевградско шосе 229, в кафето на офис
център „Джесика“ при следния дневен ред: 1.
освобождаване от длъжност на членове на упра
вителния съвет; 2. промяна в числения състав на
УС; 3. избор на председател на УС; 4. избиране
нов адрес на управление на БАЛА; 5. определяне
размера на членските вноски; 6. утвърждаване
на годишния финансов отчет за 2015 г. и прие
мане на проектобюджет за 2016 г. Членовете на
УС да се явят 15 мин. преди посочения час за
регистрация и проверка на кворума. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събра
нието ще се проведе в 12 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
6685
3. – Управителният съвет на Българска федерация Бадминтон – София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква редовно общо отчетно събрание
на членовете на федерацията на 12.12.2015 г. в
11,30 ч. в София, бул. Евлоги Георгиев 38, Наци
онален стадион „Васил Левски“, Централен вход,
Пресклуб „България“, при следния дневен ред: 1.
приемане на годишен отчет за дейността на БФ
Бадминтон за 2015 г.; 2. приемане на годишен
финансов отчет на БФ Бадминтон за 2015 г.; 3.
годишен отчет на контролния съвет за 2015 г.;
4. приемане на проект на бюджет за 2016 г. на
БФ Бадминтон; 5. приемане на наредбата за
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провеждане на национални първенства и турнири
и състезателния календар (ДСК, МСК) на БФ
Бадминтон за 2016 г.; 6. разни.
6780
12. – Управителният съвет на сдружение с
нес топанска цел „Младежка асоциация за стопанска инициатива“ – София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ и чл. 24 от устава на асоциацията свиква
редовно годишно общо събрание на 14.12.2015 г.
в 15 ч. на адреса на асоциацията в София, ул.
Триадица 5А, ет. 4, офис 410, при следния дневен
ред: 1. избор на нов управителен съвет; 2. промени
в устава на организацията; 3. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе един час след обявеното на същото
място и при същия дневен ред.
6802
3. – Управителният съвет на Тракийско дружество „Родопи“ – Асеновград, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ организира провеждането на общо от
четно-изборно събрание на 15.12.2015 г. в 17,30 ч.
в камерната зала на НЧ „Родолюбие – 1873“ при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дру
жеството; 2. отчет за финансовото състояние на
дружеството; 3. сваляне на отговорност от ДС;
4. избор на председател; 5. избор на дружествен
съвет; 6. избор на контролна комисия; 7. промени
в устава на дружеството – чл. 12 и 13; 8. разни.
Канят се потомците на тракийци и всички чле
нове на Тракийското дружество да присъстват
на събранието.
6751
19. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел в обществена полза „Алианс
Франсез“ – Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно общо събрание на сдружението
на 12.12.2015 г. в 11 ч. в офиса във Варна на
ул. Преслав 69 при следния дневен ред: 1. отче
тен финансов доклад на управителния съвет за
изминалия период от последното заседание на
ОС на сдружение „Алианс Франсез“ – Варна,
до момента; 2. отчетен доклад за културната
дейност на управителния съвет за изминалия
период от последното заседание на ОС на сдру
жение „Алианс Франсез“ – Варна, до момента; 3.
избор на нов управителен съвет поради изтичане
на мандата на настоящия УС, както и избор на
председател на УС; 4. промяна адреса на седалище
на сдружение „Алианс Франсез“ – Варна. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе същия ден в
12 ч., на същото място и при същия дневен ред
и ще се счита за редовно независимо от броя
на присъстващите членове.
6726
81. – Управителният съвет на Плувен клуб
„Белмекен“, Велинград, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 16.12.2015 г. в
18 ч. във Велинград, ул. Цар Иван Асен ІІ № 38
(покрит плувен басейн), в залата на клуба при
следния дневен ред: 1. отчет на управителния
съвет за отчетния период; 2. отчет на контролния
съвет; 3. промени в устава; 4. избор на председател
на сдружението; 5. избор на управителен съвет;
6. избор на контролен съвет; 7. разни. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе един час по-късно, на
същото място и при същия дневен ред.
6774
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1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Браншов съюз на кожарската, кожухарската, обувната и галантерийната
промишленост“, Габрово, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква и кани всички членове да при
състват на общо събрание на сдружението на
27.11.2015 г. в 11,30 ч. в Габрово, комплекс Син
кевица, кв. Гачевци, при следния дневен ред: 1.
отчет на управителния съвет на сдружението;
2. отчет на контролния съвет на сдружението;
3. вземане на решение за изменение и промяна
на устава на сдружението; 4. избор на нови чле
нове на управителния и на контролния съвет;
5. вземане на решение за промяна на адреса
на сдружението; 6. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание
ще започне един час по-късно от първоначално
обявения, на същото място независимо от броя
на присъстващите.
6752
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел в частна полза „Асоциация на
студентите медици в България“ (АСМБ), Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на сдружението на 21.11.2015 г. в 9 ч.
в Аудиторен комплекс на Медицинския универ
ситет – Пловдив, бул. Васил Априлов 15А, при
следния дневен ред: 1. изслушване отчета на
членовете на управителния съвет и съвета по
контрол и качество за мандат 2015 г.; 2. осво
бождаване членовете на управителния съвет и
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съвета по контрол и качество от отговорност за
дейността им през мандата май – ноември 2015 г.;
3. избор на председател на АСМБ; 4. избор на
управителен съвет на АСМБ; 5. избор на съвет
по контрол и качество на АСМБ; 6. приемане
на промени в устава на сдружението; 7. други.
Поканват се всички членове на АСМБ да участ
ват в общото събрание чрез определените от тях
делегати съгласно чл. 19.4 от устава на АСМБ.
При липса на кворум на основание чл. 19.3 от
устава и чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието се отлага с
един час по-късно, на същото място и при същия
дневен ред и може да се проведе независимо от
броя на явилите се делегати.
6753
7. – Управителният съвет на Съюза на учените – Русе, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и
чл. 13 от устава на съюза свиква отчетно общо
събрание на пълномощниците на 17.11.2015 г. в
17 ч. в Дома на учените в Русе, ул. Константин
Иречек 16, при следния дневен ред: 1. инфор
мация за дейността на СУ – Русе, през 2015 г.;
2. приемане на счетоводния отчет; 3. доклад на
председателя на контролния съвет; 4. приемане
бюджета за 2016 г.; 5. избиране на пълномощни
ци за общото събрание на СУБ. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе 1 час по-късно на същото място
и при същия дневен ред независимо от броя на
явилите се членове.
6727
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