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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 281
ОТ 16 ОКТОМВРИ 2015 Г.

за изменение на Правилника за устройството и дейността на Държавната комисия по
стоковите борси и тържищата и на нейната
администрация, приет с Постановление № 61
на Министерския съвет от 2000 г. (обн., ДВ,
бр. 36 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 91 от 2001 г.,
бр. 78 от 2005 г., бр. 28 от 2006 г., бр. 33 от
2008 г., бр. 48 и 96 от 2010 г., бр. 40 от 2013 г.,
бр. 14 от 2014 г. и бр. 32 от 2015 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 17 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „Административна“ се
заменя с „Финансови дейности, правно-нормативно обслужване и човешки ресурси“ и
думите „Контрол и анализ на организираните
пазари“ се заменят с „Надзорни дейности и
анализи“.
2. В ал. 2 числото „20“ се заменя с „29“.
§ 2. Член 18 се изменя така:
„Чл. 18. Общата администрация на комисията е организирана в дирекция „Финансови
дейности, правно-нормативно обслужване
и човешки ресурси“, пряко подчинена на
главния секретар, и включва служителите,

осъществяващи финансови дейности, правнонормативно обслужване, човешки ресурси и
деловодство.“
§ 3. В чл. 19 думите „Контрол и анализ на
организираните пазари“ се заменят с „Надзорни дейности и анализи“.
§ 4. В чл. 21 думата „Административна“
се заменя с „Финансови дейности, правнонормативно обслужване и човешки ресурси“.
§ 5. В чл. 22 думите „Контрол и анализ на
организираните пазари“ се заменят с „Надзорни дейности и анализи“.
§ 6. Приложението към чл. 17, ал. 3 се
изменя така:
„Приложение
към чл. 17, ал. 3
Численост на Държавната комисия по стоковите
борси и тържищата и на нейната администрация – 29 щатни бройки
Председател и членове на комисията
3
Администрация
26
в т.ч.:
Главен секретар
1
дирекция „Финансови дейности, правно8
нормативно обслужване и човешки ресурси“
дирекция „Надзорни дейности и анализи“ 17“.

Преходни и заключителни разпоредби
§ 7. В Устройствения правилник на Агенцията по обществени поръчки, приет с Постановление № 56 на Министерския съвет
от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 24 от 2004 г.; изм. и
доп., бр. 97 от 2004 г., бр. 48 и 78 от 2005 г.,
бр. 21 и 81 от 2006 г., бр. 33 от 2008 г., бр. 3
и 98 от 2009 г., бр. 86 от 2010 г., бр. 17, 22 и
62 от 2012 г. и бр. 32 от 2015 г.), се правят
следните изменения:
1. В чл. 6, ал. 2 числото „75“ се заменя
със „70“.
2. Приложението към чл. 6, ал. 3 се изменя така:
„Приложение
към чл. 6, ал. 3
Обща численост на персонала в администрацията на Агенцията по обществени поръчки – 70
щатни бройки
Изпълнителен директор
Главен секретар
Обща администрация
в т.ч. дирек ци я „Финансово-стопанска,
административно-правна и информационна
дейност“
Специализирана администрация
в т.ч.:
дирекция „Методология, анализ и контрол
на обществените поръчки“
дирекция „Регистър и мониторинг на обществените поръчки“

1
1
12
12
56
41
15“.

БРОЙ 82

ДЪРЖАВЕН

§ 8. В Устройствения правилник на Изпълнителната агенция за насърчаване на
малките и средните предприятия към министъра на икономиката, приет с Постановление
№ 105 на Министерския съвет от 2015 г.
(ДВ, бр. 32 от 2015 г.), се правят следните
изменения:
1. В чл. 8, ал. 2 числото „53“ се заменя с
„52“.
2. Приложението към чл. 8, ал. 3 се изменя така:
„Приложение
към чл. 8, ал. 3
Численост на персонала в администрацията на
Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия – 52 щатни бройки
Изпълнителен директор
Заместник изпълнителен директор
Главен секретар
Финансов контрольор
Обща администрация
в т.ч. дирекция „Административна“
Специализирана администрация
в т.ч.:
дирекция „Интернационализация на малките и средните предприятия“
Главна дирекция „Развитие на малките и
средните предприятия“

1
1
1
1
10
10
38
24
14“.

§ 9. В Устройствения правилник на Българската агенция за инвестиции, приет с
Постановление № 105 на Министерския съвет от 2015 г. (ДВ, бр. 32 от 2015 г.), се правят
следните изменения:
1. В чл. 13, ал. 1 числото „28“ се заменя
с „27“.
2. Приложението към чл. 13, ал. 2 се изменя така:
„Приложение
към чл. 13, ал. 2
Численост на персонала в организационните
структури и административните звена на Българската агенция за инвестиции – 27 щатни бройки
Изпълнителен директор
Заместник изпълнителен директор
Главен секретар
Обща администрация
в т.ч. дирекция „Административно-правно
обслужване“
Специализирана администрация
в т. ч. дирекция „Маркетинг и инвестиционно обслужване“

1
1
1
7
7
17
17“.

§ 10. Приложението към чл. 11 от Устройствения правилник на Изпълнителна агенция
„Българска служба за акредитация“, приет с
Постановление № 187 на Министерския съвет
от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 53 от 2011 г.; изм. и
доп., бр. 22 и 94 от 2012 г., бр. 14 от 2014 г. и
бр. 32 от 2015 г.), се изменя така:
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„Приложение
към чл. 11
Обща численост на персонала на Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ – 39 щатни бройки
Изпълнителен директор
Заместник изпълнителен директор
Главен секретар
Обща администрация
в т.ч. дирекция „Административно-правно
и финансово-стопанско обслужване“
Специализирана администрация
в т.ч. дирекция „Акредитация на органи за
оценяване на съответствието“

1
1
1
8
8
28
28“.

§ 11. В чл. 4, ал. 2 от Постановление № 447
на Министерския съвет от 2014 г. за приемане
на устройствени правилници на Министерството на икономиката, на Министерството
на енергетиката и на Министерството на
туризма (ДВ, бр. 108 от 2014 г.) се правят
следните изменения:
1. В т. 1 числото „40“ се заменя с „39“.
2. В т. 2 числото „53“ се заменя с „52“.
3. В т. 3 числото „28“ се заменя с „27“.
4. В т. 9 числото „115“ се заменя със „114“.
5. В т. 11 числото „75“ се заменя със „70“.
§ 12. В едномесечен срок от влизането в
сила на постановлението председателят на
Патентното ведомство да измени Устройствения правилник на Патентното ведомство
съгласно § 11, т. 4.
За министър-председател:
Томислав Дончев
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 282
ОТ 19 ОКТОМВРИ 2015 Г.

за изменение и допълнение на Постановление № 18 на Министерския съвет от 2015 г.
за приемане на Национална програма за
енергийна ефективност на многофамилните
жилищни сгради, за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
по програмата и за определяне на органите,
отговорни за реализацията є (обн., ДВ, бр. 10
от 2015 г.; попр., бр. 18 от 2015 г.; изм. и доп.,
бр. 35 от 2015 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В приложение № 2 към чл. 1, ал. 2 се
правят следните изменения и допълнения:
1. В раздел ІV „Технически изисквания за
изпълнение на дейностите за енергийна ефективност и провеждане на обществени поръчки
за избор на изпълнители“ т. 4 „Изисквания
към обществените поръчки“ се изменя така:
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„4. Изисквания към обществените поръчки
Общ и н и т е п ровеж дат п роцед у ри т е за
възлагане на дейностите съобразно Закона
за обществените поръчки и приложимите
нормативни актове.
За всяка сграда общините следва да изберат външни изпълнители по реда на ЗОП за
извършването на следните дейности:
1. изготвяне на обследвания за установяване
на техническите характеристики, свързани с
изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 – 5 и ал. 2
ЗУТ и изготвяне на технически паспорт;
2. изготвяне на обследване за енергийна
ефективност и предписване на необходимите
ЕСМ в съответствие с нормативните и минималните изисквания за енергийна ефективност;
3. изготвяне на работни проекти и осъществяване на авторски надзор;
4. изпълнение на СМР;
5. оценка за съответствие на инвестиционните проекти и упражняване на строителен
надзор.
Дейност и те по изго т вяне на т ех ни ческо обслед ва не, т ех н и ческ и паспор т (по
т. 1) и обследване за енергийна ефективност
(по т. 2) се препоръчва да бъдат организирани
в рамките на обща обществена поръчка. Разходите за изготвяне на техническо обследване,
технически паспорт и обследване за енергийна
ефективност са с лимит до 100 000 000 лв.
(представляващи 10 % от общия наличен
финансов ресурс по програмата). Лимитът
ще се следи текущо и в зависимост от броя
сгради и предвидените СМР по тях може да
бъде актуализиран при наличие на свободен
ресурс.
По отношение на дейностите за проектиране и изпълнение на СМР препоръката е също
да бъдат организирани в рамките на обща
обществена поръчка – инженеринг.
Оценката на офертите за проектиране и
СМР следва да е по критерий на най-ниска
цена, в случай че не се провежда обществена
поръчка, която има за предмет проектиране и
изпълнение на строителство съгласно чл. 37,
ал. 2 ЗОП – инженеринг.
Препоръчва се критериите за възлагане
на обществените поръчки за проектиране и
СМР да бъдат съобразени изцяло с възможността да се даде достъп на по-голям кръг от
потенциални участници с цел осигуряване на
спазването на принципите на чл. 2 ЗОП – публичност и прозрачност; свободна и лоялна
конкуренция; равнопоставеност и недопускане
на дискриминация. С оглед осигуряване на
тяхното реално приложение и с оглед постигане на по-голяма ефективност на процеса
по обновяване на сградите в рамките на програмата общината следва така да организира
процеса по възлагане на изпълнението на
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проектирането и СМР на сградите на нейната
територия, че възложителят следва да изисква
от участниците да декларират, че ще бъдат
в състояние да осигурят предложения от тях
ресурс (финансов, човешки и материален) за
изпълнението на поръчката (ако същата им
бъде възложена), като в съответния момент
участникът няма да бъде ангажиран в други
дейности на възложителя или един участник
да кандидатства само за една обособена позиция в случаите, когато се обединяват сгради с
изготвено техническо и енергийно обследване.
В случаите, когато се обединяват сгради с
изготвени техническо обследване и обследване
за енергийна ефективност, общината следва
така да организира обществената поръчка,
че един участник да може да кандидатства
за една обособена позиция за отделна сграда.
Неангажираността в други дейности на
възложителя касае само дейностите, които се
изпълняват по националната програма, и произтича от гореописаното относно възлагането
на инженеринг на повече от една сграда, т.е.
при наличие на няколко сгради с изготвени
техническо обследване и обследване за енергийна ефективност, които се организират в
една обществена поръчка с обособени позиции,
към момента на възлагането общината следва
да осигури изпълнението на проектирането и
СМР на всяка сграда от отделен изпълнител.
При възлагане на поръчки за проектиране
в предмета на поръчката следва да се включва
и осъществяване на авторски надзор.
Във връзка с изпълнението на дейностите по
обновяване на сградите на интернет страницата
на МРРБ ще бъдат публикувани референтни
стойности. Референтните стойности могат
да се актуализират на всеки три месеца при
необходимост. Всяка община следва задължително да се съобразява с публикуваните
референтни стойности за отделните дейности.
В рамките на програмата ще се осъществява контрол чрез областните управители
по спазването на референтните стойности за
отделните дейности. Редът, по който ще се
осъществява контролът, ще бъде определен
от министъра на регионалното развитие и
благоустройството. В случай на установяване
неспазване на референтните стойности от
страна на общината разходите за отделните
дейности ще са допустими за финансиране
по програмата до размера на публикуваните
референтни стойности за отделните дейности.
Непредвидените разходи следва да са в размер максимум 10 % от стойността на СМР и в
договора с изпълнителя на СМР следва да има
включена клауза, която касае третирането на
непредвидени разходи. Тези разходи се отчитат
при окончателното плащане. Следва да се има
предвид, че ще бъдат признати само разходи

БРОЙ 82

ДЪРЖАВЕН

за възлагането на допълнителни работи в
резултат от настъпването на непредвидени
обстоятелства.
Непредвидените разходи за СМР са разходите, свързани с увеличаване на заложени
количества строителни и монтажни работи и/
или добавяне на нови количества или видове
строителни и монтажни работи, които към
момента на разработването и одобряването
на технически или работен инвестиционен
проект обективно не са могли да бъдат предвидени, но при изпълнение на дейностите са
обективно необходими за въвеждане на обекта
в експлоатация. Разходите, които биха могли
да бъдат верифицирани като непредвидени,
следва да отговарят на условията за допустимост на разходите по програмата.
За извършването на техническо и енергийно
обследване по договорите с външните изпълнители общината ще има право да получава
аванс до 35 % и окончателно плащане. За
извършване на проектиране и СМР общината ще има право да получава аванс до 35 %,
междинни плащания и окончателно плащане.
В дог овори т е за общес т вена пор ъч к а
задължително се предвижда изпълнителят
да предостави гаранция за обезпечаване на
целия размер на авансовото плащане, както
и гаранция за добро изпълнение.“
2. В приложение № 11 – образец към Методическите указания „Договор за целево
финансиране“, се правят следните допълнения:
а) в чл. 22 се създава т. 5:
„5. Приложение № 5“;
б) създава се приложение № 5:
„Приложение № 5
към Договора за целево
финансиране (приложение № 11)
Протокол
Днес, ……………………….., в гр. …………………………, между:
1. …………………….......………. – к ме т н а о бщ и н а
……………………., с адрес: …................…………………………,
и
2. ...................……………………. – областен управител
на област ………………......…………., с адрес: ...............
.................…………….., наричани по-долу заедно за
краткост страните,
се състави и подписа настоящият протокол за
следното:
На основание чл. 12 от Договора за целево финансиране № ………….. от ……………… г., сключен между
„Българска банка за развитие“ – АД, Министерския съвет на Република България чрез областния
управител на област ………………………… и кмета на
община ……................…………………, представляващ
община ……...........................…………., в качеството
на довереник на Сдружение на собственици ……
………………………………………......................................….....,
с БУЛСТАТ ……………………………........................………..,
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в резултат на обновяването на сграда с адрес:
……………………………………………………………………………………
и с разгъната застроена площ: ………………. кв. м.
Страните удостоверяват, че сградата е въведена в експлоатация, изпълнени са условията за
изплащане и общата стойност на дължимата
безвъзмездна финансова помощ за обновяването
на сградата възлиза на ………………… лв. с включен
ДДС (посочва се сумата на цялостната инвестиция на сградата в лева с включен ДДС, включваща
всички разходи, които са били платени в рамките
на договора за целево финансиране), която представлява 100 % безвъзмездна финансова помощ
за сдружението на собствениците, разпределена,
както следва:
Вид на разхода

Стойност
в лв. с
вкл. ДДС

Разход за изготвяне на обследване
за установяване на техническите
характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 – 5
и ал. 2 ЗУТ, и за съставяне на технически паспорт
Разход за изготвяне на обследване
за енергийна ефективност
Разход за изработване на инвестиционен проект
Разход за оценка на съответствието
на инвестиционния проект
Разход за СМР
Разход за авторски надзор
Разход за строителен надзор
Разход за инвеститорски контрол
Разходи, свързани с осигуряването
на необходимите разрешителни документи, изискващи се от националното законодателство, включително
и свързаните с тях такси, дължими
на съответните компетентни органи
Разходи, свързани с въвеждането на
обекта в експлоатация

Настоящият протокол се състави и подписа
в два еднакви екземпляра, по един за всяка
от страните.
Име и фамилия,
Име и фамилия,
подпис, печат
подпис, печат
Кмет на община ................ Областен управител
на област .....................“

Преходни и заключителни разпоредби
§ 2. За процедурите, открити с решение по
реда на Закона за обществените поръчки преди
датата на влизането в сила на измененията
в Методическите указания, публикуваните
референтни стойности за отделните дейности
не се прилагат.
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§ 3. За договори, сключени до влизането в
сила на постановлението, „Българска банка
за развитие“ – АД, ще разплаща изпълнените
дейности до размера на публикуваните референтни стойности.
§ 4. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
6901

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 283
ОТ 19 ОКТОМВРИ 2015 Г.

за приемане на Наредба за осигуряване на
физическата защита на ядрените съоръжения,
ядрения материал и радиоактивните вещества
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема Наредба за осигуряване на физическата защита на ядрените
съоръжения, ядрения материал и радиоактивните вещества.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Отменя се Наредбата за осигуряване на физическата защита
на ядрените съоръжения, ядрения материал
и радиоактивните вещества, приета с Постановление № 224 на Министерския съвет от
2004 г. (обн., ДВ, бр. 77 от 2004 г.; изм. и доп.,
бр. 96 от 2005 г. и бр. 44 от 2008 г.).
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков

НАРЕДБА

за осигуряване на физическата защита на
ядрените съоръжения, ядрения материал и
радиоактивните вещества
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) С наредбата се определят условията и редът за:
1. осигуряване на физическата защита на
ядрените съоръжения, ядрения материал и
радиоактивните вещества при тяхното използване, съхранение и транспортиране;
2. разработване на проектната заплаха
за ядрени съоръжения и за превоз на ядрен
материал.
(2) С наредбата се определя и редът за определяне на зоните с контролиран достъп по
смисъла на чл. 115, ал. 1 от Закона за безопасно използване на ядрената енергия (ЗБИЯЕ).
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Чл. 2. (1) Лицензиантите и титулярите на
разрешения по ЗБИЯЕ са отговорни в пълен
обем за осигуряване на физическата защита
на ядрените съоръжения, както и на ядрените
материали и на радиоактивните вещества,
включително по време на превоз.
(2) Лицензиантите и титулярите на разрешения могат да възлагат дейностите по
осъществяване на физическата защита на
трети лица при спазване на изискванията на
ЗБИЯЕ, Закона за Министерството на вътрешните работи, Закона за частната охранителна
дейност и подзаконовите им нормативни
актове и условията на издадените лицензии
и разрешения.
(3) Защитата на въздушно защитените
зони над ядрени съоръжения, определени по
реда на чл. 105, ал. 4 ЗБИЯЕ, се осигурява от
въоръжените сили на Република България по
ред, определен от министъра на отбраната.
Чл. 3. (1) Контролът по спазване на изискванията за физическа защита се осъществява
от председателя на Агенцията за ядрено регулиране, наричана по-нататък „Агенцията“,
в рамките на предоставените му от ЗБИЯЕ
правомощия.
(2) Министърът на вътрешните работи и
председателят на Държавна агенция „Национална сигу рност“ (Д АНС) осъществяват
специализиран контрол в съответствие с
предоставените им от закона правомощия.
Чл. 4. Лицензиантите и титулярите на
разрешения осигуряват формирането и поддържането на култура на сигурност чрез:
1. признаването, че съществува реална заплаха, че осигуряването на физическата защита
е важно и че ролята на индивида е важна;
2. оповестяване на своите отговорности и
цели в декларация за политиката по сигурността;
3. обучение на персонала по въпросите на
сигурността.
Чл. 5. (1) Системата за физическа защита
се основава на актуалната оценка на заплахата
за извършване на противозаконно отнемане
на ядрен материал или радиоактивни вещества, наричано по-нататък „противозаконно
отнемане“, както и за извършване на саботаж.
(2) При извършването на оценката на заплахата се използват всички налични източници
на информация.
(3) При оценка на заплахата се взема предвид и възможността за участието на вътрешен
нарушител.
(4) При оценка на заплахата се взема предвид и възможността за атака от въздуха или
атака от разстояние.
(5) Системата за физическа защита на
ядрените съоръжения, както и системата за
физическа защита на ядрените материали
при извършване на превоз се проектират и
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тяхната ефективност се оценява в съответствие с дефинираната по реда на тази наредба
проектна заплаха.
Чл. 6. (1) При определяне на изискванията
за физическа защита се използва степенуван
подход, като се осигуряват по-високи нива на
защита срещу събития, от които могат да се
получат по-тежки последствия.
(2) За защита срещу противозаконно отнемане степенуваният подход се изразява в
категоризацията на ядрения материал или
на радиоактивните вещества и съответното
прилагане на подходящи нива на физическа
защита.
(3) За защита срещу саботаж степенуваният
подход се изразява в отчитане на възможните последствия за персонала, населението и
околната среда с цел определяне на подходящи
нива за физическа защита, като се взема предвид текущото ниво на ядрената безопасност
и радиационната защита.
(4) В случаите, когато нивата на физическа
защита на дадено съоръжение, определени
за противозаконно отнемане, се различават
от тези, определени за саботаж, се прилагат
по-строгите изисквания. Същият подход се
прилага и когато нивата на физическа защита, определени за ядрено съоръжение, се
различават от нивата на физическа защита,
определени за радиоактивните вещества,
разположени в съоръжението.
Чл. 7. (1) Физическата защита се изгражда
съгласно концепцията за защита в дълбочина.
(2) Защитата в дълбочина изисква проектно
съчетаване на технически системи за сигурност, процедури, човешки ресурси, както и
отчитане на общия план и на техническия
проект на съоръжението.
(3) Трите функции на физическа защита – откриване, забавяне и реагиране, трябва
да използват защита в дълбочина и да прилагат степенуван подход за осигуряване на
подходяща ефективна защита.
Г л а в а

в т о р а

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ФИЗИЧЕСК АТА ЗАЩИТА
Раздел I
Основни положения при осигуряване на физическата защита
Чл. 8. Лицензиантът или титулярят на
разрешение:
1. осигурява взаимовръзката между системата за физическа защита и системата за
контрол и отчет на ядрения материал и/
или радиоактивните вещества с цел предот
вратяване или своевременно откриване на
противозаконното им отнемане;
2. изготвя план за сигурност;
3. при избора на площадка и при проектирането на нови съоръжения взема предвид
физическата защита на възможно най-ранен
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етап и осигурява избягването на противоречия с ядрената безопасност, радиационната
защита и аварийното планиране и готовност;
4. разработва и внедрява средства и процедури за оценка на ефективността на системата
за физическа защита;
5. прилага компенсиращи мерки и по-нататъшни коригиращи действия, в случай че
системата за физическа защита не може да
осигури желаното ниво на защита.
Чл. 9. Лицензиантите и титулярите на
разрешения създават и прилагат програми
за осигуряване на качеството, които да гарантират, че системата за физическа защита:
1. е проектирана, въведена в експлоатация,
експлоатирана и поддържана в състояние
на способност да отговори ефективно на
заплахата;
2. изпълнява всички изисквания на нормативните актове и условията на издадените
лицензии и разрешения.
Чл. 10. (1) Лицензиантите и титулярите на
разрешения, както и компетентните държавни
органи изготвят и прилагат планове за действие в извънредни ситуации, предназначени
да се противопоставят ефективно на саботаж
или на противозаконно отнемане, както и на
опити и заплахи за извършването на такива.
(2) Плановете за действие при извънредни ситуации следва да бъдат насочени към
прекратяване на започнал опит за противозаконно отнемане или саботаж, съответно към
връщане на противозаконно отнетия ядрен
материал или радиоактивни вещества, или
към свеждане до минимум на последствията
от извършения саботаж.
(3) При изготвяне на плановете за действие
при извънредни ситуации следва да се предвиди и възможното им прилагане по време на
ядрена или радиационна авария едновременно
със съответния авариен план.
Чл. 11. Лицензиантите и титулярите на
разрешения осигуряват дългосрочната устойчивост и ефективност на системата за
физическа защита чрез:
1. изготвяне на оперативни процедури и
инструкции;
2. управление на човешките ресурси и
обучение;
3. модернизиране на оборудването, поддръжка, ремонт и настройка;
4. функционални изпитвания и експлоатационен контрол;
5. управление на конфигурацията;
6. разпределение на ресурсите и анализ на
оперативните разходи.
Раздел II
Организация на физическата защита
Чл. 12. (1) Лицата по чл. 2, ал. 1 определят
отговорно длъжностно лице по физическа
защита, изготвят план за сигурност, план за
действие в извънредни ситуации и вътрешни
правила и инструкции за физическа защита.
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(2) Плановете, правилата и инструкциите
по ал. 1 съдържат:
1. задачи и отговорности на персонала
при извършване на дейности по физическата
защита;
2. конкретни сценарии, основани на оценката на заплахата или на проектната заплаха,
и съответните планове за противодействие;
3. графици и регламенти за изпитвания
и проверки на техническите системи за сигурност;
4. периодичност и обем на вътрешния
контрол, свързан с организацията на физическата защита;
5. графици за техническо обслужване и
ремонт на техническите системи за сигурност;
6. графици и програми за подготовка на
персонала по физическата защита, включително за действия при извънредни ситуации.
(3) Плановете, правилата и инструкциите
по ал. 1 се съгласуват с компетентните органи
на Министерството на вътрешните работи
(МВР) в предвидените от закона случаи.
Чл. 13. (1) Лицата по чл. 2, ал. 1 уведомяват председателя на Агенцията по реда
на наредбата по чл. 19, ал. 1, т. 8 ЗБИЯЕ в
следните случаи:
1. извършване или опит за извършване на:
a) кражба, грабеж или други неправомерни
действия с ядрен материал или с радиоактивни вещества;
б) присвояване или получаване на ядрен
материал или на радиоактивни вещества чрез
измама;
в) изнудване за придобиване на ядрен
материал или на радиоактивни вещества,
включително чрез използване на сила или
заплашване;
г) проникване на въздухоплавателно средство в забранена или ограничена за полети
зона във въздушното пространство около
ядрено съоръжение;
д) действия от въздухоплавателно средство
във въздушното пространство над обекта,
застрашаващи неговата сигурност;
е) неправомерно проникване или опит за
проникване в защитената зона;
2. отказ на отделни компоненти или на
цялата система за физическа защита да изпълнява функциите си;
3. събития, довели до невъзможност персоналът по физическа защита да изпълнява
задълженията си;
4. възникване на природни бедствия, аварии, пожари и катастрофи, които могат да
повлияят върху физическата защита;
5. други случаи, свързани с нарушаване
работата на системата за физическа защита.
(2) Освен уведомяването по ал. 1 лицата
по чл. 2, ал. 1 уведомяват председателя на
ДАНС и компетентните органи на МВР, Министерството на отбраната, Министерството
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на транспорта, информационните технологии
и съобщенията и Министерството на здравеопазването в случаите, предвидени от закона.
Чл. 14. (1) Дейностите по осигуряване на
физическата защита се осъществяват от персонал по физическата защита, който включва:
1. персонал по експлоатацията и поддръжката на техническите системи за сигурност;
2. персонал по пропускателния режим и
противодействие на вътрешния нарушител;
3. охранители;
4. сили за реагиране.
(2) Лицата по чл. 2, ал. 1 осигуряват подбора, първоначалното и периодичното обучение
на персонала по ал. 1.
(3) В случаите, когато в съответствие с
чл. 114 ЗБИЯЕ част от персонала по ал. 1 се
състои от служители на МВР, техният подбор,
първоначалното и периодичното им обучение
се осигуряват от МВР.
Чл. 15. (1) Персоналът по физическа защита преминава задължителни медицински
прегледи и се допуска до работа в среда на
йонизиращи лъчения по ред, определен с
наредбата по чл. 16, т. 5 ЗБИЯЕ.
(2) Персоналът по физическа защита с
изключение на служителите на МВР в случаите по чл. 114 ЗБИЯЕ трябва да отговаря
на изискванията на чл. 116, ал. 3 ЗБИЯЕ и
на изискванията на Закона за частната охранителна дейност.
(3) Персоналът по физическа защита задължително се осигурява със:
1. лични и колективни средства за защита
и средства за дозиметричен контрол;
2. комуникационни, технически, транспортни и други средства, позволяващи изпълнението на възложените му функции при нормални
условия и при извънредни ситуации.
Чл. 16. Системата за физическа защита
трябва да бъде въведена в експлоатация, а
документите по чл. 12, ал. 1 трябва да бъдат
изготвени и утвърдени преди подаване на
заявление за издаване на:
1. разрешение по чл. 15, ал. 4, т. 4 ЗБИЯЕ,
в случаите на ядрени съоръжения;
2. разрешение по чл. 15, ал. 4, т. 7 ЗБИЯЕ,
в случаите на превоз на ядрен материал;
3. лицензия по чл. 15, ал. 3, т. 5 ЗБИЯЕ или
разрешение по чл. 15, ал. 4, т. 12 ЗБИЯЕ, в
случаите на превоз на радиоактивни вещества;
4. лицензия по чл. 15, ал. 3, т. 2, 3 или 4
ЗБИЯЕ или разрешение по чл. 15, ал. 4, т. 11
ЗБИЯЕ, в случаите на дейности с радиоактивни вещества.
Раздел III
Технически системи за сигурност
Чл. 17. (1) Техническите системи за сигурност са отделни или взаимносвързани
съоръжения и включват:
1. системи за наблюдение;
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2. сигнално-охранителни системи;
3. системи за откриване и регистриране на
неправомерно внасяне или изнасяне на предмети и вещества;
4. системи за контрол на достъпа, включително автоматизирани пропускателни системи;
5. физически бариери и системи за забавяне на неправомерното проникване на лица и
превозни средства;
6. системи за комуникация между отделните
звена и лица от персонала по физическа защита.
(2) Системите по ал. 1 се разполагат по
начин и на място, осигуряващи изпълнението
на функциите им, и се осигуряват с необходимото им работно, резервно и аварийно
електрозахранване, гарантиращо непрекъснат
режим на работа.
Чл. 18. Системите за наблюдение трябва
да осигуряват възможност за определяне на
характера и степента на опасност от неправомерни посегателства, открити и регистрирани
от сигнално-охранителните системи, по всяко
време на денонощието, независимо от метеорологичните условия.
Чл. 19. (1) Сигнално-охранителните системи
по границите и във вътрешността на защитените зони трябва да регистрират по време
и място всяко неправомерно проникване и
придвижване на лица или превозни средства.
(2) В случаите, когато стени на сгради са
част от инженерно-техническите съоръжения
за охрана по границите на дадена зона, те не
трябва да намаляват общата функционалност
на системите за физическа защита.
(3) Отказът на отделен компонент от сиг
нално-охранителната система да изпълнява
функциите си не трябва да води до нарушаване работоспособността на цялата система за
физическа защита.
(4) Сигнално-охранителните системи по
периметъра на защитената зона на ядрено
съоръжение задължително се дублират, като
двете системи са независими една от друга и
се основават на различен физически принцип
на действие.
Чл. 20. Системите за откриване и регистриране на неправомерно внасяне или изнасяне
на предмети и вещества трябва да осигуряват
възможност за откриване на радиоактивни
вещества, ядрени материали, оръжия, боеприпаси, експлозиви, метали и други вещества и
предмети, които могат да послужат за извършване на противозаконно отнемане или саботаж.
Чл. 21. Автоматизираните пропускателни
системи трябва да отговарят на следните условия:
1. да не допускат преминаването на лица
или превозни средства без наличието на съответния пропуск;
2. да регистрират и съхраняват информация за преминалите през тях лица и превозни
средства по време и място;
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3. да сигнализират персонала по физическа
защита за всеки опит за неправомерно преминаване през тях.
Чл. 22. Системите за комуникация трябва
да осигуряват възможност за бърз и сигурен
обмен на информация:
1. между отделните звена и лица от персонала по физическа защита – при нормални
условия и извънредни ситуации;
2. между персонала по физическа защита
и външни помощни сили – при извънредни
ситуации;
3. между персонала по физическа защита
и останалия персонал на лицензианта или
титуляря на разрешение.
Чл. 23. (1) Работоспособността на всеки
компонент от техническите системи за сигурност се проверява периодично посредством
провеждане на функционални изпитвания на
отделните елементи и на системата като цяло.
(2) Периодичността на проверките по ал. 1
се определя в съответствие с техническите
изисквания към компонентите и съобразно
значимостта на компонента или системата по
отношение на работоспособността на системата
за физическа защита.
(3) Освен в случаите по ал. 2 проверки се
извършват и при подмяна на компоненти от
техническите системи за сигурност, както
и при изменения в конструкцията или във
функциите им.
Г л а в а

т р е т а

ФИЗИЧЕСКА ЗАЩИТА НА ЯДРЕНИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ И НА ЯДРЕНИЯ МАТЕРИАЛ
Раздел I
Общи изисквания
Чл. 24. (1) За целите на физическата защита
ядреният материал се категоризира съгласно
приложение № 1 в зависимост от неговия вид,
форма и количество.
(2) Допуска се намаляване на категорията
на облъчен ядрен материал с една степен
спрямо категорията му преди облъчването, при условие че мощността на дозата на
лъчението от него превишава 1 Gy/h на
1 m разстояние без защита.
Чл. 25. (1) Нивото на физическа защита
на ядрените съоръжения и на ядрения материал се определя от категорията по чл. 24 и
от проектната заплаха, определена съгласно
раздел VI.
(2) При промени в проектната заплаха
нивото на физическа защита може да се променя независимо от категорията на ядрения
материал.
(3) При определяне нивата на физическа
защита на ядрено съоръжение, разположено
в няколко сгради, се допуска определяне на
различни нива на физическа защита за различните сгради или групи от сгради в зависимост от местоположението и категорията
на ядрения материал.
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(4) За ядрен материал, попадащ извън категориите по приложение № 1, се прилагат
изискванията за физическа защита на радиоактивни вещества, определени в глава четвърта.
Чл. 26. (1) Системата за физическа защита на ядреното съоръжение трябва да бъде
цялостна и ефективна както срещу саботаж,
така и срещу противозаконно отнемане.
(2) Компютърно базираните системи, използвани за физическа защита, ядрена безопасност, отчет и контрол на ядрения материал,
трябва да бъдат защитени от компрометиране
(т.е. кибератака, манипулация или фалшификация) в съответствие с проектната заплаха.
(3) Лицензиантите организират дейностите
по физическата защита, ядрената безопасност,
радиационната защита, контрол и отчет на
ядрения материал и аварийното планиране и
готовност по такъв начин, че да бъдат избегнати възможните противоречия между тях.
Раздел II
Физическа защита на ядрен материал от
категории I, II и III
Чл. 27. При осигуряване на физическата
защита на ядрен материал от категории I,
II и III освен изискванията по раздел I се
прилагат и следните изисквания:
1. ядреният материал се използва и съхранява в защитена зона;
2. системата за физическа защита осигурява откриване на неразрешено проникване
и подходящо реагиране;
3. създадени са и се прилагат процедури за
предаване и приемане на ядрения материал
между отговорните за него лица;
4. техническите средства за контрол на
достъпа, като ключове и електронни списъци за достъп, трябва да сa защитени от
компрометиране, например манипулация или
фалшификация;
5. при превоз на ядрен материал в рамките
на защитената зона се прилагат допълнителни мерки за физическа защита с отчитане
на възможността за наличие на вътрешни
нарушители;
6. лицензиантите и титулярите на разрешения са длъжни да осигурят запознаването
на силите за реагиране със съоръжението и
с местоположението на ядрения материал,
както и да осигурят адекватни познания за
радиационната защита и ядрената безопасност,
за да се гарантира, че те са напълно подготвени да извършат необходимите действия при
реагиране;
7. в защитената зона не се допускат лица,
намиращи се под въздействие на алкохол,
наркотици или други упойващи вещества;
8. за осигуряване изпълнението на изискването по т. 7 лицензиантът може да извършва
проверки само с технически средства, разрешени от закона.
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Раздел III
Физическа защита на ядрен материал категории I и II
Чл. 28. При осигуряване на физическата
защита на ядрен материал от категории I и
II освен изискванията по раздели I и II се
прилагат и изискванията на този раздел.
Чл. 29. По отношение на защитената зона,
в която се намира ядреният материал, се
прилагат следните изисквания:
1. защитената зона може да бъде разположена в зона с контролиран достъп;
2. периметърът на защитената зона трябва
да бъде снабден с физическа бариера и със
система за откриване и оценка на опити за
неразрешено проникване;
3. функциите по откриване и забавяне трябва да бъдат комбинирани по такъв начин, че
да осигуряват достатъчно време за реагиране
при всички възможни условия, включително
по време на авария;
4. броят на входовете за достъп до защитената зона трябва да бъде сведен до минимум;
всички входове за достъп трябва да бъдат
подходящо защитени и оборудвани с аларми;
5. достъпът на превозни средства в защитената зона трябва да бъде минимизиран и
по възможност ограничен само до превозни
средства – собственост на лицензианта;
6. забранява се достъпът на лични превозни
средства в защитената зона;
7. при влизане в защитената зона всички
превозни средства, лица и контейнери задължително се претърсват с технически средства
за откриване на оръжия, метални предмети,
експлозиви и други забранени или опасни
вещества и предмети;
8. при излизане от защитената зона всички
превозни средства, лица и контейнери задължително се претърсват с технически средства
за откриване на ядрен материал с цел предотвратяване на противозаконно отнемане;
9. при претърсването по т. 7 и 8 лицензиантът може да използва само технически
средства, разрешени от закона.
Чл. 30. По отношение на контрола на достъпа до защитената зона се прилагат следните
изисквания:
1. право на достъп без придружител до защитената зона имат само лица, притежаващи
необходимото разрешение съгласно чл. 116,
ал. 3 ЗБИЯЕ;
2. броят на лицата, имащи право на достъп
до защитената зона, трябва да бъде минимално
необходимият;
3. лица, които не притежават разрешение по
т. 1, трябва да бъдат постоянно придружавани
от лица, които притежават такова разрешение;
4. самоличността на лицата, които влизат
в защитената зона, трябва да бъде установена
и проверена;

БРОЙ 82

ДЪРЖАВЕН

5. издаваните пропуски или отличителни
знаци трябва да се носят на видимо място,
докато лицето се намира в защитената зона;
6. системата за контрол на достъпа до защитената зона трябва да осигурява записи за
всички лица, притежаващи ключове, магнитни карти за достъп и/или други технически
средства и документи, включително пароли
и кодове за достъп до компютърни системи
за контрол на достъпа;
7. системата за контрол на достъпа до защитената зона трябва да осигури откриване
и предотвратяване на опити за неразрешено
проникване.
Чл. 31. (1) Лицензиантът трябва да изгради
и експлоатира централна алармена станция
(ЦАС) с денонощно дежурство от квалифициран персонал.
(2) Централната алармена станция трябва
да отговаря на следните изисквания:
1. да осигурява наблюдение и оценка на
алармените сигнали, както и управление на
системата за контрол на достъпа;
2. да инициира реакция на алармените
сигнали от страна на охранителите, силите за
реагиране и ръководството на съоръжението;
3. да осигурява комуникацията с охранителите, силите за реагиране и ръководството
на съоръжението чрез специализирана, автономна, дублирана, надеждна и защитена
гласова система за комуникация;
4. да съхранява надеждно получената информация и да поддържа съответните електронни и видеоархиви;
5. да бъде разположена в отделно помещение или в сграда в границите на защитената
зона и да бъде така защитена, че да изпълнява
функциите си при наличие на проектната
заплаха и/или в случай на авария;
6. достъпът до ЦАС се контролира и е
ограничен само до лица, чиито служебни
задължения или конкретно възложена задача
налагат такъв достъп;
7. да има осигурено непрекъсваемо електрическо захранване, включително за аларменото
оборудване и алармените комуникационни
канали;
8. оборудването на ЦАС трябва да бъде
защитено срещу неразрешено следене, манипулация и фалшификация;
9. да осъществява периодична връзка на
определени фиксирани интервали със силите
за реагиране.
Чл. 32. (1) Лицензиантът трябва да осигури
24-часово дежурство на охранителите и на
силите за реагиране.
(2) Охранителите трябва да патрулират в
защитената зона с цел:
1. задържане на нарушители;
2. откриване на незаконно проникване или
на опити за проникване;
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3. визуално инспектиране на компонентите
на системата за физическа защита;
4. допълване на съществуващите мерки за
физическа защита;
5. осигуряване на първоначално реагиране.
Чл. 33. (1) Лицензиантът трябва да извършва редовно проверки на изпълнението на
функциите на системата за физическа защита,
включително:
1. функционални изпитвания на техничес
ките системи за сигурност;
2. проверка на времето за реагиране на
охранителите и силите за реагиране.
(2) В случай на установяване на значителни
недостатъци при функционирането на системата за физическа защита се докладва за това
незабавно в Агенцията, в МВР и в ДАНС.
Раздел IV
Физическа защита на ядрен материал категория I
Чл. 34. При осигуряване на физическата
защита на ядрен материал от категория I
освен изискванията по раздели от I до III се
прилагат и изискванията на този раздел.
Чл. 35. (1) Ядреният материал се използва
или съхранява само във вътрешни зони.
(2) Вътрешната зона може да бъде също и
зона с особена важност.
(3) Вътрешната зона осигурява допълнителни мерки и бариери в защитената зона
за откриване на неразрешено проникване,
контрол на достъпа и за забавяне срещу противозаконно отнемане или саботаж и трябва
да отговаря на следните изисквания:
1. да бъде надеждно защитена и оборудвана
със сигнално-охранителна система;
2. да бъде оградена с физическа бариера,
осигуряваща достатъчно забавяне и навременно и правилно реагиране при противозаконно
отнемане или саботаж;
3. мерките за забавяне да са проектирани
да отчитат възможностите на вътрешните и
външните нарушители и да отчитат балансирано всички потенциални точки за проникване;
4. входът за достъп до вътрешната зона да
бъде по възможност само един и да е защитен с подходящи заключващи устройства и
сигнално-охранителна система;
5. на подходяща дистанция от границите на
вътрешната зона да са монтирани бариери за
превозни средства с цел предотвратяване на
насилствено нахлуване, включително с водни
съдове, определени в проектната заплаха,
които могат да се използват от нарушител за
извършването на противозаконно отнемане
или саботаж;
6. при определяне на мерките за физическа
защита на вътрешната зона да е взета предвид
и възможността за атака от въздуха и атака
от разстояние в случаите, когато такава е
включена в проектната заплаха.
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Чл. 36. По отношение на контрола на
достъпа до вътрешните зони се прилагат
следните изисквания:
1. броят на лицата, имащи право на достъп
без придружител до вътрешните зони, трябва
да бъде сведен до минимум, като се допускат
само лица, чиито служебни задължения го
изискват;
2. лица, които не притежават разрешение
по чл. 30, т. 1, се допускат при изключителни
обстоятелства и за ограничен период от време само ако са постоянно придружавани от
лица, които притежават такова разрешение.
Чл. 37. (1) Ядреният материал се съхранява
в подсилено помещение (трезор) или подсилено
заграждение, които да осигурят допълнителни
възможности за откриване на неразрешено
проникване и забавяне в случаите на опит
за противозаконно отнемане.
(2) Подсиленото помещение или заграждение са постоянно заключени и с активирани
аларми освен по времето на регламентиран
достъп до материала.
Чл. 38. Лицензиантът трябва да осигури
резервна централна алармена станция или
да предприеме други еквивалентни мерки за
осигуряване на функциите по наблюдение и
оценка на алармите и комуникация в случаите
на извънредни ситуации.
Чл. 39. За противопоставяне на вътрешни
нарушители се предприемат следните мерки:
1. постоянно наблюдение на работещите
в зоната;
2. прилагане на правилото на двете лица.
Чл. 40. Охранителите и силите за реагиране провеждат учения с противопоставяне
на силите поне веднъж годишно.
Раздел V
Физическа защита на ядрени съоръжения
срещу саботаж
Чл. 41. При осигуряване на физическата
защита на ядрени съоръжения срещу саботаж
освен изискванията по раздели I – III се прилагат и изискванията на този раздел.
Чл. 42. (1) Лицензиантът изготвя възможни
сценарии, по които нарушителите биха могли
да извършат саботаж.
(2) Сценариите по ал. 1 се определят с
отчитане на следните фактори:
1. определената по реда на раздел VI проектна заплаха;
2. местоположението на ядреното съоръжение и наличното на площадката количество
ядрен материал и радиоактивни вещества,
включително радиоактивните отпадъци;
3. възможностите за въздействие върху
структурите, системите и компонентите на
ядреното съоръжение с цел предизвикването
на ядрена или радиационна авария, включително възможността за атака от разстояние.
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Чл. 43. (1) Системата за физическа защита
се проектира така, че да осигурява ефективна
защита при опит за реализиране на сценариите по чл. 42.
(2) При проектирането на системата за физическа защита се вземат предвид проектната
безопасност, експлоатационните характеристики, пожарната безопасност и мерките за
аварийна готовност и аварийно реагиране на
ядреното съоръжение.
(3) При проектирането на системата за физическа защита лицензиантът предприема мерки
за избягване на противоречията с дейностите
за осигуряване на безопасността и се стреми,
доколкото е възможно, мерките за безопасност
и сигурност да се допълват взаимно.
Чл. 44. (1) Ядрените материали, радиоактивните вещества, както и структурите, системите
и компонентите, извършването на саботаж
върху които може пряко или косвено да доведе
до неприемливи радиологични последствия за
персонала, населението и околната среда, се
разполагат в една или повече зони с особена
важност, намиращи се в защитената зона.
(2) За зоните с особена важност се прилагат
изискванията на чл. 35 и 36.
(3) За противопоставяне на вътрешни нарушители и своевременно откриване на нерегламентирани действия, включително намеса в
структури, системи и компоненти, в зоните
с особена важност се извършва постоянно
видеонаблюдение с възможност за записване.
(4) По време на извършване на ремонти и
реконструкции в зоните с особена важност се
поддържа строг контрол на достъпа за лица
от външни организации. След завършването
на ремонта се извършва претърсване с цел
откриване на евентуална намеса в структурите, системите и компонентите, както и на
взривни вещества, оръжия и други опасни
вещества и предмети.
(5) Аварийните изходи от зоните с особена
важност се оборудват със сигнално-охранителни системи и средства за наблюдение.
(6) Зоните с особена важност се проектират и изграждат без прозорци, а при заварено
положение те са постоянно затворени и са
снабдени с решетки и със сигнално-охранителна система.
Раздел VI
Условия и ред за разработване и одобряване
на проектната заплаха
Чл. 45. (1) Проектната заплаха се определя
на основата на оценката на заплахата за всяко
конкретно ядрено съоръжение, съответно за
всеки конкретен превоз на ядрен материал.
(2) Държавна агенция „Национална сигурност“ предоставя на председателя на Агенцията и на лицензианта или на титуляря на
разрешение подходяща информация относно
оценките по ал. 1 в съответствие с изискванията на чл. 33, ал. 2 от Закона за ДАНС.
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(3) Държавна агенция „Национална сигурност“ ежегодно, при промяна на средата
на сигурност или при поискване актуализира
оценките по ал. 1 и уведомява председателя
на Агенцията и лицензиантите или титулярите
за настъпилите изменения.
(4) При изготвяне на оценките по ал. 1
ДАНС използва следната информация:
1. обща информация относно заплахата за
националната сигурност, събрана в рамките
на специализираните правомощия на ДАНС,
предоставени от закона;
2. специфична информация за конкретните
ядрени съоръжения, съответно за конкретния
превоз на ядрен материал.
(5) Агенцията, лицензиантите или титулярите на разрешение, както и всички държавни органи, организации и юридически
лица предоставят по реда на чл. 129, ал. 3 от
Закона за ДАНС необходимата специфична
информация по ал. 4, т. 2, с която разполагат.
(6) За осигуряване на своевременното извършване на оценка на заплахата при превоз
на ядрен материал лицензиантът или титулярят на разрешение уведомява ДАНС в срок
не по-късно от 30 дни преди извършването
на превоза.
Чл. 46. (1) Лицензиантът, съответно титулярят на разрешение, разработва проектната
заплаха.
(2) Проектната заплаха по ал. 1 съдържа:
1. описание на различните видове потенциа лни заплах и съгласно информаци ята,
предоставена от ДАНС по чл. 45, ал. 2;
2. анализ на всяка една от потенциалните
заплахи поотделно;
3. атрибутите и характеристиките на потенциалните вътрешни и/или външни нарушители, включително брой, намерения, тактика,
въоръжение, техническа екипировка, знания,
умения, транспортни средства, комуникационни средства и финансиране;
4. информация относно идентифицирани
заплахи, които не могат да бъдат включени в
проектната заплаха и защитата срещу които
трябва да бъде отговорност на държавата.
(3) При разработването на проектната
заплаха по ал. 1 се вземат предвид следните
фактори, свързани с потенциалните нарушители:
1. мотивация – политическа, финансова,
идеологическа, лична;
2. готовност за рискуване на собствения
живот;
3. намерения – саботаж, кражба, предизвикване на паника, предизвикване на политическа нестабилност, причиняване на масови
щети, наранявания и смърт;
4. брой на нарушителите – атакуващи сили
и поддръжка;
5. оръжия – тип и брой;
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6. експлозиви – вид, количество, начин за
задействане;
7. инструменти, екипировка и комуникационно оборудване;
8. методи за транспорт и транспортни
средства;
9. технически и бойни умения;
10. компютърни умения;
11. знания относно целите, плановете на
съоръжението, процедурите, мерките за сигурност и мерките за безопасност;
12. знания относно маршрута, графика и
мерките за сигурност – в случаите на превоз
на ядрен материал;
13. източници и размер на финансирането;
14. мотивация, брой, нагласа и възможности
на вътрешните нарушители;
15. поддържащи структури – симпатизанти
или за логистична подкрепа;
16. тактика – силова, скрита, с използване
на измама.
Чл. 47. (1) Лицензиантът представя проектната заплаха по чл. 46, ал. 1 за одобрение
от председателя на Агенцията.
(2) В съответствие с Устройствения правилник на Агенцията председателят възлага
на административните звена на Агенцията
да извършат преглед и оценка на проектната
заплаха.
(3) Председателят на Агенцията изпраща
проектната заплаха на председателя на ДАНС
за съгласуване.
(4) В съответствие с резултатите от дейности
те по ал. 2 и 3 председателят на Агенцията
може да укаже на лицензианта да направи
изменения в проектната заплаха или да извърши допълнителни проучвания.
(5) Председателят на Агенцията одобрява
проектната заплаха със заповед след получаване на съгласието на председателя на ДАНС.
Чл. 48. (1) В случаите по чл. 45, ал. 3 лицензиантите или титулярите на разрешения
са длъжни да внесат съответните изменения
в проектната заплаха.
(2) Одобряването на измененията по ал. 1
става по реда на чл. 47.
Раздел VII
Ред за определяне на зони с контролиран
достъп по смисъла на чл. 115 ЗБИЯЕ
Чл. 49. (1) Около ядрените съоръжения
по чл. 114, ал. 1 ЗБИЯЕ могат да се създават
зони с контролиран достъп по смисъла на
чл. 115 ЗБИЯЕ.
(2) Необходимост та от създаването на
зона по ал. 1 се преценява от заявителя на
разрешение по чл. 15, ал. 4, т. 4 ЗБИЯЕ при
отчитане на проектната заплаха.
(3) По изключение и при наличие на данни
за повишена заплаха могат да се създават зони
с контролиран достъп с временен характер
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и около ядрени съоръжения извън тези по
чл. 114, ал. 1 ЗБИЯЕ.
Чл. 50. (1) Заявителят на разрешение по
чл. 15, ал. 4, т. 4 ЗБИЯЕ изготвя проект за
границите на зоната с контролиран достъп и
правилата за достъп до нея.
(2) При изготвянето на проекта по ал. 1
се вземат предвид определената по реда на
раздел VI проектна заплаха, както и следните
фактори:
1. природно-географски и инфраструктурни
особености (релеф на местността и естествени
бариери, като вода, растителност, ровове и
канали и труден за достъп терен);
2. метеорологични условия;
3. социално-икономическа характеристика
на района (наличие на предприятия, банкови
институции и др.);
4. съществуващи контролно-пропускателни
пунктове, бариери, изкуствени неравности
или други средства, които са изградени или
монтирани на пътищата и на подходите към
ядреното съоръжение.
(3) Проектът по ал. 1 включва:
1. описание на границите на зоната, пунктовете за вход и изход и предложеното разположение на контролно-пропускателните
пунктове;
2. информация за разположените в границите на зоната имоти, включително за тяхното
предназначение, собственици, лицата, които
ги стопанисват, носителите на ограничени
вещни права, както и за наемателите им;
3. информация за разположението и собствеността на пътищата в рамките на зоната,
както и за лицата, които ги стопанисват;
4. описание на предлагани я реж им за
контрол на достъпа, включително ползването
на пътищата, реда за издаване на пропуски и
видовете проверки, които ще се извършват на
контролно-пропускателните пунктове;
5. информация за необходимия брой служители на МВР, които ще осъществяват режима
за контрол на достъпа.
(4) Предлаганият режим за контрол на
достъпа по ал. 3, т. 4 следва да отчита изискванията на националното законодателство
по отношение на:
1. собствеността и ограничените вещни
права на собствениците на имоти в границите
на зоната;
2. преминаването по пътищата в границите
на зоната.
Чл. 51. (1) Проектът по чл. 50, ал. 1 се
съгласува със:
1. Министерството на вътрешните работи – по отношение на режима за контрол на
достъпа;
2. Държавната агенция „Национална сигурност“ – по отношение на съответствието
с проектната заплаха;

ВЕСТНИК

БРОЙ 82

3. собствениците на пътища в границите
на зоната – по отношение на преминаването
по пътищата.
(2) В съответствие със съгласувания по
ал. 1 проект заявителят на разрешение по
чл. 15, ал. 4, т. 4 ЗБИЯЕ изготвя и утвърждава
инструкция за контрол на достъпа в зоната,
която се съгласува с МВР, ДАНС, с областния
управител и с кмета на общината.
(3) Инструкцията по ал. 2 се довежда до
знанието на влизащите лица на контролнопропускателните пунктове.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ФИЗИЧЕСК А ЗАЩИТА НА РАДИОАКТИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА
Чл. 52. (1) За целите на физическата защита
на радиоактивните вещества под формата на
закрити източници на йонизиращи лъчения се
използва тяхната категоризация в зависимост
от параметъра А/D, определена в таблицата
към § 1, т. 9 от допълнителните разпоредби
на ЗБИЯЕ.
(2) За целите на физическата защита радиоактивните вещества, които не са под формата
на закрити източници, се категоризират в
съответствие с ал. 1, като тяхната активност
се приравнява на максимално разрешената
стойност, посочена в съответните лицензия
и/или разрешение по ЗБИЯЕ.
(3) За случаите, когато в едно хранилище
или помещение се съхраняват или използват
повече от един радиоактивен източник от един
вид радионуклид или от различни видове, се
пресмята тяхното сумарно съотношение А/D
и се определя съответната категория.
Чл. 53. (1) Нивото на физическа защита
на радиоактивните вещества се определя от
тяхната категория съгласно чл. 52.
(2) Нивата на физическа защита се определят, както следва:
1. за радиоактивни вещества от катего
рия 1 – ниво на защита А;
2. за радиоактивни вещества от катего
рия 2 – ниво на защита Б;
3. за радиоактивни вещества от катего
рия 3 – ниво на защита В;
4. за радиоактивни вещества от категория 4 – не се прилагат специфични мерки за
физическа защита, освен извършване на тримесечна инвентаризация и технически мерки,
ограничаващи възможността за неразрешено
преместване на източника;
5. за радиоактивни вещества от категория 5 – не се прилагат специфични мерки за
физическа защита, освен извършването на
годишна инвентаризация.
(3) Техническите и административните
мерки, прилагани за всяко ниво на защита
по ал. 2, т. 1, 2 и 3, са посочени в приложение № 2.
Чл. 54. (1) Нивата на физическа защита
за радиоактивни вещества от категории 1, 2
и 3, определени съгласно чл. 53, ал. 2, могат

БРОЙ 82

ДЪРЖАВЕН

да се коригират в случай на изменение на
средата за сигурност.
(2) При промяна на средата за сигурност
или при поискване Д А НС предоставя на
председателя на Агенцията подходяща информация в съответствие с изискванията на
чл. 33, ал. 2 от Закона за ДАНС. Данните за
промяна на средата за сигурност по ал. 1 се
предоставят от ДАНС в рамките на нейните
правомощия по чл. 112 ЗБИЯЕ.
(3) В зависимост от получената по ал. 2
информаци я председател ят на А генци ята
уведомява лицата по чл. 2, ал. 1 за необходимостта от изменение на определеното ниво
на физическа защита.
Чл. 55. Мерките за физическа защита на
радиоактивните вещества трябва да осигурят:
1. възпиране от извършване на противозаконно отнемане или саботаж;
2. откриване и забавяне на неразрешен
достъп до или неразрешено преместване на
радиоактивното вещество;
3. оценка на постъпващите алармени сигнали от сигнално-охранителните системи;
4. своевременно реагиране на всеки опит
за или реален достъп до радиоактивното
вещество.
Чл. 56. (1) Лицата по чл. 2, ал. 1:
1. определят мерки за контрол на достъпа;
2. извършват проверки за надеждността на
лицата, които имат непосредствен достъп до
радиоактивните вещества;
3. осигуряват защита на информацията за
физическата защита;
4. разработват план за сигурност;
5. осъществяват управление на събития,
свързани със сигурността;
6. поддържат система за докладване на
събития, свързани със сигурността.
(2) Планът за сиг у рност по ал. 1, т. 4
включва:
1. описание на вида и количеството на
радиоактивните вещества и услови ята за
тяхното използване и съхранение;
2. описание на специфичните заплахи и
рискове за сигурността;
3. описание на системата за физическа
защита и нейните цели;
4. процедури за физическа защита;
5. административни аспекти, включително ролите и отговорностите на персонала за
изпълнение на мерките за сигурност;
6. описание на процедурите за промяна на
правилата за сигурност в случаите на повишаване на нивото на заплахата, оценена от
държавата;
7. описание на реагирането, включително
взаимодействието със съответните компетентни държавни органи при дейностите по
откриване и връщане на противозаконно
отнето радиоактивно вещество.
(3) В случаите, когато лицензиантът използва мобилни и/или преносими уреди с
радиоактивни вещества и няма възможност
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да прилага предвидените в тази наредба мерки за физическа защита при използване и
съхранение при фиксирано местоположение,
прилага други мерки за сигурност, гарантиращи еквивалентно ниво на защита.
Г л а в а

п е т а

ФИЗИЧЕСК А ЗАЩИТА ПРИ ПРЕВОЗ НА
ЯДРЕН МАТЕРИАЛ ИЛИ НА ДРУГИ РАДИОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА
Раздел I
Общи изисквания за физическа защита при
превоз на ядрен материал
Чл. 57. (1) Нивото на физическа защита
на ядрения материал при превоз се определя
от категорията на ядрения материал съгласно чл. 24, от възможните вредни последствия за персонала, населението и околната
среда – в случай на саботаж, и от проектната
заплаха, определена съгласно глава трета,
раздел VI.
(2) При промени в проектната заплаха
нивото на физическа защита може да се променя независимо от категорията на ядрения
материал.
(3) В случаите на превоз на ядрен материал,
попадащ извън категориите по приложение
№ 1, се прилагат изискванията за физическа
защита при превоз на радиоактивни вещества,
определени в раздел VI.
Чл. 58. Физическата защита по време на
превоз на ядрен материал включва следните
мерки в съответствие със степенувания подход:
1. свеждане до минимум на времето за
превоз на ядрения материал;
2. свеждане до минимум на броя и продължителността на претоварванията от едно
на друго транспортно средство или към и от
склад за временно съхранение;
3. свеждане до минимум на предсказуемостта на превоза чрез промяна на времена
и маршрути;
4. предварителна проверка на надеждността на лицата, ангажирани с организацията и
провеждането на превоза, и ограничаване на
предварителната информация за превоза до
минималния необходим брой лица;
5. защита на подробната информация за
превоза, особено на данните за маршрута и
графика;
6. маршрутът на превоза осигурява максимални възможности за постоянно наблюдение при съпровождане на товара, като са
избегнати маршрути с интензивен трафик,
както и преминаването през зони на природни
бедствия, граждански безредици или с друга
известна заплаха;
7. кон т ей нери т е и/и л и т ра нспор т н и т е
средства не се оставят без надзор за време,
по-дълго, отколкото е абсолютно необходимо;
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8. в случаите на непредвиден и продължителен престой на превозното средство се
прилагат, доколкото е възможно, мерките за
физическа защита по глава трета, съответни
на категорията на ядрения материал и на
проектната заплаха.
Раздел II
Организация на физическата защита при
превоз на ядрен материал
Чл. 59. (1) За осигуряване на физическата
защита при превоза заявителят на разрешение
за превоз на ядрен материал изготвя план за
сигурност.
(2) Планът по ал. 1 задължително съдържа:
1. вида, изотопния състав, количеството и
активността на ядрения материал;
2. данни за изпращача, получателя и превозвача;
3. график и варианти за маршрутите на
превоза по време и място на товарене, разтоварване, евентуално претоварване и планиран
престой;
4. разпределението на задачите и отговорностите по осигуряване на физическата защита
на ядрения материал при превоза;
5. отговорните лица за физическата защита;
6. силите и средствата за физическа защита,
включително сили за реагиране, съответстващи
на проектната заплаха;
7. вида на превозните средства;
8. организацията на комуникациите между
техническия персонал, персонала за физическата защита, получателя и изпращача;
9. процедурите за действие и взаимодействие, както и за информиране и оповестяване
при извънредни ситуации.
(3) Маршрутите на превоза, графиците за
тяхното осъществяване и редът за обмен на
информация по ал. 2 се обособяват като приложения към плана и се предоставят и ползват
само от лицата, които организират, извършват,
осигуряват или контролират физическата защита на превоза.
(4) Информацията за планираните и извършваните превози се предава по защитени
комуникационни канали.
(5) Планът по ал. 1 се съгласува с ДАНС
и с компетентните органи на МВР.
(6) Съгласуваният план е част от документите, придружаващи заявлението за издаване
на разрешение по чл. 15, ал. 4, т. 7 ЗБИЯЕ.
Чл. 60. (1) При всеки превоз на ядрен
материал титулярят на разрешение определя
отговорно длъжностно лице по физическата
защита на превоза и му предава:
1. писмени инструкции относно действията
на персонала при нормални условия и при
извънредни ситуации;
2. списък на лицата, имащи право на достъп
до ядрения материал по време на превоза;
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3. списък на лицата, които ще приемат
ядрения материал, номерата на личните им
документи и друга информация, позволяваща
на персонала на изпращача, участващ в предаването, еднозначно да установи правото на
получателя да получи товара;
4. план за действие при извънредни ситуации.
(2) Отговорното длъжностно лице по физическата защита на превоза:
1. преди натоварването на ядрения материал и преди началото на превоза организира
извършването на претърсване на превозното
средство за наличието на странични устройства,
предмети или неправомерна намеса, които могат пряко или косвено да създадат опасност за
ядрения материал или за превозното средство;
2. непрекъснато наблюдава и анализира
обстановката за наличието на промени или
обстоятелства, представляващи опасност за
сигурността на ядрения материал или на персонала, участващ в превоза;
3. оценява степента на възникналата опасност или заплаха за ядрения материал;
4. уведомява за опасността персонала,
участващ в превоза, а при необходимост – и
центъра за транспортен контрол;
5. ръководи персонала за физическа защита
съгласно инструкциите за действие при нормални условия и при извънредни ситуации.
Чл. 61. (1) За всяко превозване на ядрен
материал титулярят на разрешението за превоз
създава център за транспортен контрол.
(2) За времето на превозване в центъра за
транспортен контрол работи оперативна група,
включваща персонал на превозвача и получателя, и при необходимост – на Агенцията,
ДАНС и на компетентните органи на МВР.
(3) Оперативната група по ал. 2 изпълнява
следните задачи:
1. следи за местонахождението на товара
във всеки момент на превоза;
2. контролира обстановката при превоза
от гледна точка на физическата защита и при
необходимост променя маршрута и графика
за изпълнението му;
3. поддържа непрекъсната двустранна връзка с превозвача, с отговорното длъжностно
лице по физическата защита на превоза, със
съпровождащите товара лица и със силите за
реагиране;
4. уведомява незабавно отговорното длъжностно лице по физическата защита на превоза
при възникване на опасност.
Раздел III
Изисквания за физическа защита при превоз
на ядрен материал от категории I, II и III
Чл. 62. Всички лица, имащи отношение
към организацията, планирането и осъществяването на превоза, трябва да отговарят на
изискванията на чл. 116, ал. 3 ЗБИЯЕ.
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Чл. 63. (1) Физическата защита по време на
превоза се осъществява от въоръжена охрана.
(2) Охранителите:
1. съпровождат непрекъснато товара с цел
недопускане на противозаконно отнемане или
саботаж;
2. непрекъснато осъществяват визуален контрол върху целостта и състоянието на товара;
3. при престой на превозното средство или
претоварване на ядрения материал осигуряват
охранявана зона около превозното средство или
района за извършване на товарно-разтоварни
работи с цел недопускане на нерегламентиран
достъп.
Чл. 64. (1) Превозът на ядрен материал се
извършва със специално оборудвани транспортни средства в зависимост от категорията
на ядрения материал.
(2) Изискванията за безопасност към транспортните средства по ал. 1 и към опаковките се
определят с наредбата по чл. 26, ал. 4 ЗБИЯЕ.
(3) По транспортните и съпровождащите
превозни средства не се поставят надписи,
маркировки или други специални обозначения
с изключение на изискваните от закона.
(4) Транспортните опаковки и превозните
средства се оборудват с пломби и заключващи
устройства, като тяхната цялост се проверява
задължително преди началото на превоза, както и при прехвърлянето от едно транспортно
средство на друго.
(5) Транспортните опаковки с ядрен материал се превозват само в закрити и заключени
превозни средства, отсеци или стандартни
транспортни контейнери.
(6) В случаите на запечатани и заключени
транспортни опаковки с маса над 2000 kg се
допуска превоз в открити превозни средства,
като транспортните опаковки се закрепват
надеждно към превозното средство.
Чл. 65. (1) Превозът започва само ако товарополучателят е потвърдил писмено своята
готовност за приемане на товара.
(2) Товарополучателят е длъжен предварително и своевременно да извърши претърсване
на района на приемането и на предаването на
ядрения материал, да отстрани от него външните лица и да осигури неговата физическа
защита.
(3) Преди предаването на товара отговорното
длъжностно лице по физическата защита на
превоза сравнява данните от документите по
чл. 60, ал. 1, т. 3 с данните от документите на
представителите на товарополучателя, участващи в приемането на товара.
(4) При възникване на съмнение относно
правомощията на представителите на получателя отговорното длъжностно лице по физическата защита на превоза предприема всички
необходими мерки за физическата защита на
товара и незабавно уведомява председателя на
Агенцията, ДАНС и органите на МВР.
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(5) Предаването и приемането на товара
се извършват след оглед на контейнерите и
опаковките, целостта и съответствието на
пломбите.
(6) Отговорността за физическата защита
на ядрения материал се предава чрез протокол, който се подписва на мястото на предаването от отговорното длъжностно лице
по физическата защита, представител на
товарополучателя, както и от представител
на въоръжената охрана.
(7) При констатиране на нередности по
целостта и състоянието на пломбите, заключващите устройства и транспортните опаковки
се изготвя и констативен протокол, който се
подписва от лицата по ал. 6.
Чл. 66. При превоз с автомобилен транспорт
титулярят на разрешение за превоз на ядрен
материал е длъжен да осигури:
1. въоръжена охрана във всяко отделно
превозно средство;
2. съпровождане на отделните превозни
средства от въоръжена охрана, осигурена със
собствено превозно средство;
3. двустранна връзка между превозните
средства по т. 1 и 2, силите за реагиране и
центъра за транспортен контрол;
4. денонощна въоръжена охрана на местата
за престой – в случаите, когато превозът на
ядрения материал не може да се осъществи
в рамките на един ден.
Чл. 67. При превоз с железопътен транспорт
титулярят на разрешение за превоз на ядрен
материал е длъжен да осигури:
1. разполагане на ядрения материал в отделен вагон на товарна композиция, позволяващ
надеждно закрепване и заключване на товара;
2. въоръжена охрана, разположена така, че
надеждно да се гарантира физическата защита
на ядрения материал;
3. надеждна комуникационна връзка между персонала за охрана в композици ята,
изградена на принципите на резервираност
и разнообразие, и надеждна двустранна комуникационна връзка между персонала за
охрана в композицията, силите за реагиране
и центъра за транспортен контрол;
4. обособяване на охранявана зона при
извънреден престой на композицията и незабавно уведомяване на центъра за транспортен
контрол;
5. движение на самостоятелен локомотив
пред влаковата композиция.
Чл. 68. При превоз с речен или морски
транспорт титулярят на разрешение за превоз
на ядрен материал е длъжен да осигури:
1. превоз със специализирано плавателно
средство, притежаващо необходимите сертификати за превоз на опасни товари от клас 7;
2. разполагане на товара в контейнери и в
отсеци, които позволяват надеждно закрепване
и защита на ядрения материал;
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3. денонощна въоръжена охрана на плавателното средство;
4. надеждна комуникационна връзка между
персонала за охрана в плавателното средство,
изградена на принципите на резервираност и
разнообразие, и надеждна двустранна комуникационна връзка между персонала за охрана
в плавателното средство, силите за реагиране
и центъра за транспортен контрол.
Чл. 69. При въздушен превоз титулярят
на разрешение за превоз на ядрен материал
е длъжен да осигури:
1. превоз във въздухоплавателното средство
само и единствено на ядрен материал;
2. допускане на борда на въздухоплавателното средство само на персонала, придружаващ
и/или обслужващ полета и товара.
Раздел IV
Изисквания за физическа защита при превоз
на ядрен материал от категория I
Чл. 70. При осигуряване на физическата
защита при превоз на ядрен материал от категория I освен изискванията по раздели I – III
се прилагат и изискванията на този раздел.
Чл. 71. (1) В плана за сигурност по чл. 59,
ал. 1 са предвидени процедури за смяна на
маршрута по време на превоза в случай на
постъпила нова информация за заплахата.
(2) Прилагат се следните организационни
и технически мерки:
1. центърът за транспортен контрол е надеждно защитен срещу проектната заплаха;
2. охраната докладва периодично в центъра
за транспортен контрол, както и при всяко
спиране на превозното средство;
3. превозното средство се оборудва със
система за дистанционно следене на неговото
местоположение от центъра за транспортен
контрол;
4. когато това е възможно, се прави предварителна проверка на маршрута с цел откриване на възможни заплахи;
5. в случаите по чл. 64, ал. 6 транспортните
опаковки се закрепват неподвижно към превозното средство чрез заключващ механизъм
с два ключа, за които се прилага правилото
на двете лица.
(3) В случай на превоз с автомобилен
транспорт се прилагат следните допълнителни мерки:
1. превозните средства се оборудват с
блокиращи устройства (имобилайзери), които
гарантират обездвижването на превозното
средство в случай на опасност от противозаконно отнемане;
2. използват се специално защитени срещу нападение превозни средства (бронирани
автомобили).
(4) В случаите на превоз с речен или с
морски транспорт превозът се извършва само
при условията на изключително използване.
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Раздел V
Специфични изисквания за физическа защита
срещу саботаж по време на превоз на ядрен
материал
Чл. 72. При осигуряване на физическата
защита срещу саботаж при превоз освен изискванията по раздели I – III се прилагат и
изискванията на този раздел.
Чл. 73. (1) Титулярят на разрешение за
превоз на ядрен материал изготвя възможни
сценарии, по които нарушителите могат да
опитат да извършат саботаж.
(2) Сценариите по ал. 1 се определят с
отчитане на следните фактори:
1. определената по реда на глава трета,
раздел VI проектна заплаха;
2. маршрутът за превоз на ядрения материал, местата за престой и претоварване от едно
превозно средство на друго и количеството
ядрен материал и радиоактивни вещества;
3. възможностите за въздействие върху
транспортните опаковки и превозните средства с цел предизвикването на ядрена или
радиационна авария;
4. потенциалните вредни последствия за
персонала, населението и околната среда при
извършване на саботаж.
Чл. 74. (1) Системата за физическа защита
се проектира така, че да осигурява ефективна
защита при реализиране на сценариите по
чл. 73.
(2) При проектирането на системата за
физическа защита се вземат предвид проектната безопасност и експлоатационните
характеристики на транспортните опаковки,
както и пожарната безопасност и мерките за
аварийна готовност и аварийно реагиране.
(3) При проектирането на системата за
физическа защита титулярят на разрешение
за превоз предприема мерки за избягване на
противоречията с дейностите за осигуряване
на безопасността и се стреми, доколкото е
възможно, мерките за безопасност и сигурност
да се допълват взаимно.
Раздел VI
Физическа защита при превоз на радиоактивни вещества
Чл. 75. (1) Системата за физическа защита
по време на превоз на радиоактивни вещества
трябва да осигурява:
1. възпиране на потенциалните нарушители;
2. своевременно откриване на опитите
за противозаконно отнемане или саботаж и
тяхното осуетяване.
(2) При проектирането на системата за
физическа защита по време на превоз на
радиоактивни вещества се отчитат следните
фактори:
1. категорията, количеството, физическата и химическата форма на радиоактивното
вещество;
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2. видът транспорт;
3. актуалната оценка на заплахата – в случаите на превоз на радиоактивни вещества
от категория 1, 2 или 3.
(3) Превозът на радиоактивни вещества се
извършва със специално оборудвани превозни
средства в зависимост от категорията на радио
активните вещества и вида на опаковката им.
(4) Изискванията за безопасност към превозните средства по ал. 3 и към опаковките се
определят с наредбата по чл. 26, ал. 4 ЗБИЯЕ.
Чл. 76. (1) При превоз на радиоактивни
вещества се прилагат две нива на физическа
защита – базово и усилено.
(2) Базовото ниво на физическа защита се
прилага при превоз на радиоактивни вещества
от категории 3, 4 и 5.
(3) Усиленото ниво на физическа защита се
прилага при превоз на транспортни опаковки,
всяка от които съдържа:
1. радиоактивни вещества от категория 1
или 2;
2. радионуклидите, посочени в първата
колона на таблицата в приложение № 3, ако
тяхната активност превишава посочената
активност във втората колона на същата
таблица;
3. всички други радионуклиди с изключение
на посочените в т. 2, ако тяхната активност
превишава 3000 А 2 , като стойностите на А 2 са
определени в приложение № 1 към наредбата
по чл. 26, ал. 4 ЗБИЯЕ.
Чл. 77. (1) Мерките за физическа защита
при базово ниво на физическа защита включват като минимум:
1. потвърж дение на самоличност та на
персонала, участващ в превоза;
2. потвърждение на предварително обявената идентификация на превозното средство,
с което ще се извърши превозът;
3. писмени инструкции, определящи действията на различните длъжностни лица, ангажирани с превоза, както и нужните телефони за връзка при инциденти, свързани със
сигурността;
4. възможност за комуникация с компетентните органи на държавната и на местната
власт;
5. потвърждение на надеждността на персонала, участващ в организацията и в извършването на превоза.
(2) Мерките за физическа защита при
усилено ниво на физическа защита включват
като минимум:
1. идентифициране на изпращача и на
превозвача съгласно програмата за превоза;
2. предварително уведомяване на получателя от изпращача за вида на превозното
средство и за очакваното време за пристигане
при получателя;
3. използване при възможност на средства за проследяване на местоположението
и състоянието на товара и на състоянието
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на заключващите и на другите технически
средства за сигурност;
4. възможност за двустранна комуникация
с превозното средство;
5. използване на технически системи за
сигурност за възпиране, откриване и забавяне – при опити за противозаконно отнемане
или саботаж.
(3) В случаите по ал. 2 лицата по чл. 2, ал. 1
изготвят план за сигурност, който включва:
1. разпределение на отговорностите между
лицата, участващи в организацията и провеждането на превоза;
2. указания за съхраняване на списъка на
превозваните материали и опаковки;
3. процедури за своевременно докладване
и управление на извънредни ситуации;
4. мерки за осигуряване на опазването
на информацията за физическата защита на
превоза;
5. мерките за наблюдение на мястото на
товарене и информация за местата на претоварване.
(4) Мерките за физическа защита по ал. 2
се реализират от обучен персонал, готов да
реагира на различни по вид заплахи и/или
аварийни ситуации.
(5) Мерките по ал. 2, т. 3 не се прилагат
в случаите на превоз на радиационни дефектоскопи.
Чл. 78. (1) При превоз на радиоактивни
вещества от категория 1 или 2 лицата по
чл. 2, ал. 1:
1. определят отговорно длъжностно лице
по физическата защита при превоза;
2. предават на лицето по т. 1 писмени инструкции за действия при нормални условия и
при извънредни ситуации, както и информация
за лицата, които ще приемат радиоактивните
вещества, номерата на личните им документи
и друга информация, позволяваща еднозначно
да се установи правото на товарополучателя
да получи товара;
3. осигуряват при необходимост въоръжена
охрана.
(2) Отговорното длъжностно лице по физическата защита на превоза по ал. 1, т. 1:
1. преди началото на превоза извършва
оглед на превозното средство и проверява за
наличието на странични устройства, предмети или неправомерна намеса, които могат
пряко или косвено да създадат опасност за
радиоактивните вещества или за превозното
средство;
2. непрекъснато наблюдава и анализира
обстановката за наличието на промени или
на обстоятелства, представляващи опасност
за сигурността на радиоактивните вещества
или на персонала, участващ в превоза;
3. оценява степента на възникналата опасност или заплаха за радиоактивните вещества;
4. уведомява за опасността персонала,
участващ в превоза;
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5. ръководи превоза съгласно инструкциите за действие при нормални условия и при
извънредни ситуации.
(3) Мерките по ал. 1, т. 3 не се прилагат
в случаите на превоз на радиационни дефектоскопи.
Раздел VII
Специфични изисквания при международен
превоз на ядрен материал и/или на радиоактивни вещества
Чл. 79. (1) При превоз на ядрен материал
на територията на Република България, който
се извършва при внос, износ или транзит, се
прилагат изискванията на раздели I – V.
(2) В случаите на износ или транзит титулярят на разрешение за превоз или за транзитен превоз на ядрен материал предприема
необходимите действия, така че при превоза
след напускане на територията на Република
България да се прилагат като минимум нивата
за защита, посочени в приложение № 1 към
Конвенцията за физическа защита на ядрения
материал (ДВ, бр. 44 от 1987 г.).
(3) В случаите по ал. 2 и при условие че
някоя от държавите, през чиято територия ще
премине товарът, не е страна по Конвенцията
за физическа защита на ядрения материал,
Агенцията издава съответното разрешение,
след като е получила писмени уверения от
компетентните органи на тази държава, че е
осигурена физическата защита като минимум
съгласно изискванията по ал. 1.
(4) В случаите по ал. 2 титулярят на разрешение уведомява предварително товарополучателя, компетентните органи на Република България и компетентните органи на държавите,
през чиято територия ще премине товарът, за
граничните пунктове и датите на извършване
на митническите проверки и предаването на
отговорността за физическата защита.
Чл. 80. (1) При превоз на радиоактивни
вещества на територията на Република България, който се извършва при внос, износ или
транзит, се прилагат изискванията на раздел VI.
(2) В случаите на износ или транзит лицата по чл. 2, ал. 1 уведомяват предварително
товарополучателя, компетентните органи на
Република България и компетентните органи на държавите, през чиято територия ще
премине товарът, за граничните пунктове
и датите на извършване на митническите
проверки и предаването на отговорността за
физическата защита.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на наредбата:
1. „Атака от разстояние“ е атака, извършена
от разстояние от набелязаното съоръжение
или превозно средство, която не изисква непременно пряк достъп до целта или не изисква нарушителят да преодолява системата за
физическа защита.
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2. „Вътрешен нарушител“ е едно или повече
лица с разрешен достъп до ядрен материал и/
или до радиоактивни вещества, включително по
време на превоз, както и до ядрени съоръжения,
които могат да опитат противозаконно отнемане
или саботаж или които могат да помогнат на
външен нарушител да извърши същото.
3. „Вътрешна зона“ е зона с допълнителни
мерки за физическа защита, разположена вътре в защитената зона, в която се използва и/
или съхранява ядрен материал от категория I.
4. „Забавяне“ е функция на системата за
физическа защита, предназначена да увеличи
времето за проникване на нарушителя вътре
във, и/или за излизане на нарушителя навън
от ядреното съоръжение, от обекта с радиоактивни вещества или превозното средство.
5. „Заплаха“ е лице или група лица с мотивация, намерения и способности да извърши
противозаконно отнемане или саботаж.
6. „Защита в дълбочина“ е комбинация от
системи и мерки, които трябва да бъдат последователно преодолени или заобиколени, за
да бъде компрометирана физическата защита.
7. „Зона с особена важност“ е зона с допълнителни мерки за физическа защита, разположена вътре в защитената зона, в която са
разположени системи, устройства или ядрен
материал, извършването на саботаж върху
които може пряко или косвено да доведе до
неприемливи радиологични последствия за
персонала, населението и околната среда.
8. „Извънредна ситуация“ е успешно извършено противозаконно отнемане или саботаж,
както и ситуация, при която има вероятност
системата за физическа защита да не може да
изпълни функцията си да противостои успешно
на заплахата, и се налагат извънредни мерки
за защита или преодоляване на последствията.
9. „Информация за физическата защита“ е
информация за организацията, структурата и
техническите системи за сигурност на системата за физическа защита на ядрения материал, ядрените съоръжения и радиоактивните
вещества, както и информация за системата
на физическа защита при превоз, включително
данните за маршрутите и графиците за превоз
на ядрен материал и радиоактивни вещества.
10. „Култура на сигурност“ е сборът от
характеристики, отношения и поведения на
отделните индивиди, организации и държавни
институции, които служат като средства за поддържане на високо ниво на физическа защита.
11. „Охранител“ е лице, натоварено с отговорност за патрулиране, наблюдение, оценяване, придружаване на лица или транспорт,
контролиране на достъпа и/или осигуряване
на първоначална реакция.
12. „Персонал по физическа защита“ са
длъжностни лица, които по силата на служебните си задължения организират, ръководят
или непосредствено участват в дейностите за
осигуряване на физическата защита.
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13. „Правило на двете лица“ е процедура,
която изисква поне две упълномощени и компетентни лица да присъстват и да потвърждават,
че дейностите, включващи ядрени материали
и съоръжения, са разрешени.
14. „Сили за реагиране“ са специално
екипирани и въоръжени лица, обучени да се
противопоставят на опити за противозаконно
отнемане, както и на опити за саботаж.
15. „Степенуван подход“ е прилагане на
мерките за физическа защита пропорционално
на потенциалните последствия от извършването на противозаконно отнемане или саботаж.
16. „Управление на конфигурацията“ е процесът на идентифициране и документиране на
характеристиките на системата за физическа
защита, включително компютърни системи
и софтуер, и гарантирането, че промените на
тези характеристики са добре разработени,
оценени, утвърдени, публикувани, въведени в
експлоатация, записани и включени в документацията на съоръжението.
17. „Учение с противопоставяне на силите“
е функционално изпитване на системата за
физическа защита, което използва определен
обучен персонал в ролята на вражеска сила,
симулираща атака, отговаряща на заплахата
или на проектната заплаха.
18. „Физическа бариера“ е ограда, стена или
друго препятствие, което осигурява забавяне
на достъпа и подпомага осъществяването на
контрола на достъпа.
19. „Централна алармена станция“ е отделно
помещение, група помещения или сграда заедно с инсталираното оборудване, което служи
за цялостно и непрекъснато наблюдение и
оценка на алармените сигнали, управление на
системата за контрол на достъпа и поддържане
на постоянна връзка с охранителите, ръководството на ядреното съоръжение и силите за
реагиране.
20. „Център за транспортен контрол“ е специално създадена организационна структура
за непрекъснато наблюдение на местоположението на превозните средства и състоянието
на сигурността, оборудвана с необходимите
комуникационни средства за връзка между
транспортните средства, охраната, лицата по
чл. 2, ал. 1, товарополучателя и силите за реагиране и осигурена с необходимия персонал.
21. „Ядрен материал“ е понятието, определено в чл. 1 на Конвенцията за физическа
защита на ядрения материал.
§ 2. (1) За осъществяване на контрола по
чл. 3 и за изпълнение на плановете за действие
в извънредни ситуации по чл. 10 компетентните
държавни органи могат да разполагат технически средства за радиационен мониторинг в
районите на граничните контролно-пропускателни пунктове, както и във вътрешността
на страната.
(2) Компетентните държавни органи изготвят и прилагат съвместни процедури за действие
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в случаите, когато с техническите средства по
ал. 1 се установи неразрешено преместване на
ядрени материали или радиоактивни вещества.
(3) Процедурите по ал. 2 включват:
1. разпределение на задълженията и на
отговорностите на отделните компетентни
държавни органи и координацията между
тях, включително определяне на персонала,
отговорен за реагирането;
2. реда за уведомяване в случаите на регистрирано от техническите средства по ал. 1
неразрешено преместване на ядрен материал
или на радиоактивни вещества;
3. мерките за осигуряване на безопасността
и на радиационната защита на лицата по т. 1 и
на населението, както и мерките за физическа
защита на задържания ядрен материал или
радиоактивно вещество;
4. мерките за връщане на задържания ядрен
материал или на радиоактивно вещество под
регулиращ контрол.
§ 3. (1) В случаите на повече от едно ядрено
съоръжение, разположено на една площадка,
се допуска създаването на обща защитена
зона, обхващаща всички ядрени съоръжения.
(2) Създаване на обща защитена зона се
допуска и когато ядрените съоръжения по ал. 1
се експлоатират от различни лицензианти. В
тези случаи правоотношенията, свързани с осигуряването на физическата защита, се уреждат
в съответствие с изискванията на чл. 2, ал. 2.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 4. В срок 18 месеца от влизането в сила
на наредбата:
1. Лицата по чл. 2, ал. 1 привеждат физическата защита на ядрените съоръжения,
на ядрените материали и на радиоактивните
вещества в съответствие с изискванията на
наредбата.
2. Притежателите на лицензия за експлоатация на ядрени съоръжения, Държавна агенция „Национална сигурност“ и Агенцият а за
ядрено регулиране осигуряват разработването
и одобряването на проектната заплаха по реда
на глава трета, раздел VI.
3. Държавна агенция „Национална сигурност“ предоставя на председателя на Агенцията за ядрено регулиране информацията
по чл. 54, ал. 2.
4. Притежателите на лицензия за експлоатация на ядрени съоръжения, обявени за
особено важни по отношение на физическата
им защита съгласно чл. 114, ал. 1 ЗБИЯЕ, преценяват необходимостта от създаването на зони
с контролиран достъп по чл. 115, ал. 1 ЗБИЯЕ
и съответно предприемат мерки за тяхното
създаване по реда на глава трета, раздел VII.
§ 5. Наредбата се приема на основание
чл. 113, ал. 4 от Закона за безопасно използване на ядрената енергия.
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Приложение № 1
към чл. 24, ал. 1

Категории ядрен материал
Материал

Форма
I
2000 грама
или повече

1. Плутоний(а)

Необлъчен (б)

2. Уран-235

Необлъчен (б)
с 20 % или повече обогатяване по
Уран-235
с 10 % или повече, но по-малко от
20 % обогатяване по
Уран-235
с по-голямо от природния, но по-малко от 10 % обогатяване по Уран-235
Необлъчен (б)

3. Уран-233

5000 грама
или повече

Категория
II
по-малко от 2000 грама, но
повече от 500 грама

III
500 грама или помалко, но повече
от 15 грама
по-малко от 5000 грама, но 1000 грама или поповече от 1000 грама
малко, но повече
от 15 грама
10 000 грама или повече

по-малко от 10 000
грама, но повече от
1000 грама
10 000 грама или
повече

2000 грама
или повече

по-малко от 2000 грама, но
повече от 500 грама

4. Облъчено
гориво

500 грама или помалко, но повече
от 15 грама
500 грама или помалко, но повече
от 15 грама

Обеднен или природен
уран, торий или слабообогатено гориво (със
съдържание на делящи се
изотопи по-малко от 10 %)
(а) – всеки плутоний с изключение на плутония, изотопната концентрация на който превишава
80 % по плутоний-238;
(б) – ядрен материал, необлъчен в реактор, или ядрен материал, облъчен в реактор, но с ниво на
излъчване, равно или по-малко от 1 Gy/h на разстояние 1 метър без биологична защита.

Приложение № 2
към чл. 53, ал. 3

Мерки за физическа защита ниво А
Функция на
сигурност
Откриване

Цел

Мерки

Осиг у рява незабавно отк риване на
вся к а к ъв неразрешен дос т ъп до ох ран я в а н ат а з он а/ме с т он а хож ден ие т о
на радиоактивното вещество
Осигурява незабавно откриване на всеки опит за неразрешено преместване на
радиоактивното вещество, включително
от вътрешен нарушител
Осигурява незабавна оценка на откритото
нарушение
Осигурява незабавно оповестяване на
реагиращия персонал

Алармена система за откриване на нарушението и/или постоянно видеонаблюдение
от персонала

Осигурява средства за откриване на нераз
решено преместване чрез проверка
Забавяне

След откриване на нарушение осигурява забавянето, за да може реагиращият персонал
да предотврати неразрешено преместване

Реагиране

След откриване на нарушение осигурява
незабавно реагиране с достатъчни ресурси,
за да предотврати неразрешено преместване

Поставяне на показващи намеса електронни
устройства и/или постоянно видеонаблюдение от персонала
Дистанционно видеонаблюдение или непосредствена оценка от отговорния персонал
Бързи, надеждни, разнообразни средства за
комуникация, като телефони, мобилни телефони, пейджъри и радиостанции
Ежедневна инвентаризация чрез проверка на
място, видеонаблюдение, показващи намеса
устройства (пломби)
Система от поне две бариери (например
стени, решетки), които заедно осигуряват
достатъчно забавяне, за да позволи намесата
на реагиращия персонал
Способност за незабавно реагиране с достатъчен на брой персонал, с адекватно обучение
и с екипировка
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Функция на
Цел
сигурност
У п р а в л е н и е Осигурява контрол на достъпа до местон а с и г у р  разположението на радиоактивното веността
щество, така че да бъдат допускани само
упълномощени лица
Осигуряване надеждността на упълномощените лица

С Т Р. 2 3
Мерки

Идентификация и проверка на самоличност
та, като използване на четци за персонални
магнитни карти и въвеждане на персонален
идентификационен код
Проверка за надеждност на персонала, имащ
право на достъп без придружител до месторазположението на радиоактивното вещество
и до информация за физическата защита
Идентифициране и защита на информа- Процедури за идентифициране на информацията за физическата защита
цията за физическата защита и защита от
нейното нерегламентирано разкриване
Наличие на план за сигурност
План за сигурност, който е съобразен с регулиращите изисквания и който осигурява
реагиране в случаи на повишена заплаха
Управление на извънредните ситуации
Процедури за реагиране по сценариите, опи
сани в плана за действие, при извънредни
ситуации
Създаване на система за докладване на Процедури за навременно док ладване на
събития, свързани със сигурността
събития, свързани със сигурността

Мерки за физическа защита ниво Б
Функция на
Цели
сигурност
Откриване Осигурява незабавно откриване на всякакъв неразрешен достъп до охраняваната
зона/местонахождението на радиоактивното вещество
Осигурява откриване на всеки опит за
неразрешено преместване на радиоактивното вещество
Осигурява незабавна оценка на откритото
нарушение
Осигурява незабавно оповестяване на
реагиращия персонал

Мерки
Алармена система за откриване на нарушението и/или за постоянно видеонаблюдение
от персонала
Поставяне на показващи намеса устройства
и/или периодични проверки от персонала
Дистанционно видеонаблюдение или непосредствена оценка от отговорния персонал
Бързи, надеждни, разнообразни средства за
комуникация, като телефони, мобилни телефони, пейджъри и радиостанции
Ежеседмична инвентаризация чрез проверка на
място и показващи намеса устройства (пломби)
Система от две бариери (например стени,
решетки)
Оборудване и процедури за незабавно реагиране

Осигурява средства за откриване на
неразрешено преместване чрез проверка
Забавяне
Осигурява забавяне с цел да се минимизира
възможността за неразрешено преместване
Реагиране
Осигурява незабавно реагиране, за да предотврати неразрешено преместване
Управление Осигурява контрол на достъпа до мес- Идентификация на самоличността
н а с и г у р  торазположението на радиоактивното
ностт а
вещество, така че да бъдат допускани само
упълномощени лица
Осигуряване надеждността на упълномо- Проверка за надеждност на персонала, имащ
щените лица
право на достъп без придружител до месторазположението на радиоактивното вещество и до
информация за физическата защита
Идентифициране и защита на информа- Процедури за идентифициране на информацияцията за физическата защита
та за физическата защита и защита от нейното
нерегламентирано разкриване
Наличие на план за сигурност
План за сигурност, който е съобразен с регулиращите изисквания и който осигурява
реагиране в случаи на повишена заплаха
Управление на извънредните ситуации
Процедури за реагиране по сценариите, описани
в плана за действие, при извънредни ситуации
Създаване на система за докладване на Процедури за навременно докладване на съсъбития, свързани със сигурността
бития, свързани със сигурността
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Мерки за физическа защита ниво В
Функция на
сигурност
Детекция

Цели

Мерки

Осигурява откриване на неразрешено Поставяне на показващи намеса устройства
преместване на радиоактивното вещество и/или периодични проверки от персонала
Осигурява незабавна оценка на откри- Оценка от отговорния персонал
тото нарушение
Осигурява средства за откриване на Ежемесечна инвентаризация чрез проверка
неразрешено преместване чрез проверка на място и показващи намеса устройства
(пломби) или други начини за потвърждаване
на наличността на радиоактивното вещество

Забавяне

Осигурява забавяне с цел намаляване въз- Една бариера (например решетки, шкаф)
можността за неразрешено преместване

Реагиране

Предприемане на необходимите действия Процедури за предприемане на необходимите
в случай на неразрешено преместване на действия в съответствие с плана за действие
радиоактивното вещество
при извънредни ситуации

Уп р а в л е н и е Осигурява контрол на достъпа до мес- Идентификация на самоличността
н а с и г у р  торазположението на радиоактивното
ността
вещество, така че да бъдат допускани
само упълномощени лица
Осигуряване надеждността на упълно- Проверка за надеждност на персонала, имащ
мощените лица
право на достъп без придружител до месторазположението на радиоактивното вещество
и до информация за физическата защита
Идентифициране и защита на информа- Процедури за идентифициране на информацията за физическата защита
цията за физическата защита и защита от
нейното нерегламентирано разкриване
Наличие на план за сигурност

Инструкции и процедури, свързани със сигурността

Управление на извънредните ситуации

Процедури за реагиране по сценариите, опи
сани в плана за действие, при извънредни
ситуации

Създаване на система за докладване на Процедури за навременно докладване на съсъбития, свързани със сигурността
бития, свързани със сигурността

Приложение № 3
към чл. 76, ал. 3, т. 2
Радионуклид
Am-241
Au-198
Cd-109
Cf-252
Cm-244
Co-57
Co-60
Cs-137
Fe-55
Ge-68
Gd-153
Ir-192
Ni-63
Pd-103
Pm-147
Po-210
Pu-238
Pu-239
Ra-226

Активност (TBq)
0.6
2
200
0.2
0.5
7
0.3
1
8000
7
10
0.8
600
900
400
0.6
0.6
0.6
0.4
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Радионуклид
Ru-106
Se-75
Sr-90
Tl-204
Tm-170
Yb-169

С Т Р. 2 5
Активност (TBq)
3
2
10
200
200
3
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РЕШЕНИЕ № 814
ОТ 16 ОКТОМВРИ 2015 Г.

за издаване на разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ – подземни
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за
подземните богатства, в площта „Блок 1-14
Силистар“, разположена в континенталния
шелф и в изключителната икономическа зона
на Република България в Черно море
На основание чл. 5, т. 2 и чл. 50, ал. 1,
т. 2 от Закона за подземните богатства, § 63
от преходните и заключителните разпоредби
на Закона за изменение на Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на
токсичните химически вещества и техните
прекурсори (ДВ, бр. 14 от 2015 г.), чл. 60, ал. 1
от А дминистративнопроцесуалния кодекс,
Решение № 808 на Министерския съвет от
2014 г. и мотивирано предложение на министъра на енергетиката
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Дава разрешение на „Шел Експлорейшън
енд прадакшън (LIX) Б.В.“ – частно дружество с ограничена отговорност, със седалище
и адрес на управление в Нидерландия, Хага,
ул. Карел ван Биландтлаан 30, 2596 HR, да
извърши за своя сметка и на свой риск търсене и проучване на нефт и природен газ в
площта „Блок 1-14 Силистар“, разположена
в континенталния шелф и в изключителната
икономическа зона на Република България в
Черно море, с размер 6893 кв. км, с координатни
точки от № 1 до № 9 съгласно приложението.
2. Срокът на разрешението е 5 години
от датата на влизането в сила на договора
за търсене и проучване на нефт и природен
газ с право на продължения съгласно чл. 31,
ал. 3 от Закона за подземните богатства и
при условия и по ред, определени с договора
за търсене и проучване.
3. Правата и задълженията на титуляря
на разрешението, както и условията и изискванията за осъществяване на търсенето и
проучването по това разрешение се уреждат
с договора за търсене и проучване на нефт и
природен газ.
4. Търсещите и проучвателните работи,
предложени в конкурсното предложение на
„Шел Експлорейшън енд прадакшън (LIX)
Б.В.“ – частно дружество с ограничена отговорност, със седалище и адрес на управление в
Нидерландия, Хага, ул. Карел ван Биландтлаан

30, 2596 HR, са задължителни за срока на
това разрешение така, както е предвидено в
договора за търсене и проучване на нефт и
природен газ.
5. Оправомощава министъра на енергетиката да сключи договор за търсене и проучване
на нефт и природен газ в едномесечен срок
от обнародването на решението в „Държавен
вестник“.
6. Контролът по изпълнението на това
разрешение и на сключения договор за търсене и проучване на нефт и природен газ се
осъществява от министъра на енергетиката.
7. Решението може да се обжалва пред
Върховния административен съд в 14-дневен
срок от датата на обнародването му в „Държавен вестник“ по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
8. Допуска предварително изпълнение на
решението, като приема, че отлагането на
изпълнението му би довело до забавяне на
дейностите по проучване на нефт и природен
газ в изключителната икономическа зона на
Република България в Черно море, което е в
разрез с националните приоритети и със стремежа на Република България към енергийна
независимост и е необходимо да се защити
като особено важен държавен интерес.
За министър-председател:
Томислав Дончев
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
Приложение
към т. 1

Списък с координати на точките, описващи
площ „Блок 1-14 Силистар“
Географски координати, система „WGS84“
№

Източна дължина
(Longtitude)

Северна ширина
(Latitude)

1.

28°26'00.00"

42°48'43.00"

2.

29°07'28.85"

42°48'47.00"

3.

29°07'32.31"

42°11'22.71"

4.

28°19'26.00"

41°59'52.00"

5.

28°06'52.00"

41°59'52.00"

6.

28°06'52.00"

42°25'35.00"

7.

27°55'55.00"

42°25'35.00"

8.

27°55'55.00"

42°41'24.00"

28°26'00.00"

42°41'24.00"

9.
6863

С Т Р.

26

ДЪРЖАВЕН

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

Правилник за изменение и допълнение на
Правилника за организация на дейността
на Висшия съдебен съвет и неговата администрация (обн., ДВ, бр. 85 от 2012 г.; изм. и
доп., бр. 52 от 2013 г. и бр. 50 от 2014 г.)
§ 1. В чл. 8, ал. 2 т. 11 се изменя така:
„11. след прието решение на ВСС за упълномощаване на експерти за процесуа лно
представителство подписва акта на упълномощаването;“.
§ 2. Член 42 се отменя.
§ 3. В чл. 62 т. 12 и 13 се отменят.
§ 4. Създава се чл. 62а:
„Чл. 62а. Отдел „Европейски и международни програми и проекти“ осъществява
следните функции:
1. във връзка с планирането, проучването,
подготовката, управлението, изпълнението,
мониторинга и контрола на международни и
европейски проекти:
а) събира актуална информация за възможностите на ВСС да кандидатства с проекти
по различни програми;
б) идентифицира и извършва оценка на
потребностите от външно финансиране на
изпълняваните от ВСС политики и програми
и идентифицира подходящи програми;
в) изгражда интегрирана програмна и проектна среда, изпълнявайки координационни
функции по отношение на работата на отделните функционални звена в АВСС и стимулира
интензивно взаимодействие между тях;
г) координира кандидатстването, управлението и изпълнението на проектите по програми, финансирани от ЕС и други донори, по
които ВСС е бенефициент – съгласно правилата на съответната програма, регламенти на ЕС
и действащото национално законодателство;
д) анализира необходимостта от привличане
на консултанти при подготовка на проектни
предложения и изпълнение на проектите;
е) осъществява контрол по изпълнението на
задълженията за устойчивост на резултатите
от проектите;
2. във връзка с разходването на средствата
по одобрените за финансиране проекти:
а) организира, администрира и контролира
подготовката на документите за възлагане на
обществени поръчки съобразно компетентността си;
б) организира процеса по провеждане и
възлагане на обществени поръчки в съответствие с приложимите правила на ЕС и
националното законодателство;
в) съхранява цялата документация по провеждането на всяка процедура за възлагане на
обществена поръчка съобразно изискванията
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на съответната програма, но не по-малко от
четири години след приключване изпълнението на договора;
г) води и поддържа регистър на проведените процедури през съответната календарна
година;
д) води и поддържа регистър на договорите,
сключени от ВСС във връзка с изпълнението
на европейски и международни проекти;
е) осъществява координация със съответните финансиращи институции;
ж) осигурява извършването на проверки
от национални и европейски верифициращи,
одитиращи и контролиращи органи и предоставя разяснения, уточнения, становища,
възражения и друга информация, изисквани
от тях;
3. във връзка с координиране дейностите
по усвояване на средства по съответните
програми:
а) осъществява методическа помощ на
бенефициентите – органи на съдебната власт,
във връзка с дейността им по европейски и
международни проекти;
б) организира единна система за управление
на проектите на ВСС и органите на съдебната власт чрез събиране и структуриране на
наличната информация за всички проектни
предложения, проекти и програми;
в) изготвя становища до ВСС по проектните
предложения на органите на съдебната власт
с оглед избягване на двойно финансиране и
дублиране на дейности;
г) поддържа и актуализира електронен
регистър за всички текущи и приключили
проекти на ВСС и органите на съдебна власт;
д) поддържа досие на одобрените проекти,
по които ВСС е бенефициент, и съхранява и
архивира приключилите проекти съобразно
изискванията на съответната програма;
е) анализира нуждата от обучения в органите на съдебната власт и организира текущи обучения за управление на европейски и
международни програми и проекти.“
§ 5. В чл. 64 т. 3 се изменя така:
„3. във връзка с назначаването, повишаването, преместването, поощряването и освобождаването от длъжност на съдия, прокурор,
следовател, административен ръководител и
заместник на административен ръководител
подпомага дейността на Комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори
и следователи.“
§ 6. В чл. 64а се създава т. 6 със следното
съдържание:
„6. осъществява процесуално представителство по дела, образувани по жалби срещу
решения на Висшия съдебен съвет, относно
приемане на комплексна оценка от атестиране
и/или повишаване на място в по-горен ранг
и възнаграждение.“
§ 7. В чл. 64б се правят следните изменения:
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1. В т. 3 се правят следните изменения и
допълнения:
а) буква „б“ се отменя;
б) буква „в“ се изменя така:
„в) публичен регистър на дисциплинарните
производства по ЗСВ;“.
2. Точка 6 се отменя.
3. Точка 8 се отменя.
Представляващ Висшия съдебен съвет:
Соня Найденова
6840

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
НАРЕДБА № 18
от 7 октомври 2015 г.

за инвентаризация и планиране в горските
територии
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) С тази наредба се определят:
1. условията и редът за изготвяне, обществено обсъждане, приемане и актуализиране на:
а) инвентаризацията на горските територии
по чл. 7 от Закона за горите;
б) областните планове за развитие на горските територии;
в) горскостопанските планове и програми;
г) плановете за ловностопански дейности;
д) плановете за дейностите по опазване на
горските територии от пожари;
2. условията и редът за категоризиране и
прекатегоризиране на горските територии;
3. условията и редът за провеждане на
обществено обсъждане за приемане и одобряване на Национална стратегия за развитие
на горския сектор и Стратегически план за
развитие на горския сектор;
4. съдържанието на информационната система за горските територии и за дейностите
в тях, както и редът за събиране на информацията, достъпа до данните, предоставяне
и ползване на информация от нея.
(2) Националната инвентаризация на горските територии се извършва по решение
на Министерския съвет съгласно методика,
която е неразделна част от предложението
на министъра на земеделието и храните по
чл. 17, ал. 2 от Закона за горите.
Чл. 2. Областните планове за развитие
на горските територии, горскостопанските
планове и програми, плановете за ловностопански дейности и плановете за дейностите
по опазване на горските територии от пожари
се изработват чрез прилагане на обща номенклатура и файлов формат на пространствената
и атрибутната информация.
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Чл. 3. (1) На инвентаризация подлежат
всички горски територии независимо от тяхната собственост.
(2) Инвентаризация на горските територии
в отделните горски териториални единици
се извършва през 10 години и е със срок на
действие до утвърждаване на следващата.
(3) В случаи на природни бедствия може да
бъде проведена извънредна инвентаризация на
цялата горска териториална единица или на
част от нея за сметка на държавния бюджет.
(4) В отделни горски териториални единици или за части от тях може да се извърши
допълнителна инвентаризация по искане и за
сметка на собственика на горската територия
или на лицето, на което горската територия
е предоставена за управление.
(5) Данните от инвентаризацията по ал. 4
се предоставят безвъзмездно на Изпълнителната агенция по горите.
Чл. 4. Обект на плана за ловностопански
дейности е ловностопанската площ на Република България по смисъла на Закона за лова
и опазване на дивеча.
Чл. 5. Горскостопанските планове и програми се изработват за всеки собственик, по
вид на собствеността на горските територии
и по формираните в нейните граници горскостопански единици.
Чл. 6. Плановете за дейностите по опазване
на горските територии от пожари се изработват за всички горски териториални единици.
Чл. 7. (1) Инвентаризацията на горските
територии и изработването на плановете по
чл. 4 и 6 се възлагат в съответствие с чл. 16,
ал. 1 от Закона за горите въз основа на общо
задание или самостоятелни задания, изработени по реда и при условията на тази наредба.
(2) В периода между две поредни инвентаризации плановете и програмите по чл. 4,
5 и 6 могат да се актуализират или да се
изработват нови по самостоятелно задание.
(3) Инвентаризацията на горските територии, изработването на горскостопанските
карти, плановете за ловностопански дейности
и за дейностите по опазване от пожари се
възлагат в годината, предхождаща извършването на инвентаризацията.
(4) По решение на Изпълнителната агенция
по горите дейностите и плановете по ал. 3
може да се възложат и едновременно.
Г л а в а

в т о р а

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ НА ГОРСКИТЕ
ТЕРИТОРИИ
Раздел I
Цел, задачи, обект и съдържание на инвентаризацията на горските територии
Чл. 8. (1) Основна цел на инвентаризацията на горските територии е да се установи
видът, състоянието и потенциалът на горските
територии и ресурси.
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(2) Инвентаризацията на горските територии се извършва в съответствие с възприетото
административно-териториално деление на
страната и горските териториални единици.
(3) Основни задачи на инвентаризацията
на горските територии са:
1. създаване на актуална база данни за
горските територии и ресурси;
2. изработване на горскостопанска карта;
3. организация на горската територия.
Чл. 9. (1) Обект на инвентаризацията са
горските територии, както и териториите,
имащи характеристика на гора по смисъла
на чл. 2, ал. 1 от Закона за горите, независимо дали са отразени върху кадастралната
карта, или върху картата на възстановената
собственост.
(2) Инвентаризираните залесени и самозалесени земеделски територии не се включват
в баланса на горските територии.
(3) При инвентаризацията се извършват
лесовъдско-таксационни проучвания и измервания за установяване на количествената
и качествената характеристика и оценка на
горските територии, както и на дървесните
и недървесните горски продукти.
(4) Данните по ал. 1, 2 и 3 се съхраняват
в електронна база данни на Изпълнителната
агенция по горите.
(5) При инвентаризацията на залесените
горски територии се обособяват условни стопански класове/производствени групи.
(6) Горските територии по чл. 88, ал. 5 от
Закона за горите се обособяват в самостоятелна група.
(7) При инвентаризацията се отразяват
определените горски типове местообитания от
приложение № 1 на Закона за биологичното
разнообразие.
Чл. 10. Недървесните горски продукти и/
или лечебни растения се инвентаризират по
методика, указана в заданието за инвентаризация.
Чл. 11. Основа за изработването на областните планове за развитие на горските
територии, горскостопанск ите планове и
програми, плановете за ловностопански дейности, плановете за дейностите по опазване
на горските територии от пожари и плановете
за управление на защитени територии и зони
е горскостопанската карта, която се създава и
поддържа съгласно изискванията на наредбата
по чл. 13, ал. 13 от Закона за горите.
Чл. 12. Въз основа на инвентаризацията на
горските територии се изработват обяснителна
записка и горскостопанска карта.
Раздел ІI
Задание за инвентаризация на горските територии
Чл. 13. (1) Инвентаризацията на горските
територии се извършва въз основа на задание
съгласно приложение № 1.
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(2) Регионалната дирекция по горите, на
чиято територия се намира горската териториална единица, подлежаща на инвентаризация,
възлага изработването на заданието.
(3) Директорът на регионалната дирекция
по горите представя изработеното задание за
утвърждаване от изпълнителния директор на
Изпълнителната агенция по горите.
(4) Преди утвърждаване на заданието от
изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите същото се приема от
експертен съвет по чл. 157, ал. 1 от Закона
за горите.
Чл. 14. (1) Видовете дейности при извършване на инвентаризация и разпределението на
площта на горските територии по категории
на сложност са съгласно приложение № 2.
(2) В заданието за инвентаризацията се
посочват методики, указания и изисквания,
по които се извършват и други дейности,
свързани с инвентаризацията.
(3) Максимално допустимите цени за дейностите при инвентаризацията се определят
със заповед на изпълнителния директор на
Изпълнителната агенция по горите в случаите, когато инвентаризацията се възлага от
Изпълнителната агенция по горите или от
регионалните дирекции по горите.
Раздел ІІI
Орга низа ц и я на г орск и те тери ториа лни
единици
Чл. 15. (1) Площта на горската териториална
единица се разделя на отдели и подотдели.
(2) Граници на отделите са естествени теренни линии, като била, долове, реки, езера
и др., или съществуващи трайни изкуствени
линии, като шосета, далекопроводи, транспортни и други просеки, канали, туристически
пътеки и др.
(3) В границите на общините се включват
цели отдели, а в землищата на населените
места – цели подотдели.
(4) При липса на достатъчно естествени и
съществуващи трайни изкуствени линии, при
съгласие на отделните собственици, границите
на отделите се оформят с просеки, като на
терена се отбелязват с трайни знаци на граничните дървета съгласно приложение № 3.
Чл. 16. (1) Отделите се номерират с поредни
арабски числа, единно и последователно за
цялата горска териториална единица независимо от собствеността на териториите.
(2) Номерирането започва от северозападната част на територията и следва в редове
по часовниковата стрелка или по водосбори
в планинските горски територии.
(3) При всяка следваща инвентаризация
отделите запазват своята номерация, като
при необходимост тя се променя след съгла-
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суване с възложителя и съобразно заданието
за инвентаризация.
Чл. 17. (1) Отделите се разделят на подотдели, които са най-малката териториална
единица на горските територии, и служат за
основа на инвентаризирането и стопанисването им.
(2) Подотделите са относително постоянни
и еднородни и се обособяват в зависимост
от тяхната:
1. собственост;
2. таксационна характеристика;
3. насока на стопанисване;
4. типологична принадлежност;
5. функция и категория.
(3) Насаждения, които в резултат от стопанисването са придобили различна лесовъдско-таксационна характеристика, вкл. и
разделените преди това, но целта на стопанисването им продължава да е обща, може
да се обособят в един подотдел.
(4) Видът на подотдела се определя съгласно
приложение № 4.
(5) Разсадниците, опитните и географските
култури, семепроизводствените градини и
насаждения се обособяват в самостоятелни
подотдели.
(6) В самостоятелни подотдели съгласно
акта им за обособяване или изискванията на глава трета се отделят защитните и
специа лните горск и територии, горск ите
територии – публична държавна и общинска
собственост, горските територии по чл. 88,
ал. 5 от Закона за горите, както и имотите,
върху които са учредени безсрочни ограничени вещни права.
(7) Разделянето на съществуващите подотдели се извършва при установяване на различен вид собственост и/или при учредяване на
безсрочни ограничени вещни права.
(8) В самостоятелни подотдели се обособяват горски територии от един вид собственост.
Чл. 18. (1) Минималната площ на подотделите е 1 ха.
(2) Изключения от ал. 1 се допускат за:
1. горите с изкуствен произход, чиято цел
на стопанисване е различна от тази на основното насаждение – минималната площ на
подотдела е 0,5 ха;
2. неза лесените площи – минима лната
площ на подотдела e 0,1 ха;
3. поземлените имоти в горските територии,
граничещи от всички страни с поземлени
имоти от друг вид собственост;
4. горски територии по чл. 88, ал. 5 от
Закона за горите;
5. горските територии, разположени между
или заобиколени от друг вид територии;
6. горски територии с редки и защитени
видове и популации.
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(3) Линейните недървопроизводителни
площи, като горски автомобилни пътища и
просеки, се обособяват като подотдели само
когато широчината им е 5 м и повече и площ
та им е не по-малка от 0,1 ха.
Чл. 19. (1) Залесените подотдели, пожарищата и сечищата се означават последователно с
малки букви от българската азбука в рамките
на отдела, по реда, указан за номериране на
отделите.
(2) В случаите по чл. 17, ал. 7 означаването
се извършва с арабско число, отделено с тире
след основното означение на подотдела.
(3) Подотделите на недървопроизводителните площи и голините се означават с
арабски числа.
(4) В таксационните описания на защитните
и специалните горски територии, както и на
горските територии, върху които са учредени ограничени вещни права, се записват и
номерата на отдела и подотдела по акта за
обявяването им.
Чл. 20. (1) Изпълнителят на дейностите
по инвентаризация обозначава на терена
границите на горската териториална единица,
отделите, семепроизводствените насаждения
и защитените територии съгласно приложение № 3.
(2) Първоначалното обозначаване на границите на защитените територии се организира и финансира от органа, издал акта за
обявяването им.
(3) Първоначалното обозначаване на границите на семепроизводствените насаждения
се извършва от изпълнителя на дейностите
по инвентаризацията.
Чл. 21. (1) Въз основа на извършените
теренни проучвания и обработената информация се формират групи гори, видове гори
и се обособяват условни стопански класове/
производствени групи независимо от функциите на горите съгласно приложение № 5.
(2) На всички подотдели се определя групата гори, а за залесените – и видът гори,
съгласно приложение № 5.
(3) Стопанските класове се обособяват в
зависимост от преобладаващия дървесен вид
и биологията му, бонитет, произход, състояние на насаждението, тип месторастене и/
или тип гора.
(4) В отделни стопански класове се отделят иглолистните горски култури в случаите,
когато са създадени извън естествения им
район на разпространение.
(5) При наличие на достатъчно площ от
други дървесни видове съгласно приложение
№ 5 могат да се обособяват и други стопански
класове с турнус на сеч съобразно биологията
на дървесните видове.
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(6) На всеки стопански клас се определя
минимален турнус на сеч или минимален
турнус на стопанството при изборните гори
съгласно приложение № 5.
Раздел ІV
Теренни проучвания
Чл. 22. (1) По време на теренните проучвания се:
1. установява разпределението на площта в
горската териториална единица по общини и
землища на населените места, по вид на собствеността, както и по функции и категории
съгласно чл. 5 от Закона за горите, Закона
за биологичното разнообразие и Закона за
защитените територии;
2. измерват и определят лесовъдско-таксационните показатели на подотделите;
3. определят типологичната принадлежност
на подотделите, видът и групата гори съгласно
приложение № 5;
4. установява природните условия съгласно
приложение № 6;
5. установява ерозираността на почвите и
наличието на свлачища;
6. установява здравословното и санитарното състояние на насажденията съгласно
приложение № 7;
7. установява състоянието на горската
пътна мрежа и условията за експлоатация и
транспорт на дървесния ресурс;
8. установява състоянието на сервитутите
на енергийните обекти и на дърветата в прилежащите насаждения, които представляват
потенциална опасност за енергийните обекти;
9. определят водосборите с поройна активност, състоянието на изградените противоерозионни и противопожарни съоръженията и др.;
10. установяват данни и за други обекти и
ресурси, свързани с управлението на горите,
които се изискват със заданието за извършване
на инвентаризация на горските територии;
11. установява наличието на сгради и съоръжения.
(2) Данните от теренните проучвания за
подотделите се отразяват във формуляр – так
сационно описание, съгласно приложение № 4.
(3) Таксационното описание се съставя при
обхождане на подотделите и извършване на
съответните наблюдения, оценки и измервания на не по-малко от три пункта, които са
среднопредставителни по отношение на общото състояние и числената характеристика,
съгласно приложение № 4.
(4) За установените при теренните проучвания повреди, причинени от биотични и/
или абиотични въздействия, изпълнителят на
дейностите по инвентаризация на горските
територии уведомява в 14-дневен срок възложителя на инвентаризацията за установените
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обстоятелства за предприемане на необходимите действия по усвояване на повредената
дървесина.
(5) Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по горите утвърж дава
номенклатура и структура на атрибутната
база данни за обработка на информацията
от таксационните описания.
Чл. 23. (1) При таксиране на насажденията
се прилага окомерно-табличният метод с точност до ± 15 % за дървесния запас съгласно
приложение № 8.
(2) Със заданието за инвентаризация може
да се изисква и прилагането на метода на
пълното клупиране, математико-статистически методи и други методи на базата на
математически модели с точност до ± 10 %
съгласно приложение № 8.
Чл. 24. (1) Типологичните проу чвания
включват определянето на типовете месторастения и/или типовете гора на всяко насаждение, незалесена дървопроизводителна площ и
потенциална лесопригодна площ.
(2) Типовете месторастения се определят по
утвърдена от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите Инструкция
за установяването и картирането на типовете
горски месторастения и определяне на състав,
подходящ за условията на месторастене и
Класификационна схема на типовете горски
месторастения в Република България.
(3) Типовете гора се определят по утвърдена от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите Класификация
на типовете гора в Република България или
други класификационни схеми, утвърдени от
изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите и изрично посочени в
заданието за инвентаризация.
(4) В защитените зони по Закона за биологичното разнообразие се отразяват типовете горски природни местообитания от
приложение № 1 към закона и се проучва и
определя количеството мъртва дървесина и
биотопни дървета по методика, утвърдена от
изпълнителния директор на Изпълнителната
агенция по горите.
(5) Типовете горски природни местообитания съгласно приложение № 1 към Закона за
биологичното разнообразие извън защитените
зони се определят при възлагане и финансиране от заинтересована страна.
Чл. 25. (1) Със заданието за инвентаризация
може да се възложи проучване на биологичното разнообразие.
(2) В резултат от проучването на биологичното разнообразие се посочват обобщени
данни за:
1. площ и относителен дял на естествените, полуестествените и изкуствените горски
екосистеми;
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2. находища на редки, застрашени от изчезване, защитени и ендемични видове гъби,
растения и животни;
3. о т носи т елен д я л на наса ж ден и я та,
стопанисвани с цел запазване и използване
на генетичните горски ресурси, от общата
залесена площ;
4. относителен дял на местни и интродуцирани дървесни видове от общата залесена
площ;
5. относителен дял на смесените насаждения спрямо общата залесена площ;
6. количество на стоящата и лежащата
мъртва дървесина и процент спрямо запаса
на насаждението;
7. находища на лечебни растения.
(3) Проучванията за биологичното разнообразие са обособена част от обяснителната
записка на инвентаризацията на горската
териториална единица. В приложение се дава
списък на находищата на проучваните видове
и техните основни качествени и количествени характеристики.
(4) С ъс за да н ие т о за и н вен тариза ц и я
се възлага отразяването по подотдели на
определените в областните планове гори с
висока консервационна стойност. Със заданието може да се възложи и отразяването по
подотдели на гори с висока консервационна
стойност, определени по други проучвания,
предоставени от възложителя.
(5) При обобщаване на информаци ята
по ал. 4 се посочват данни за подотделите
с площта им и общия относителен дял на
отделните категории гори с висока консервационна стойност.
(6) Проу ч ва н и я та за г ори т е с висок а
консервационна стойност са обособена част
от обяснителната записка на инвентаризацията. В приложение се дава описание на
всяка категория установени гори с висока
консервационна стойност. Определените в
инвентаризираната територия гори с висока консервационна стойност се отразяват в
горскостопанската карта.
Раздел V
Обработка на данните от инвентаризацията
на горските територии
Чл. 26. (1) В резултат от теренните проучвания се оформя електронно таксационно
описание по образец съгласно приложение
№ 4, което включва всички данни от теренните проучвания, както и:
1. площ на подотделите и нейното разпределение по дървесни видове при смесените
насаждения;
2. дървесния запас (с клони и без клони),
кол и чес т во т о по кат ег ори и д ървеси на и
средния годишен прираст на насажденията
съобразно възприетия метод за таксиране;
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3. запасите на стоящата и лежаща мъртва
дървесина в случаите, когато се изисква;
4. друга информация, изискана със заданието.
(2) Определянето на запаса на 1 ха и на
цялата площ се извършва по дървесни видове
съгласно приложение № 8.
(3) За единица мярка при определянето на
запаса на 1 ха и на цялата площ се използва
плътен кубически метър със закръгляване
на 1 м 3.
(4) За насажденията, които са горски местообитания от приложение № 1 на Закона
за биологичното разнообразие, се посочва
типът на местообитанието, а за горите с
висока консервационна стойност – тяхната
категория.
Чл. 27. Изчисляването на стъбления и
общия запас на насажденията при измерително-табличните методи на таксиране се
извършва с разредни обемни и сортиментни
таблици съгласно приложение № 8 или с
програмни продукти, приети от експертен
съвет на Изпълнителната агенция по горите
и утвърдени от изпълнителния директор на
Изпълнителната агенция по горите.
Чл. 28. (1) Изчисляването на стъбления
запас на насажденията, таксирани по метода
на Битерлих, се извършва по установената
кръгова площ на 1 ха и видова височина
съгласно приложение № 8.
(2) Запасът при неклупирани насаждения,
таксирани по окомерно-табличните методи,
се изчислява с помощта на растежни таблици или с опростени таблици за кубиране
съгласно приложение № 8.
(3) Обемът на категориите дървесина при
таксиране по окомерно-табличните методи по
ал. 1 и 2 и по чл. 27 се изчислява с помощта
на сортиментни таблици за цели дървостои
съгласно приложение № 8.
Чл. 29. (1) Текущият прираст по обем
на клупираните насаждения се изчислява
с помощта на утвърдени от изпълнителния
директор на Изпълнителната агенция по горите таблици или косвено по формулата на
Шнайдер съгласно приложение № 8.
(2) Текущият прираст по обем при таксиране по окомерно-табличните методи се изчислява с помощта на растежни таблици или
косвено по формулата на Шнайдер съгласно
приложение № 8.
(3) При актуализиране и прогнозиране на
дървесния запас се използва текущият прираст
на насажденията, отчетен по предходните алинеи, като се вземат под внимание пълнотата
на насажденията в момента и предвидените
за провеждане мероприятия в бъдеще.
(4) При изготвяне на прогнози, свързани
с производителността на насажденията при
променен подходящ за условията на мес-
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торастене състав, се използват растежните
таблици и средният зрелостен прираст.
(5) Начините за изчисляване на запасите,
обемът на сортиментите и видът на таблиците
се определят съобразно възприетия със заданието за инвентаризация метод за таксиране.
Чл. 30. Таксационната характеристика за
всеки условен стопански клас и вид на горите в електронен формат се изготвя съгласно
приложение № 10.
Ч л. 31. (1) Обясни т елната записка за
извършената инвентаризация се изработва
съгласно приложение № 11.
(2) Изготвя се и баланс на горските територии (отчетни форми ГФ 1 – 4, 6 и 7) общо
и по общини – по групи гори, по видове гори
и по вид собственост, съгласно приложение
№ 12.
Раздел VІ
Взаимоотношения и контрол по време на
инвентаризацията
Чл. 32. Изпълнителната агенция по горите
и нейните структури, държавните предприятия
по чл. 163 от Закона за горите и техните териториални поделения, учебно-опитните горски
стопанства, общините и други държавни и
общински администрации, собствениците
на гори и ползвателите на горски територии
предоставят на изпълнителя на дейностите
по инвентаризация на горските територии
информация за горите, която по закон те
поддържат и съхраняват и е необходима за
целите на инвентаризацията, както следва:
1. задание за инвентаризация;
2. документи за промените в горските
територии и промяна на собствеността им
след последната инвентаризация;
3. отчетните форми за горските територии;
4. документи за категоризация и прекатегоризация на горските територии;
5. карта на възстановената собственост
и регистър на собствеността, кадастрална
карта и кадастрални регистри в цифров вид;
6. цифрова ортофотокарта;
7. областния план за развитие на горските
територии;
8. други документи, необходими за инвентаризацията.
Чл. 33. (1) По време на теренните работи
държавните горски или ловни стопанства,
учебно-опитните горски стопанства и собствениците на горски територии организират
почистването на старите и прокарването на
нови гранични просеки.
(2) Държавните горски или ловни стопанства, учебно-опитните горски стопанства и
собствениците на горски територии са длъжни
да не възпрепятстват залагането на постоянните пробни площи, свързани с растежа и
производителността на горите.
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(3) Отсичането на марк ираните дървета
при залагането на постоянни пробни площи
се извършва след съгласие на собственика
на територи ята или на лицата, на които
г ор ск и т е т ери т ори и с а п р едо с та вен и за
у правление.
Чл. 34. (1) В едномесечен срок от започване
на теренните работи по инвентаризацията
изпълнителният директор на Изпълнителната
агенция по горите или оправомощено от него
лице със заповед назначава комисия, която да:
1. доуточни предстоящите работи, предвидени в заданието за инвентаризация;
2. разгледа обстоятелства и проблеми,
свързани с горската териториална единица,
възникнали след изработването на заданието;
3. уточни задълженията на трети страни,
от чиято компетентност е решаването на
проблеми, свързани с инвентаризацията;
4. уточни сроковете и начина за предоставяне на необходимите документи от лицата
по чл. 37 на изпълнителя на дейностите по
инвентаризацията;
5. разгледа други въпроси, отнасящи се
към извършваната инвентаризация.
(2) Заповедта по ал. 1 се публикува на
интернет ст раницата на Изпълнителната
агенция по горите и регионалната дирекция
по горите и се поставя на видно място в регионалната дирекция по горите, държавното
горско или ловно стопанство и общинските
администрации.
(3) Възложителят организира провеждането
на съвещание на комисията не по-рано от
10 дни от издаването на заповедта по ал. 1.
(4) За проведеното съвещание се съставя
протокол, който се утвърждава от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция
по горите.
Чл. 35. Изпълнителят на дейностите по
инвен таризаци я своевременно у ведом ява
Изпълнителната агенция по горите и възложителя за възникнали проблеми в процеса на
инвентаризацията, разрешаването на които
не е в неговите компетенции и правомощия.
Чл. 36. (1) Контролът по извършване на
инвентаризацията се осъществява от Изпълнителната агенция по горите, нейните
структури и специализирани териториални
звена по методика, утвърдена със заповед на
изпълнителния директор на Изпълнителната
агенция по горите, като за резултатите от
него се съставя протокол.
(2) Копие от протокола по ал. 1 се предоставя на изпълнителя на дейностите по
инвентаризацията, на възложителя и на Изпълнителната агенция по горите.
(3) Констатираните пропуски и грешки,
отразени в протокола по ал. 1, се отстраняват от изпълнителя за негова сметка в срок,
определен с протокола.
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(4) Изпълнителят на дейностите по инвентаризация на горските територии е длъжен да
съдейства и да не възпрепятства извършването
на контрола.
(5) Контролът по извършване на инвентаризацията се осъществява след предварително уведомяване на изпълнителя в случаите,
когато се налага неговото участие.
(6) При извършване на контрола по ал. 1
могат да участват и представители на собствениците на горските територии и лицата,
на които е предоставено управлението им.
(7) За цялостното приемане на дейности
от теренните проучвания, свързани с инвентаризацията на горските територии, се
изготвя протокол, който се утвърждава от
изпълнителния директор на Изпълнителната
агенция по горите или от оправомощено от
него лице.
(8) Данните от приетите теренни проучвания по ал. 7 могат да бъдат предоставени
при поискване на лица, които имат сключени
договори за изготвяне на горскостопански
планове или програми за териториите, които
са били предмет на инвентаризацията.
Раздел VІІ
Ред за разглеждане, приемане и изменение
на инвентаризацията на горските територии
Чл. 37. (1) След приключване на теренните
проучвания и обработката на данните от извършената инвентаризация изпълнителят на
дейностите по инвентаризация на горските
територии представя обяснителната записка,
комплектована с всички приложения и карти
на възложителя.
(2) В случаите, когато възложител е регионалната дирекция по горите, материалите по
ал. 1 и резултатите от извършените проверки
се представят от директора на съответната
регионална дирекция по горите на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция
по горите с предложение за приемане на
извършената инвентаризация.
(3) Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по горите или оправомощено
от него лице назначава комисия, която да
приеме материалите по ал. 1 и да представи
становище по извършената инвентаризация.
(4) Преди първото заседание на комисията
по ал. 3 се провежда обществено обсъждане
на представените по ал. 1 материали, организирано от възложителя.
(5) Заповедта по ал. 3 и поканата за обществено обсъждане се публикуват на интернет
страницата на Изпълнителната агенция по
горите и на съответната регионална дирекция по горите и се поставят на видно място
в сградата на общинските администрации не
по-късно от 10 дни преди датата за общественото обсъждане и приемане на материалите
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по ал. 1. Посочват се мястото за провеждане
на общественото обсъждане и на заседанието
на комисията по ал. 3, както и срокът за подаване на писмени становища и предложения.
(6) За проведеното обществено обсъждане
се изготвя протокол, който се представя на
комисията по ал. 3 заедно с приложените
към него писмени становища и предложения.
Чл. 38. (1) Комисията по чл. 37, ал. 3 извършва проверки на терена, за което се съставя протокол, като изразява становище по
отношение на извършените теренни работи,
постъпилите становища и предложения и по
протокола от общественото обсъждане.
(2) Когато в резултат на теренната проверка
се установи, че са допуснати грешки и отклонения от допустимата точност за извършване
на инвентаризация, включително и неотстранени бележки от текущия контрол, комисията
предписва конкретни мерки за корекция на
инвентаризацията в срок, определен с протокола, или извършването на нова проверка
на терен преди приемането на материалите
по чл. 37, ал. 1.
Чл. 39. (1) Извършената инвентаризация
и протоколът по чл. 38, ал. 1 се приемат от
експертен съвет, назначен със заповед на
изпълнителния директор на Изпълнителната
агенция по горите.
(2) В 15-дневен срок преди заседанието на
експертния съвет изпълнителят на дейностите
по инвентаризация на горските територии
представя в Изпълнителната агенция по горите
обяснителната записка с всички приложения
към нея и горскостопанската карта, както и
таксационните описания в електронен вид.
(3) За работата на експертния съвет се
съставя протокол, с който се приема или
отхвърля извършената инвентаризация на
горските територии.
(4) Протоколът от експертния съвет се
утвърждава от изпълнителния директор на
Изпълнителната агенция по горите.
(5) Всички бележки и препоръки се отстраняват от изпълнителя за негова сметка
в едномесечен срок от утвърждаване на протокола по ал. 3.
(6) Извършената инвентаризация влиза в
сила след утвърждаването є със заповед на
изпълнителния директор на Изпълнителната
агенция по горите. Обяснителната записка
към утвърдената инвентаризация се публикува
на интернет страницата на Изпълнителната
агенция по горите.
(7) Утвърдената със заповедта по пред
ходната алинея инвентаризация е в сила до
утвърждаване на следващата.
Чл. 40. (1) При установяване на фактическа
грешка се извършва поправка в инвентаризацията на горските територии от изпълнителя
на дейностите по инвентаризация, както и от
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други лица, вписани в публичния регистър
по чл. 235 за дейността по чл. 233, ал. 1, т. 3,
буква „б“, или от лица, вписани в публичния
регистър по чл. 241 от Закона за горите. Поправката се утвърждава от изпълнителния
директор на Изпълнителната агенци я по
горите или упълномощено от него лице.
(2) В случаите по чл. 3, ал. 3 се извършва
актуализация на инвентаризацията на горските
територии от лицето, на което е възложена
извънредната инвентаризация, както и от
други лица, вписани в публичния регистър
по чл. 235 за дейността по чл. 233, ал. 1, т. 3,
буква „б“, или от лица, вписани в публичния
регистър по чл. 241 от Закона за горите.
(3) Приемането и утвърждаването на инвентаризацията по предходната алинея се
извършва по реда на чл. 37, 38 и 39.
Чл. 41. (1) По един екземпляр от утвърдената обяснителна записка за извършената
инвентаризация, приложенията към нея и
горскостопанската карта се съхраняват в Изпълнителната агенция по горите и регионалната дирекция по горите по местонахождение
на горската териториална единица.
(2) Материалите по ал. 1 се съхраняват
най-малко до утвърждаване на следващата
инвентаризация.
(3) Материалите по чл. 40, ал. 1 и 2 се
предоставят и съхраняват съгласно изискванията на ал. 1.
(4) Утвърдената инвентаризация на горските
територии и приложенията към нея, включително горскостопанската карта, се представят
на електронен носител на съответната общинска служба по земеделие или на съответната
служба по геодезия, картография и кадастър
за отразяване в картата на възстановената
собственост или в кадастралната карта.
Г л а в а

т р е т а

К АТЕГОРИЗАЦИЯ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ
Раздел I
Видове горски територии според функционалното им предназначение
Чл. 42. Горските територии в съответствие
с преобладаващите им функции се делят на
защитни, специални и стопански съгласно
чл. 5 от Закона за горите.
Чл. 43. (1) Горските територии за защита
на почвата са:
1. с наклон над 30°;
2. върху твърде плитки почви с наклон
над 20°;
3. между изградените диги за защита от
вредното въздействие на водите;
4. 200 м покрай р. Дунав;
5. 100 м около големите реки;
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6. 50 м около останалите водни течения в
долния равнинно-хълмист и хълмисто-предпланински пояс;
7. до 15 м около поройните водни течения;
8. с ІV и V степен на ерозия;
9. свлачища;
10. клекови формации;
11. гори върху каменливи терени, грохоти
и морени.
(2) Горските територии за защита на водите са:
1. разположени в санитарно-охранителните
зони около водоизточниците и съоръженията
за питейно-битово водоснабдяване и около
водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни
и хигиенни нужди;
2. до 200 м около язовирите;
3. единични източници на питейни води
за населението, за които не са определени
санитарно-охранителни зони;
4. разположени във водосбори на водохващания за стопански цели, включително
язовири, напояване, рибарство и аквакултури,
производство на енергия, изкуствен сняг.
(3) Горските територии за защита на урбанизираните територии са ивици с широчина
50 – 100 м от границите на населените места
от І до ІІІ категория и с широчина 25 – 50 м
за населените места от ІV до VІІІ категория.
(4) Горските територии за защита на сградите и обектите на техническата инфраструктура
са ивици с широчина:
1. 100 – 200 м от обхвата на магистралите;
2. 50 – 100 м от обхвата на първокласните
пътища;
3. 25 – 50 м от обхвата на останалите пътища от републиканската пътна мрежа;
4. 25 – 50 м около сградите и обектите,
обслужващи техническата инфраструктура,
по смисъла на Закона за устройство на територията;
5. 50 – 100 м от двете страни на железните
пътища;
6. 200 м около обхвата на действащи лавини.
(5) Горските територии от горната граница
на гората са ивици с широчина 100 – 200 м
от границите на гората с високопланинските
пасища или клековите формации.
(6) Защитни горски пояси са култури и
насаждения за:
1. защита на почвите;
2. инженерни съоръжения;
3. урбанизирани територии;
4. подобряване на микроклимата.
(7) Създадени по технически проекти за
борба с ерозията са горските територии,
включени в обхвата на технически проекти
за борба с ерозията.
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(8) Учебно-опитни гори са горски територии, включени в учебно-опитни горски стопанства, както и опитни и експериментални
участъци за провеждане на научни изследвания
в областта на горското стопанство.
(9) Горските територии с рекреационно
значение са:
1. определени с действащи общоустройствени планове като части от зелената система
на общините;
2. включени в селищни образувания или
курорти с национално или местно значение;
3. определените с областните планове за
развитие горски територии, но не повече от
200 кв. м на всеки от жителите и на броя на
леглата в местата за настаняване.
(10) За поддържане на ландшафта са горски
територии, определени по реда на чл. 6, ал. 1
от Закона за горите.
(11) Гори с висока консервационна стойност са:
1. гори, в които са установени изчезващи,
редки, застрашени и ендемични видове;
2. горски местообитания от национална,
европейска и световна значимост за опазване,
неописани като местообитания в защитените
зони по Закона за биологичното разнообразие;
3. гори във фаза на старост;
4. гори, предпазващи от разпространението
на пожари, представляващи широколистни
насаждения от местни видове, ивично разположени меж ду иглолистни насаж дения,
между иглолистни насаждения и населени
места, между иглолистни насаждения и земи
с различно селскостопанско ползване, имащи
широчина на насаждението минимум 100 м
и максимум 250 м;
5. горски територии със социално значение
за местните общности, свързани със съхраняване на културното наследство и национални
традиции, определени в консултации с местното население и общините;
6. други горски територии, определени като
гори с висока консервационна стойност, в
процесите на горската сертификация, в проучвания и изследвания, включени в националната система за мониторинг на биологичното
разнообразие.
(12) Горските разсадници са горски територии, на които се извършва производство на
фиданки от горски дървесни и храстови видове
и други горски репродуктивни материали.
Раздел II
Условия и ред за категоризиране и прекатегоризиране на горските територии
Чл. 44. (1) Категориите горски територии
по чл. 5, ал. 1 от Закона за горите се определят с областния план за развитие на горските
територии и се отразяват върху единната
горскостопанска карта.
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(2) Категоризирането и прекатегоризирането на санитарно-охранителните зони от
горските територии за защита на водите се
извършва с актовете за тяхното обявяване по
реда на Закона за водите.
(3) Категоризирането и прекатегоризирането на горските територии, обект на технически
проект за борба с ерозията, се извършва с
одобряването на проекта.
(4) Другите защитни горски територии се
категоризират с областните планове за развитие на горските територии.
(5) Категоризирането и прекатегоризирането на горските територии по чл. 5, ал. 3,
т. 1 от Закона за горите се извършва съгласно
Закона за защитените територии, с актовете
за тяхното обявяване по реда на Закона за
биологичното разнообразие и други специални
закони, по реда на които върху тези територии
са определени и въведени особени статути и
режими.
(6) Горските територии по чл. 5, ал. 3, т. 2
от Закона за горите се определят със заповеди, протоколи и/или на основание действаща
категоризация.
(7) Горските територии по чл. 5, ал. 3, т. 3
от Закона за горите се определят с общите
устройствени планове, други актове за тяхното
обявяване или с утвърждаването на областните
планове за развитие на горските територии.
Горите с висока консервационна стойност се
определят при извършване на горска сертификация от сертифициращия орган.
(8) Прекатегоризирането на горските територии се извършва чрез промяна на приетите
областни планове за развитие на горските
територии.
Чл. 45. (1) При извършване на инвентаризацията функционалната принадлежност на
горските територии се описва в пълния им
обхват в обяснителната записка.
(2) Отделните категории се разпределят и
по видове собственост.
(3) Функционалната значимост на защитните и специалните горски територии се
определя от мерките и режимите за тяхното
управление съгласно актовете им за обявяване.
В обяснителната записка, както и при обобщаване на показателите от характеристиката
на насажденията се прилага следният ред:
1. специални горски територии, обявени
по реда и при условията на Закона за защитените територии;
2. специални горски територии, обявени
по реда и при условията на Закона за биологичното разнообразие;
3. специални горски територии с висока
консервационна стойност;
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4. специални горски територии, обявени
по реда и при условията на други специални
закони, по които са въведени особени статути
и режими;
5. защитни горски територии за защита
на водите;
6. защитни горски територии за защита на
горната граница на гората;
7. защитни горски територии за защита
на сградите и обектите на техническата инфраструктура;
8. защитни пояси;
9. горски територии, обект на технически
проекти за борба с ерозията;
10. защитни горски територии за защита
на почвите;
11. защитни горски територии за защита
на урбанизираните територии и рекреационните гори;
12. специални горски територии за поддържане на ландшафта;
13. семеп роизводст вени наса ж дени я и
градини;
14. горски разсадници;
15. токовища;
16. бази за интензивно стопанисване на
дивеча;
17. опитни и географски култури от горски
дървесни и храстови видове;
18. дендрариуми;
19. н ау ч нои з с ледов ат е лс к и и у че бно опитни гори;
20. до 200 м около туристическите хижи
и обекти с религиозно значение.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА
ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА
ГОРСКИЯ СЕКТОР
Чл. 46. (1) Общественото обсъждане на
Националната стратегия за развитие на горския сектор се организира от министъра на
земеделието и храните или от оправомощено
от него лице.
(2) Проектът на Националната стратегия
за развитие на горския сектор и обявата
за провеж дане на обществено обсъж дане
се публикуват на Портала за обществени
консултации към Министерския съвет и на
интернет страницата на Министерството на
земеделието и храните.
(3) В обявата се посочват мястото, датата и
часът за провеждане на общественото обсъждане, мястото, където проектът е предоставен
на разположение на заинтересованите лица,
както и мястото и срокът за подаване на писмени становища и предложения по проекта.
(4) Общественото обсъждане се провежда
не по-рано от 30 дни след публикуването на
обявата.
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(5) Органът по ал. 1 уведомява заинтересованите централни ведомства, научни и
академични институции, неправителствени
и браншови организации, участвали в разработването на стратегията, за обстоятелствата
по ал. 3 и 4.
Чл. 47. (1) Общественото обсъждане се ръководи от министъра на земеделието и храните
или от оправомощено от него лице.
(2) При общественото обсъждане се изготвя
протокол, към който се прилагат представените писмени становища и предложения.
(3) Приетите бележки и предложения се
отразяват в проекта на Националната стратегия за развитие на горския сектор, изготвя
се мотивирана справка за отразяване на постъпилите становища и предложения, които
заедно с протокола се публикуват на интернет
страницата на Министерството на земеделието
и храните в едномесечен срок от провеждане
на общественото обсъждане.
(4) Министърът на земеделието и храните
или оправомощено от него лице в едномесечен
срок от общественото обсъждане уведомява
писмено лицата по чл. 46, ал. 5 за неприетите
бележки и предложения.
(5) Лицата, чиито бележки и предложения
не са приети при общественото обсъждане,
могат да подадат възражения до министъра
на земеделието и храните.
Чл. 48. Министърът на земеделието и храните представя проекта на Националната
стратегия за развитие на горския сектор за
приемане от Министерския съвет заедно с
протокола от общественото обсъждане, справката за отразяване на постъпилите становища
и предложения и направените възражения по
чл. 47, ал. 5.
Г л а в а

п е т а

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА
ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСК И ПЛ А Н ЗА РАЗВИТИЕ Н А
ГОРСКИЯ СЕКТОР
Чл. 49. (1) Общественото обсъждане на
Стратегическия план за развитие на горския
сектор се организира от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите
или от оправомощено от него лице.
(2) Проектът на Стратегическия план за развитие на горския сектор и обявата за провеждане на обществено обсъждане се публикуват
на интернет страницата на Изпълнителната
агенция по горите и на интернет страницата
на Министерството на земеделието и храните.
(3) В обявата се посочват мястото, датата и
часът за провеждане на общественото обсъждане, мястото, където проектът е предоставен
на разположение на заинтересованите лица,
както и мястото и срокът за подаване на писмени становища и предложения по проекта.
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(4) Общественото обсъждане се провежда
не по-рано от 30 дни след публикуването на
обявата.
(5) Органът по ал. 1 уведомява писмено заинтересованите централни ведомства, научни
и академични институции, неправителствени
и браншови организации, участвали в процеса
на разработването на стратегическия план,
за обстоятелствата по ал. 3 и 4.
Чл. 50. (1) Общественото обсъждане се
ръководи от изпълнителни я директор на
Изпълнителната агенция по горите или от
оправомощено от него лице.
(2) При общественото обсъждане се изготвя
протокол, към който се прилагат представените писмени становища и предложения.
(3) Приетите бележки и предложения се
отразяват в проекта на Стратегическия план
за развитие на горския сектор, изготвя се
мотивирана справка за отразяване на постъпилите становища и предложения, които
заедно с протокола се публикуват на интернет
страницата на Изпълнителната агенция по
горите в едномесечен срок от провеждането
на общественото обсъждане.
(4) Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по горите или оправомощено
от него лице в едномесечен срок от провеждането на общественото обсъждане уведомява
писмено лицата по чл. 49, ал. 5 за неприетите
бележки и предложения.
(5) Лицата, чиито бележки и предложения
не са приети при общественото обсъждане,
могат да подадат възражения до изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по
горите.
(6) Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по горите представя проекта на Стратегическия план за развитие на
горския сектор за одобряване на министъра
на земеделието и храните заедно с протокола
от общественото обсъждане, справката за
отразяване на постъпилите становища и предложения и направените възражения по ал. 5.
Г л а в а

ш е с т а

ОБЛАСТНИ ПЛАНОВЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА
ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ
Раздел I
Цел, задачи, обект и съдържание на областните планове за развитие на горските територии
Чл. 51. (1) С областните планове за развитие
на горските територии се цели:
1. изработването на единна горскостопанска карта за горските територии за областта;
2. функционалното зониране на горските
територии;
3. възмездното ползване на обществените
екосистемни ползи;
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4. целите на управление на горските територии и на ловното стопанство;
5. екологичната и социално-икономичес
ката оценка.
(2) Основни задачи на областните планове
за развитие на горските територии са:
1. идентифициране и включване в процеса
на планиране на заинтересованите лица;
2. определяне на зоните за защита от урбанизация;
3. определяне на основните дървесни и храс
тови видове за залесяване;
4. определяне на конкретните горски територии и зоните извън тях, в които ползването
на обществени екосистемни ползи е възмездно;
5. определяне на видовете стопански дейности, за които се дължи плащане за обществени екосистемни ползи;
6. категоризация на горските територии.
Чл. 52. (1) Обект на областните планове
за развитие са всички горски територии в
съответната област независимо от тяхната
собственост.
(2) В областния план се прави описание
на природните условия и горските територии,
посочват се характеристика на собствеността,
съществуващата структура на управление на
горите, историята на горското стопанство в
района, лесистостта на областта и общините,
анализ и оценка на потенциала на горските
ресурси, ролята и значението на горското
стопанство за икономиката на административната област.
(3) С областния план се създава единната
горскостопанска картна основа, като се използват съществуващите кадастрални карти,
картата на възстановената собственост, съществуващите горскостопански карти, ортофотоснимки на територията и други източници.
(4) В областния план се определят и отразяват в пълния им обхват всички категории
горски територии, териториите, предоставящи
обществените екосистемни ползи, и зоните
за защита от урбанизация.
(5) Териториите, предоставящи обществените екосистемни ползи, се определят на
основата на категоризирането на горите съгласно таблица за обвързаност в приложение
№ 13, както и по реда на глава трета, раздел
I от наредбата.
(6) В плана се определят целите на управ
ление на горското стопанство по категории
гори, на общинско и областно ниво, както и
целите на управление на ловното стопанство.
(7) За всяка категория горска територия се
посочват и/или определят насоки за управ
ление, забрани и ограничения.
(8) Съдържанието на областния план за
развитие на горските територии е съгласно
приложение № 14.
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Раздел ІI
Изработване на областните планове за развитие на горските територии
Чл. 53. Изработването на областните планове за развитие на горските територии се
възлага от регионалните дирекции по горите.
Чл. 54. (1) Областните планове за развитие
на горските територии се изработват въз основа на задание съгласно приложение № 15.
(2) Регионалната дирекция по горите, в
чийто район на дейност попада областта,
възлага изработването на заданието по ал. 1.
Чл. 55. (1) Заданието се разглеж да от
експертен съвет, назначен със заповед на
изпълнителния директор на Изпълнителната
агенция по горите, в състава на който участват представители на заинтересовани лица и
ведомства.
(2) За работата на експертния съвет се
съставя протокол, който заедно със заданието
се утвърждава от изпълнителния директор на
Изпълнителната агенция по горите.
(3) Заповедта по ал. 1 и протоколът по
ал. 2 се публикуват на интернет страниците на Изпълнителната агенция по горите и
съответната регионална дирекция по горите
и се поставят на видно място в съответната
регионална дирекция по горите, областната
администрация и съответните общини.
(4) Възложителят представя утвърденото
задание на компетентните органи по Закона
за опазване на околната среда и Закона за
биологичното разнообразие за произнасяне
относно необходимостта от провеждане на
процедура по екологична оценка и оценка за
съвместимост с целите на Натура 2000.
(5) В случай на необходимост от провеждане на процедура по екологична оценка и/
или оценка за съвместимост възложителят
възлага изработването на екологична оценка
и/или на оценка за съвместимост заедно с
процедурата за избор на изпълнител за изработване на областния план за развитие на
горските територии.
Раздел ІII
Взаимоотношения и контрол при изработване на областните планове за развитие на
горските територии
Чл. 56. Изпълнителната агенция по горите
и нейните структури, държавните предприятия
по чл. 163 от Закона за горите и техните териториални поделения, собствениците на горски
територии, общините, ловните сдружения и
други заинтересовани лица и ведомства предоставят на лицата, изработващи областните
планове за развитие на горските територии,
информация, която по закон те поддържат и
съхраняват и която е необходима за целите
на изработването на областните планове за
развитие на горските територии, както следва:
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1. действащия областен план за развитие
на горските територии;
2. документите за промяна на предназначението и учредяване на ограничени вещни
права върху горски територии след изработването на последния областен план;
3. информация за собствеността на горските територии;
4. данните в цифров вид на актуалната
инвентаризация на горските териториални
единици, включени в границите на областта;
5. други изследвания, проучвания, проекти,
планове и програми, изработени за територията на областта, свързани с горския сектор и
ловното стопанство;
6. документи за категоризиране и прекатегоризиране на горските територии след
влизане в сила на предходния областен план
за развитие на горските територии;
7. горскостопанската карта за горските териториални единици в границите на областта;
8. цифрова ортофотокарта;
9. данни за определени гори с висока
консервационна стойност, предоставени от
възложителя;
10. методиката за определяне на ключови
елементи на природозащитното състояние на
горските местообитания.
Чл. 57. (1) Изработването на областния
план за развитие на горските територии се
осъществява съгласно изискванията на заданието.
(2) При изработване на проекта на плана
лицето, изработващо плана, провежда обществени консултации при следните минимални
изисквания:
1. провеждане на срещи за запознаване с
процеса, целите и задачите на планиране и
график за изработване на плана – минимум
една среща на община;
2. предоставяне във всяко кметство на
писмена информация за процеса, целите и
задачите на планиране и график за изработване на плана;
3. провеждане на представително за област
та социологическо проучване за нагласите
на обществеността за целите, режимите и
насоките на управление на горското и ловното стопанство;
4. провеждане на срещи с отделните заинтересовани групи за консултиране на целите,
режимите и насоките на управление на горското и ловното стопанство;
5. поддържане от изпълнителя на специализирана интернет страница за предоставяне
на актуална информация от изработването
на плана;
6. провеж дане във всяко к метство на
работни срещи с цел определяне на горски
територии, определени за възмездно ползване
на обществени екосистемни ползи, и списък
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на видовете стопански дейности, за които се
дължи плащане за обществени екосистемни
ползи в горските територии.
(3) Лицето, изработващо плана, своевременно уведомява съответната регионална
дирекция по горите за възникнали проблеми в процеса на работата, разрешаването
на които не е в неговите компетенции и
правомощия.
Раздел IV
Ред за разглеждане, приемане и утвърждаване
на областен план за развитие на горските
територии
Чл. 58. (1) Лицето, на което е възложено
изработването на плана, представя на съответната регионална дирекция по горите проект
на областния план, комплектован с всички
приложения и карти, на електронен носител.
(2) Проектът на областния план за развитие на горските територии се публикува
на интернет страницата на Изпълнителната
агенция по горите, съответната регионална
дирекция по горите, областната администрация и съответните общини.
(3) Преди приемането на областния план за
развитие на горските територии се провеждат
обществени обсъждания във всяка от общините, попадащи в обхвата на плана, не по-рано
от един месец след публикуването на проекта
на областния план на интернет страницата на
Изпълнителната агенция по горите.
(4) Обществените обсъждания на областния
план за развитие на горските територии се
организират от възложителя.
(5) Изпълнителят уведомява Изпълнителната агенция по горите, съответната регионална
дирекция по горите, областната администрация и съответните общини за обществените
обсъждания писмено, с обратна разписка.
(6) Обявата за провеждане на обществено обсъждане се публикува на интернет
страницата на Изпълнителната агенция по
горите, съответната регионална дирекция
по горите, областната администрация и съответните общини, като в нея се посочват
мястото, датата и часът за провеждане на
общественото обсъждане, както и мястото и
срокът за подаване на писмени становища и
предложения по плана.
(7) Обществено обсъждане се провежда не
по-рано от един месец след публикуването на
обявата и проекта на областния план.
(8) Обществените обсъждания се ръководят от директора на съответната регионална
дирекция по горите или от оправомощено
от него лице.
(9) За всяко проведено обществено обсъждане се съставя протокол, към който се
прилагат и представените писмени становища
и предложения.
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(10) Изпълнителят разглежда в едномесечен срок от провеждането на общественото
обсъж дане представените предложени я и
изготвя мотивирана справка за приетите и
неприетите бележки и препоръки. Справката заедно с протокола се предава на възложителя, който я публикува на интернет
страницата на Изпълнителната агенция по
горите, съответната регионална дирекция
по горите, областната администрация и съответните общини.
Чл. 59. (1) След пол у чаването на материалите по чл. 58, ал. 10 директорът на
регионалната дирекция по горите представя
на съответните областни съвети за развитие
проекта на областния план за развитие на
горските територии заедно с мотивирана
справка за приетите и неприетите бележки
и препоръки за съгласуване с областните
стратегии за развитие, разработени по реда
на Закона за регионалното развитие.
(2) Директорът на регионалната дирекция
по горите след провеждане на съгласуването
по ал. 1 в 14-дневен срок разглежда представените предложения и изготвя мотивирана
справка за приетите и неприетите бележки
и препоръки, които заедно с областния план
представя на изпълнителния директор на
Изпълнителната агенция по горите.
(3) Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по горите в 14-дневен
срок представя мотивирано становище на
министъра на земеделието и храните.
(4) Министърът на земеделието и храните
издава заповед за утвърждаване на областния план за развитие на горските територии
след проведена процедура по реда на чл. 31
от Закона за биологичното разнообразие.
Чл. 60. (1) Заповедта за утвърждаване на
областния план за развитие на горските територии се публикува на интернет страниците
на Министерството на земеделието и храните, Изпълнителната агенция по горите,
съответната регионална дирекция по горите
и съответната областна администрация.
(2) Утвърденият областен план за развитие на горските територии заедно с всички
приложения и карти се представя на хартиен
носител на съответната регионална дирекция
по горите и областната администрация и в
електронен вид на Изпълнителната агенция
по горите и на всички общински администрации на територията на областта.
(3) Планът по ал. 2 се публикува на интернет страниците на Изпълнителната агенция
по горите и Министерството на земеделието
и храните.
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ГОРСКОСТОПАНСКИ ПЛАНОВЕ
Раздел I
Цел, задачи и съдържание на горскостопанските планове
Чл. 61. (1) Основна цел на горскостопанските планове е да определят лесовъдските
методи за управление на горите съобразно
принципите за природосъобразно стопанисване за осигуряване на оптимално и устойчиво ползване на горските ресурси в района
на дейност на съответната горскостопанска
единица.
(2) Основни задачи на горскостопанските
планове са въз основа на характеристиката
на горските територии и тяхното състояние,
функционалната им принадлежност, както
и въз основа на икономическите условия в
района на обекта, на направения анализ от
досегашното им стопанисване, да се определят
лесовъдските насоки на стопанисване и възможното оптимално ползване на комплекса
от горски ресурси.
(3) Към горскостопанския план могат да
се разработват раздели или отделни разработки за горски територии по чл. 5, ал. 2 и 3
от Закона за горите, когато това се изисква
със заданието.
(4) Като отделен раздел към плана се
прилага извадка от плана за дейностите по
опазване на горските територии от пожари,
изработен с инвентаризацията на горските
територии.
(5) Към плана се разработва самостоятелен раздел за предвидените горскостопански
дейности в защитените зони от Натура 2000
съгласно приложение № 16.
(6) По решение на възложителя планът може
да съдържа стойностна оценка на горските
територии, както и икономическа оценка на
планираните дейности.
Чл. 62. (1) Към плана се прилагат работен
проект за сечите и залесяванията и горско
стопански карти на планираните дейности.
(2) Работният проект за сечите и залесяванията се отпечатва на хартиен носител с
подробни таксационни описания в един екземпляр за възложителя.
(3) Изпълнителят представя в Изпълнителната агенция по горите и съответната регионална дирекция по горите по един екземпляр
на работния проект за сечите и залесяванията,
който се отпечатва в съкратен (табличен) вид,
съдържащ информация за площта, типа месторастене, дървесните видове, средната възраст,
височина и диаметър на всеки дървесен вид,
бонитета, класа на сортиментност, запаса и
разпределението му по основни сортименти
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по дървесни видове, планираните сечи и
възможния добив от насаждението съгласно
приложение № 4.
(4) Проектът по ал. 1 се предоставя на
електронен носител на възложителя, на Изпълнителната агенция по горите и на съответната
регионална дирекция по горите.
Раздел ІI
Задание за изработване на горскостопански
план
Чл. 63. (1) Горскостопанският план за
горските територии, независимо от тяхната
собственост, се изработва въз основа на задание съгласно приложение № 17. Заданието
се изработва от физически лица, които са
вписани в публичния регистър по чл. 235 от
Закона за горите и притежават удостоверение
за регистрация за дейностите по чл. 233, ал. 1,
т. 3 от същия закон.
(2) Видовете дейности за изработване на
горскостопанския план и разпределението на
площта на горските територии по категории
на сложност са посочени в приложение № 2.
(3) Максимално допустимите цени за дейностите по ал. 2 за държавните горски територии се определят със заповед на министъра
на земеделието и храните по предложение на
изпълнителния директор на Изпълнителната
агенция по горите след съгласуване с лицата,
на които горските територии са предоставени
за управление.
(4) Изработването на заданието по ал. 1 се
възлага от собственика на горските територии
или от лицата, които управляват горските
територии.
(5) Заданието се утвърждава от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция
по горите – за горските територии – държавна
собственост, и от директора на регионална
дирекция по горите – в останалите случаи.
(6) Със заданието за изработване на гор
скостопанския план се определят насажденията, в които ще се извършват допълнителни
теренни проучвания.
(7) Преди утвърждаването им заданията се
приемат от експертния съвет по чл. 157, ал. 1
от Закона за горите – за горските територии – държавна собственост, и от технически
съвет на съответната регионална дирекция по
горите – за останалите случаи.
(8) В случаите по чл. 13, ал. 10 от Закона
за горите заданието се изработва като част от
заданието за инвентаризация по глава втора,
раздел ІІ на наредбата и се възлага от съответното държавно предприятие по чл. 163 от
Закона за горите, в която се намира горската
териториална единица. Максимално допустимите цени на предвидените дейности се определят със заповед на изпълнителния директор
на Изпълнителната агенция по горите.
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Раздел ІІІ
Организация и стопанисване на горскостопанската единица
Чл. 64. (1) Основните насоки и целите,
свързани с организацията на стопанството в
горските територии, се определят в зависимост от състоянието на горите, определени
при инвентаризацията на горските територии
и изискванията в областния план за развитие
на горските територии.
(2) Елементи на организация и стопанисване на горските територии са целите
на стопанството по категории гори, видът
на горите, стопанските класове, турнусите
на сеч, видовият състав, системите за сеч и
методите за възобновяване на горите.
Чл. 65. (1) Организацията и стопанисването
на горските територии се извършват въз основа на определената форма на стопанството,
групата и вида на горите, функционалната принадлежност и състоянието на насажденията.
(2) Групите и видовете гори, наименованието на основните стопански класове и
производствените групи се определят със
заданието.
(3) За изпълнение на защитни и специални функции на горските територии, както
и за производство на технически суровини
и семепроизводство могат да се формират
стопански класове и производствени групи
извън тези по приложение № 5.
(4) Изискванията при организацията на
стопанисване на горските територии се посочват в заданието в зависимост от групата
и вида на горите и техните функции.
Чл. 66. (1) Основният метод за планиране
на горскостопанските дейности при сечищната форма на стопанството е комбинираният,
който представлява комбинация между метода
по класове на възраст и метода на стопанисване по насаждения (участъков метод), като
се спазват следните принципи:
1. размерът на ползването от възобновителни сечи се определя въз основа на разпределението на залесената площ, дървесния запас
и обемния прираст по класове на възраст в
рамките на стопанския клас (производствената група) и видове гори;
2. размерът на ползването от възобновителни сечи по групи гори е сума от определените
ползвания по стопански класове в рамките
на конкретния вид гора;
3. насоките на стопанисване, залесяванията и другите горскостопански дейности се
планират на ниво подотдел.
(2) За горите със защитни и специални
функции определените стопански класове
(производствени групи) са условни и за тях
се прилага методът на стопанисване по насаждения, като горскостопанските дейности,
свързани с ползването и стопанисването на
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горите, се определят според лесовъдско-так
сационното и здравословното състояние на
насажденията, както и въз основа на оценката за степента на изпълнение на техните
функции.
(3) При изборна форма на стопанство се
прилагат контролният, контролно-прирастният и други методи, предвидени със заданието.
(4) Въз основа на данните от инвентаризацията се формират условни стопански класове
с площ не по-малка от 200 хa за високостъблените и 50 хa за тополовите гори, издънковите
гори за превръщане във високостъблени и
нискостъблените гори. Насажденията с помалка площ се причисляват към стопански
класове с подобни потенциал и цели.
(5) Когато площта на недържавните гори
е по-малка от посочената в ал. 4, горите се
стопанисват съобразно условните стопански
класове, определени при инвентаризацията
на горските територии.
(6) Определените с областния план за
развитие гори във фаза на старост в идентифицираните типове горски местообитания се
отразяват в горскостопанския план.
Чл. 67. (1) Турнусът на сеч на насажденията от всеки стопански клас (производствена
група) се определя въз основа на функционалното предназначение, възрастовата структура,
здравословното състояние и прилагания до
момента турнус съгласно приложение № 5.
(2) Турнусът на сеч е основа за разделяне
на насажденията по възрастови групи – млади, средновъзрастни, дозряващи, зрели и
престарели дървостои.
(3) При постепенно-сечищните форми на
стопанство за зрели дървостои се определят
онези, чиято възраст попада в рамките на един
клас на възраст преди установения турнус, а
за презрели – над този турнус.
(4) При голосечищната форма на стопанство зрели са насажденията с възраст, равна
на възприетия турнус на сеч, а презрели – с
възраст, по-голяма от този турнус.
(5) Експлоатационният запас на стопанския
клас, на вида гори или на горскостопанската
единица се формира от запасите на зрелите
и презрелите дървостои.
(6) В случаите, когато в един стопански
клас са включени насаждения с различни характеристики, се определят диференцирани
турнуси на сеч.
(7) При изборната форма на стопанството
се определя турнус на стопанството, който е
10 години и съвпада със срока на действие
на горскостопанския план.
(8) За защитните и специа лните гори
турнусът на сеч се съобразява с конкретните
функции, които изпълнява всяко насаждение.
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(9) Прилаганите до момента на изготвянето на стопанския план турнуси на сеч
могат да бъдат променени само при наличие
на убедителни аргументи и доказателства в
подкрепа на промяната.
(10) Турнусът на сеч се съобразява с изискванията на чл. 102 от Закона за горите.
(11) При планиране в горски територии,
собственост на физически и юридически лица,
без общините, турнусите на сеч се съгласуват със собствениците и са в съответствие с
чл. 102 от Закона за горите.
Чл. 68. (1) Формите на организация и
стопанисване на горите са основа за провеждане на диференцирани лесовъдски режими
в горското стопанство.
(2) Формите на горското стопанство се
установяват в зависимост от естествено-историческите условия, състоянието на горите,
икономическите и екологичните условия и от
съществуващите до момента на изготвянето
на стопанския план форми на стопанството.
(3) В границите на горските територии със
защитни и специални функции се предпочитат високостъблени форми на стопанството.
(4) Когато са налице необходимите условия, се предпочита изборната форма на
стопанството.
(5) В издънковите гори за превръщане в
семенни формата на стопанството има преходен характер.
(6) Изборът на дървесни видове за възобновяване в рамките на стопанските класове
се определя от типа месторастене, типа гора,
биологията и екологията на видовете, както и от икономическите, средозащитните и
рекреационните потребности.
Чл. 69. Въз основа на таблиците за так
сационната характеристика и/или допълнителните теренни проучвания се установяват основните показатели на съответните
стопански класове, видове гори и общо за
горскостопанската единица съгласно приложение № 10.
Чл. 70. В зависимост от дървесния вид,
условията на месторастене и целта на производството може да се използва методът на
стопанисване по насаждения, при който се
обособяват производствени групи.
Раздел ІV
Теренни проучвания и измервания
Чл. 71. При изработване на горскостопанския план при необходимост се извършват
теренни проучвания за установяване на състоянието на възобновяването в зрели и дозряващи насаждения и измервания за наличния
дървесен запас. Оценява се състоянието на
горски пътища, сгради и други съоръжения.
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Чл. 72. (1) В зрелите и презрелите високостъблени насаждения в горските територии – държавна и общинска собственост,
дървесни ят запас се определ я по метода
на пълното клупиране или по математикостатистически методи (метод на пробните
ленти, на пробните площи, на Битерлих, на
разстоянията и комбиниран метод), или други
методи, базирани на математически модели.
(2) Технологията на работа при прилагане
на методите по ал. 1 е съгласно приложение
№ 8.
(3) При таксиране на дървостоите в зависимост от конкретните условия могат да се
прилагат и други методи, ако отговарят на
изискванията за точност.
Чл. 73. (1) За решаване на специфични
задачи, свързани с изследване на сортиментната структура, се ползват данни от временни пробни площи и се отсичат дървета за
стъблен анализ.
(2) Дърветата за сеч се определят от лицата, изработващи горскостопанския план,
а собственикът или ползвателят на горската
територия организира маркирането и отсичането на отбелязаните дървета по реда на
наредбата по чл. 101, ал. 3 от Закона за горите.
(3) Отсечената дървесина се измерва и
сортиментира от лицата, изработващи гор
скостопанския план.
(4) Методиката за провеждането на теренните работи при залагането на пробни площи
и извършването на стъблен анализ, както и
камералната обработка на получените данни,
е съгласно приложения № 18 и № 19.
Чл. 74. В случаите, когато горскостопанският план се изработва отделно от инвентаризаци ята на горск ите територии, при
необходимост се извършват допълнителни
теренни проучвания и измервания:
1. таксиране на насажденията по метода
на пълното клупиране, математико-статистически методи и други методи на базата на
математически модели с точност до ± 10 %
и за окомерно-таблични методи с точност
до ± 15 %;
2. таксиране на насажденията, в които
с ъгласно извършената и н вен тариза ц и я е
възможно провеждането на възобновителни
и отгледни сечи;
3. залагане на временни пробни площи
за определяне на сортиментната структура
на насажденията, в които е възможно да се
извършва добив на дървесина.
Раздел V
Планиране на горскостопанските дейности
Чл. 75. (1) Цел на планирането на основните горскостопански дейности е да се постигне устойчиво ползване и възпроизводство
на комплекса горски ресурси и функции,

БРОЙ 82

ДЪРЖАВЕН

опазване на биолог и чното разнообразие,
постоянство и относителна равномерност
на ползването.
(2) Планирането на горскостопанските
дейности включва определянето на: насоките за стопанисване – възобновяване и/или
отглеждане; залесяването и естественото възобновяване на горите; дейностите за защита
срещу ерозия и свлачища; дейности за защита
на горските територии от болести, вредители
и други повреди; определяне на обема на
ползване на дървесина и недървесни горски
продукти, както и изграждането и ремонта
на пътища, сгради и други съоръжения, определяне на необходимостта от провеждане
на мероприятия в граничната зона на сервитутите на електропреносната мрежа и други
дейности, когато това се изисква с нормативен
акт или със заданието.
(3) Планирането на дейностите по ал. 2 се
извършва въз основа на анализа на резултатите от проучването на природните условия,
досегашното стопанисване и ползване на горските ресурси, областния план за развитие на
горските територии, общинските планове за
развитие, както и съществуващите други планове, програми, схеми и определени стандарти
за устойчиво управление на горскостопанската
единица съгласно приложение № 20.
(4) Планирането на горскостопанските
дейности за идентифицираните типове горски
местообитания се извършва съгласно системата от режими, мерки и стандарти за устойчиво
управление на горскостопанската единица за
стопанисване на горите в Натура 2000, разработени по чл. 4, ал. 1, т. 2 от наредбата по
чл. 101, ал. 3 от Закона за горите и съобразно
резултатите от оценката на благоприятното
им природозащитно състояние.
(5) В насажденията, определени и отделени
за осигуряване на гори във фаза на старост,
не се планират и провеждат горскостопански
дейности и добив на дървесина освен в случаите на големи природни нарушения на площ,
по-голяма от 30 % от съответната площ на
гората във фаза на старост.
(6) Планираният обем на ползване от възобновителни сечи е в рамките на утвърдените
норми за съответните стопански класове,
производствени групи и видове гори, а на
отгледните и санитарните сечи – в зависимост
от състоянието на насажденията.
(7) Планирането на горскостопанските дейности в защитените зони по чл. 6, ал. 1, т. 1
и 2 от Закона за биологичното разнообразие
се извършва съгласно системата от режими и
мерки за стопанисване на горите в тях.
(8) Планирането на горскостопанските
дейности в горите, попадащи в защитените
територии и защитените зони по чл. 3 от
Закона за биологичното разнообразие, се
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съобразяват с реж имите, определени със
съответните специални закони, заповедите
за тяхното обявяване и плановете им за управление.
(9) В горски местообитания, в които природозащитното състояние е оценено като
неблагоприятно, планирането на дейности е
насочено към постигане на тяхното благоприятно природозащитно състояние.
(10) Планираните дейности се отразяват в
таксационните описания.
Чл. 76. (1) Насоките на стопанисване се планират като отгледни, възобновителни, селек
ционни, технически и сечи за трансформация
в съответствие с изискванията на наредбата
по чл. 101, ал. 3 от Закона за горите.
(2) Конкретният вид сеч се определя в
съответствие с изискванията на наредбата по
чл. 101, ал. 3 от Закона за горите от лицата,
регистрирани по чл. 235 от Закона за горите,
които са ангажирани с изпълнението на съответните горскостопански план или програма.
(3) Сечите по ал. 2 се съобразяват с насоките
на стопанисване съгласно приложение № 5.
(4) За всяко насаждение с планираната
насока на стопанисване се определя и допустимият размер на ползване.
(5) При определяне интензивността на
отгледните сечи може да се използва оптималната кръгова площ по указанията, дадени
в приложение № 5.
Чл. 77. (1) Общият размер на ползването
на дървесина за горскостопанската единица
се посочва по стопански класове и по видове
гори.
(2) Нормата на ползване на дървесина от
горите в рамките на всеки стопански клас,
включително за условните стопански класове,
установени в горите със защитни и специални функции, се представя по насоки на
стопанисване, по видове гори, група гори и
по категории гори съгласно приложение № 21.
(3) Нормата на ползване от възобновителни сечи в горите със стопански функции
се определя по формулни методи за всеки
високостъблен стопански клас и като сечище
по състояние – в останалите случаи.
(4) Въз основа на изчислените норми на
ползване от възобновителни сечи по формулните методи, предвидени в приложение № 21,
и на съответни разчети, свързани с подобряване на възрастовата структура на горите, се
определя оптимална норма на ползване при
сечищната форма на стопанството.
(5) При определяне на нормата на ползване
по формулните методи за всеки горскостопански план се прави обосновка за приетата норма
на ползване на база на изчислените норми
на ползване общо за всички гори, предмет
на горскостопанския план, и отделно само за
горите със стопански функции.
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(6) Възобновителни сечи се планират във
всички зрели и презрели високостъблени гори
по състояние. Ползването е в границите на
възприетото площно сечище за периода на
действие на плана.
(7) Размерът на годишното ползване от
възобновителни сечи в горите, собственост на
физически и юридически лица, се определя
като сечище по състояние.
(8) Размерът на ползването на дървесина при изборната форма на стопанството
се определя за всеки отдел/насаждение по
формули, отчитащи действителния запас,
текущия обемен прираст и оптималния запас
на разновъзрастните насаждения.
(9) Размерът на ползване от възобновителни сечи при издънковите гори за превръщане
се определя като сечище по състояние.
(10) Размерът на ползването на дървесина от отгледни сечи за стопанския клас се
определя като сума от ползването за всички
насаждения, в които са проектирани отгледни сечи.
(11) Всички норми на ползване на дървесина от възобнови телни сечи на ниво
насаждение съгласно изискванията на комбинирания метод се определят на терена
и се доуточняват в камерална обстановка
съобразно утвърдената оптимална норма на
ползване по стопански класове.
(12) Определената норма на ползване от
всички планирани сечи в горскостопанската
единица не може да надвишава средния общ
прираст на гората за периода на действие на
горскостопанския план.
(13) Изключение от ал. 12 се допуска при
обоснована необходимост при природни нарушения, както и когато площта на зрелите
и презрели насаждения е над 50 % от общата
площ на горскостопанската единица.
Чл. 78. Нормите на ползване на недървесните горски продукти са в размер, гарантиращ тяхното възпроизводство и устойчиво
развитие.
Раздел VІ
Анализ за изпълнение на горскостопанския
план
Чл. 79. (1) При изработването на горско
стопанския план се събират данни от проведените горскостопански и други дейности,
планирани в предходния горскостопански
план, и се анализират резултатите от тях
съгласно приложение № 22.
(2) В заключение на анализа се правят
изводи и се дава оценка на резултатите от
изпълнението и постигането на поставените
цели с предходния горскостопански план.
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Раздел VІІ
Стойностна и икономическа оценка на горските територии и оценка на ефекта от планираните горскостопански дейности
Чл. 80. (1) Стойностна оценка на горските
територии се извършва съгласно приложение
№ 22 при условията на наредбата по чл. 86,
ал. 2 от Закона за горите.
(2) При изготвяне на оценката по ал. 1 се
оценява всеки подотдел в обхвата на отделната
собственост, без да се прилагат добавките и
коефициентите по приложения № 3, 22 и 23 от
наредбата по чл. 86, ал. 2 от Закона за горите.
(3) Оценката по ал. 1 се извършва по допълнително възлагане или по възлагане със
заданието за изработване на горскостопанския план.
Чл. 81. Икономическата оценка на ефекта
от планираните горскостопански дейности
в рамките на горскостопанската единица се
извършва по допълнително възлагане съгласно
задание, представено от собственика на горската територия или лицата, на които горските
територии са предоставени за управление.
Чл. 82. Оценката по чл. 81 за държавните
и общинските горски територии се извършва
съгласно приложения № 23 и 24, а за останалите горски територии – в съответствие със
заданието по чл. 81.
Раздел VІІI
Взаимоотношения и контрол при изработване
на горскостопанския план
Чл. 83. (1) Собствениците или лицата,
на които е предоставено управлението на
съответните горски територии, предоставят
на лицата, изработващи горскостопанския
план, информация, която по закон поддържат
и съхраняват и е необходима за целите на
планирането, както следва:
1. документите за промените в горските
територии (включване на земеделски земи,
промяна на предназначението и учредяване
на ограничени вещни права върху горски
територии) след последната инвентаризация;
2. документите за собствеността на недържавните горски територии;
3. отчетните форми за горските територии;
4. отчетната документация за проведените
горскостопански дейности;
5. действащия горскостопански план с
отразени в него проведени горскостопански
дейности;
6. всички документи, свързани с изпълнени
горскостопански дейности по време на изработването на горскостопанския план.
(2) По време на изработването на гор
скостопанския план възложителят предоставя
документите за предвидените за изпълнение
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дейности за съгласуване с лицето, на което
е възложено изработването на горскостопанския план.
(3) Обяснителната записка, пълните так
сационни описани я от инвентаризаци ята
на хартиен и в цифров вид, цифровият модел
на горските територии в ГИС формат, горските карти в цифров вид, областният план
за развитие на горските територии и други
проекти, планове и програми, изработени
за територията на горската териториална
единица, се предоставят от регионалната
дирекция по горите, областната или общинската администрация по местонахождение на
горскостопанската единица.
(4) За изработване на горскостопанския
план за горските територии собственикът или
лицата, на които е предоставено управлението им, представя задание за изработване на
горскостопански план.
(5) В случаите, когато инвентаризацията
на горските територии и изработването на
горскостопанските планове се извършва от
различни лица, данните от инвентаризацията
се предоставят от възложителя на лицата,
изработващи горскостопанските планове, до
един месец след приемането є от експертния
съвет по чл. 157 от Закона за горите.
Чл. 84. При необходимост от залагане на
пробни площи представители на възложителя
участват при залагането им и организират
отсичането на маркираните дървета.
Чл. 85. (1) До един месец след започване на
теренните работи се провежда съвещание за:
1. уточняване на предстоящите работи,
предвидени в заданието за изработване на
горскостопанския план;
2. разглеждане на обстоятелства и проблеми, свързани с горскостопанската единица,
възникнали след изработването на заданието;
3. уточняване на задълженията на трети
страни, от чиято компетентност е решаването
на проблеми, свързани с планирането;
4. уточняване сроковете и начина за предоставяне на необходимите справки и информация на лицето, на което е възложено
изработването на горскостопанския план;
5. разглеждане на други въпроси във връзка
с изработването на горскостопанския план.
(2) За решаване на задачите по ал. 1 се
назначава комисия със заповед на:
1. изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите или оправомощено от
него лице – за горски територии – държавна
собственост;
2. директора на съответната регионална
дирекция по горите – извън тези по т. 1.
(3) Комисията по ал. 2, т. 2 провежда съвещание при необходимост по инициатива
на възложителя.
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(4) Със заповедта за назначаване на комисията по ал. 2 се определя датата за провеждане
на съвещанието.
(5) В случаите по чл. 13, ал. 10 от Закона
за горите съвещанието за държавните горски територии се провежда от комисията по
чл. 34, ал. 1.
(6) За работата на комисията се съставя протокол, който се утвърждава от лицето, издало
заповедта за провеждането на съвещанието
по ал. 1. Копие от протокола се изпраща на
всички заинтересовани страни.
Чл. 86. (1) Горскостопанският план се изработва съгласно изискванията на заданието
и решенията на комисията по чл. 85, ал. 2.
(2) Лицето, на което е възложено изработването на горскостопанския план по ал. 1,
своевременно у ведом ява възлож ител я за
възникнали проблеми в процеса на планирането, разрешаването на които не е в неговите
компетенции и правомощия.
Чл. 87. (1) След приключване на допълнителните теренни проучвания и обработката на
информацията лицето, на което е възложено
изработването на горскостопанския план,
представя на възложителя предложение за
размера на годишното ползване, съдържащо
информация за обособените стопански класове
в горските територии – държавна и общинска
собственост, и за начина на определяне и за
размера на предвиденото годишно ползване
на дървесина съгласно приложение № 25.
(2) Предложението за размера на годишното
ползване се приема от експертния съвет по
чл. 157, ал. 1 от Закона за горите – за горските територии – държавна собственост, и от
технически съвет на регионалната дирекция
по горите – за останалите случаи.
(3) За работата на експертния и техническия съвет по предходната алинея се съставя
протокол, който се утвърждава от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция
по горите – за горските територии – държавна
собственост, и от директора на съответната
регионална дирекция по горите – в останалите случаи.
(4) Решенията от протокола са задължителни за изпълнение от лицето, на което е
възложено изработването на горскостопанския план.
Чл. 88. (1) Контролът по изработване на
плана се осъществява от Изпълнителната
агенция по горите, нейните структури и специализирани териториални звена и възложителя.
(2) Контрол се осъществява през всички етапи на изработване на плана, като за
резултатите от всяка проверка се съставя
протокол, копие от който се предава на лицето, на което е възложено изработването на
горскостопанския план.
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(3) Констатираните пропуски и грешки,
отразени в протокола по ал. 2, се отстраняват
от лицето, което изработва плана, за негова
сметка в срока, определен в протокола.
(4) Лицето, на което е възложено изработването на горскостопанския план, е длъжно
да съдейства и да не възпрепятства извършването на контрола.
Раздел IХ
Ред за разглеждане, приемане, утвърждаване
и изменение на горскостопанския план
Чл. 89. (1) Лицето, изработило горско
стопанския план, представя на възложителя
проект на горскостопанския план с всички
приложения и карти съгласно приложение
№ 26.
(2) Лицето по ал. 1 представя на Изпълнителната агенция по горите – за горските
територии – държавна собственост, и на съответната регионална дирекция по горите – за
останалите горски територии, обяснителна
записка съгласно приложение № 26 на електронен носител и на хартиен носител в три
екземпляра.
(3) В 14-дневен срок от получаване на проекта на горскостопански план възложителят
публикува на интернет страницата си обяснителната записка, уведомява заинтересованите
страни за изработения горскостопански план и
им дава възможност за запознаване на място
с документите по ал. 1.
(4) Възложителят на изработването на
горскостопанския план внася необходимата
документация в Министерството на околната
среда и водите за издаване на решение по
чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие.
Чл. 90. (1) За приемане на материалите по
чл. 89, ал. 1 и представяне на становище се
назначава комисия със заповед на:
1. изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите или оправомощено от
него лице – за горските територии – държавна
собственост;
2. директора на съответната регионална
дирекция по горите – за останалите видове
собственост.
(2) Заповедта по ал. 1 и поканата за обществено обсъждане на изработения горскостопански план се публикуват на интернет страницата
на Изпълнителната агенция по горите и на
съответната регионална дирекция по горите
и се поставят на видно място в сградата на
общинската администрация не по-късно от 10
дни преди датата на провеждането им. Посочват се мястото за провеждане на заседанието
на комисията по ал. 1 и на общественото
обсъждане, както и срокът за подаване на
писмени становища и предложения.
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(3) Комисията задължително извършва
проверки на терена, като изразява становище
по отношение на извършените теренни работи
и постъпилите становища и предложения.
(4) Когато в резултат на теренната проверка се установи, че са допуснати грешки и
неточности при планирането, включително и
неотстранени бележки от текущия контрол, се
предписват конкретни мерки за корекция на
плана или неговото цялостно преработване.
(5) За резултатите от проведеното заседание
на комисията и общественото обсъждане се
изготвят протоколи, към които се прилагат
и представените писмени становища и предложения.
(6) В случаите по чл. 13, ал. 10 от Закона
за горите съвещанието за държавните горски територии се провежда от комисията по
чл. 37, ал. 3.
Чл. 91. (1) Приемането на горскостопанския план и протоколите по чл. 90, ал. 5 се
извършва от:
1. експертния съвет по чл. 157 от Закона
за горите – за горските територии – държавна
собственост, при наличие на влязло в сила
решение по чл. 31 от Закона за биологичното
разнообразие;
2. комисия, назначена със заповед на директора на съответната регионална дирекция
по горите – за горските територии извън т. 1.
(2) Лицето, на което е възложено изработването на горскостопанския план, представя на
експертния съвет, съответно на комисията по
ал. 1, обяснителната записка с приложенията
към нея съгласно приложение № 26 на електронен носител и съкратен вариант (докладна
записка) на същата на електронен носител и
в три екземпляра на хартиен носител.
(3) Протоколите от експертния съвет/комисията се утвърждават от изпълнителния
директор на Изпълнителната агенция по горите, съответно от директора на регионалната
дирекция по горите.
(4) Протоколите по чл. 90, ал. 5 и по ал. 3
се предоставят на лицето, на което е възложено изработването на горскостопанския
план, за окончателното оформяне на плана
и приложенията към него.
(5) Всички бележки и препоръки, отразени
в протоколите по чл. 90, ал. 5, от експертния
съвет по ал. 1, както и условията и мерките
от решението по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие се отразяват от лицето, на което е възложено изработването на
горскостопанския план, за негова сметка, ако
не са изпълнени изискванията на заданието,
протокола от съвещанието по чл. 37, или за
сметка на инвеститора, ако са в резултат на
нови или допълнителни изисквания извън
договорените.
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(6) Горскостопанският план се утвърждава
със заповед от:
1. изпълнителни я директор на Изпълнителната агенция по горите – за горските
територии – държавна собственост;
2. директора на съответната регионална
дирекция по горите – за горските територии
извън посочените в т. 1, които попадат в района им на дейност.
Чл. 92. (1) Изменение на утвърден горско
стопански план се допуска по предложение на
собствениците на гори или лицата, на които
е предоставено управлението на съответната
горска територия, когато:
1. е необходимо изменение на планираните
дейности;
2. е възложена извънредна инвентаризация
по чл. 3, ал. 3;
3. се формира нова горскостопанска единица;
4. има съществено изменение на действащото законодателство, свързано с планирането
на дейности.
(2) Предложението за изменение се подава
на хартиен носител и в електронен формат
от лицето по ал. 1 до органа, утвърдил плана, който одобрява или мотивирано отказва
промяната.
(3) Изменение по ал. 1 се извършва от лицето, изработило горскостопанския план, или
от други лица, вписани в публичния регистър
по чл. 235 от Закона за горите за дейността по
чл. 233, ал. 1, т. 3, буква „б“ от същия закон,
или от лица, вписани в публичния регистър
по чл. 241 от Закона за горите за изработване
на горскостопански планове по чл. 241 от
същия закон.
(4) Утвърждаването на изменението се
извършва от органа, утвърдил плана по реда
на чл. 91 в едномесечен срок.
(5) При промяна в насоките на стопанисване на горските територии, планираното
залесяване и провеждане на санитарни и/или
принудителни и/или технически сечи утвърденият горскостопански план не се изменя.
Г л а в а

о с м а

ГОРСКОСТОПАНСК А ПРОГРАМА
Раздел I
Цел, задачи и съдържание на горскостопанската програма
Чл. 93. (1) Основна цел на горскостопанската програма е въз основа на извършената
инвентаризация на горските територии и при
необходимост от допълнителни проучвания
да даде насоки за стопанисването им.
(2) Основна задача на горскостопанската
програма е въз основа на характеристиката
на горската територия, състоянието на на-
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сажденията и наличното възобновяване да се
планират горскостопански дейности.
Чл. 94. Основният метод за стопанисване
на горскостопански единици е по насаждения,
като се спазват следните принципи:
1. размерът на ползването от възобновителни сечи за високостъблените и издънковите
гори за превръщане във високостъблени се
определя въз основа на състоянието на насажденията и характера на възобновителния
процес;
2. определянето на размера на ползването
и обема на залесяванията и другите горскостопански мероприятия се разработва на ниво
насаждение и съобразено с информация за
съответната територия от Изпълнителната
агенция по околната среда и Националната
система за мониторинг на биоразнообразието.
Чл. 95. (1) Горскостопанската програма
включва:
1. кратка обяснителна записка за целите
и задачите на програмата;
2. режими и ограничения върху правото
на ползване на горските територии;
3. извадка от плана за дейностите по
опазване на горските територии от пожари,
изработен с инвентаризацията на горските
територии;
4. таксационни описания и горскостопанска карта с отразени върху тях планирани
горскостопански дейности;
5. протоколи, заповеди и документи, свързани с процеса на изработване на горскостопанската програма.
(2) Горскостопанската програма се представя на собственика и на съответната регионална дирекция по горите на хартиен и
електронен носител.
Раздел ІI
Планиране на горскостопанските дейности
Чл. 96. (1) Планирането на необходимите
горскостопански дейности се извършва въз
основа на действаща инвентаризация и допълнителни теренни проучвания.
(2) Планирането на горскостопанските
дейности включва определяне на: насоките
за стопанисване, залесяването и подпомагане
на естественото възобновяване на горите, защита срещу ерозия и свлачища, лесозащита,
ползване на дървесина и недървесни горски
продукти, изграждане и ремонт на горски
пътища, сгради и други съоръжения.
(3) Дейностите по ал. 2 се съобразяват с
насоките на стопанисване съгласно приложение № 5.
(4) Конкретният вид сеч се определя в
съответствие с изискванията на наредбата
по чл. 101, ал. 3 от Закона за горите от лицата, регистрирани в регистъра по чл. 235
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от Закона за горите, които са ангажирани с
изпълнението на съответния горскостопански
план или програма.
(5) За всяко насаждение с планирана насока
на стопанисване се определя и допустимият
размер на ползване.
(6) Сечите се планират при спазване на
изискванията на наредбата по чл. 101, ал. 3
от Закона за горите и режимите за стопанисване, определени със заповедите за обявяване
на защитените зони по чл. 12 от Закона за
биологичното разнообразие.
(7) Планираните дейности се отразяват в
таксационните описания.
Чл. 97. (1) Планираните дейности се представят в табличен вид с данни, необходими
за съставяне на отчетните форми за горските
територии.
(2) В случаите, при които програмата обхваща само едно насаждение, не се съставят
таблици, а се прилага таксационното описание
и кратко описание на имота.
Чл. 98. (1) Общият размер на ползването на
дървесина и други горски ресурси за горско
стопанската единица се определя като сбор от
предвиденото ползване във всяко насаждение.
(2) Ползва нет о на нед ървесн и г орск и
продукти е в размер, гарантиращ тяхното
възпроизводство и съхраняване.
Раздел ІІІ
Взаимоотношения по време на изработване
на горскостопанската програма
Чл. 99. При възлагане изработването на
горскостопанска програма собственикът или
ползвателят на горски територии предоставя
на лицето, изработващо горскостопанската
програма:
1. документи за собствеността на горските
територии;
2.документи за промени в горските територии – пром яна на предназначението,
учредяване на ограничени вещни права и др.;
3. отчетна документация за проведените
горскостопански дейности – ползването на
дървесина, залесяване и др.;
4. действаща горскостопанска програма;
5. актуални скици на имотите от кадастрална карта и кадастрални регистри или карта
на възстановената собственост и регистър на
собствеността;
6. други проекти, планове и програми,
изработени за територията на горскостопанската единица.
Чл. 100. Горскостопанската програма се
изработва, след като собственикът или ползвателят е обозначил границите на имота
на терена с трайни видими знаци съгласно
приложение № 3.
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Раздел ІV
Ред за разглеждане, приемане, утвърждаване
и изменение на горскостопанските програми
Чл. 101. (1) Изработената горскостопанска
програма се представя на хартиен и електронен
носител от собственика или упълномощено от
него лице в съответната регионална дирекция
по горите, в чийто район на дейност се намира
горскостопанската единица, за разглеждане и
утвърждаване.
(2) След представянето на горскостопанската програма се извършва проверка на
терен, за което директорът на съответната
регионална дирекция по горите уведомява
лицето, изработило горскостопанската програма. Уведомлението може да се извърши
и по електронна поща.
(3) Директорът на съответната регионална
дирекция по горите издава заповед за утвърждаване или мотивиран отказ за утвърждаване
на горскостопанската програма не по-късно
от 30 дни след нейното представяне в регионалната дирекция по горите.
(4) Срокът по ал. 3 може да бъде удължен
при наличие на обстоятелства, които не позволяват извършването на теренната проверка
по ал. 2.
Чл. 102. Изменение на утвърдена горскостопанска програма се извършва по реда
на чл. 101.
Г л а в а
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ПЛАН ЗА ЛОВНОСТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ
Раздел І
Цел на плана за ловностопански дейности
Чл. 103. (1) Основна цел на плана за ловностопански дейности е да даде основните
принципи на стопанисване на дивеча за осигуряване на оптимално и устойчиво ползване
на дивечовите запаси.
(2) Планът определя дейностите за опазване
и ползване на ловните видове бозайници и
птици, техните местообитания и организацията на ловностопанските райони за 10-годишен
период.
(3) Планът се разработва като част от
инвентаризацията на горските територии по
общо задание и общ договор в границите на
ловностопанските райони на горската териториална единица, определени със заповедите
за обособяването им.
Раздел IІ
Устройство на ловностопанските райони
Чл. 104. (1) Устройството на ловностопанските райони се извършва съобразно теренните
особености, лесистостта и основните видове
дивеч чрез:
1. устройство на равнинни горски райони;
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2. устройство на нископланински горски
райони;
3. устройство на високопланински райони;
4. устройство на безлесни райони;
5. устройство на частично залесени райони;
6. комбинирано устройство.
(2) Районите, в които се прилагат отделните
устройства и съдържанието им, са посочени
в приложение № 27.
Раздел ІII
Таксация на дивеча
Чл. 105. (1) С таксацията на дивеча се
установят количеството на дивеча, съотношението по пол при видовете с добре изразен
полов диморфизъм, съотношението по възраст,
здравословното и физическото състояние на
дивеча.
(2) Таксацията се извършва чрез анализ
на целогодишни наблюдения и резултати от
ползването. Тя се провежда съгласно методите
в приложение № 28 и е основа за планирането
в ловното стопанство.
Раздел IV
Бонитиране на дивечовите местообитания
Чл. 106. (1) Бонитиране на дивечовите
местообитания е оценка на тяхната ловно
стопанска производителност.
(2) Бонитирането на дивечовите местообитания се извършва с плана за ловностопански
дейности.
(3) Чрез бонитиране на дивечовите местообитания се определят допустимите запаси на
дивеча, които могат да се поддържат в ловно
стопанските райони, на базата на естествената
производителност на местообитанията.
(4) Ловностопанският бонитет e показател,
определящ ловностопанската производителност на дадено дивечово местообитание,
изразен ч рез вели чината на доп уст им и я
(нормалния) дивечов запас върху единица
площ, коефициента на годишния прираст и
естествените загуби.
Чл. 107. (1) На бонитиране подлежат всички ловностопански райони на страната за
всички видове дивеч, който ги обитава или
е планирано да ги обитава.
(2) Бонитирането на дивечовите местообитания се извършва въз основа на типовете
местообитания за едрия дивеч, а за дребния
дивеч – по съответната бонитетна таблица от
приложение № 29.
Чл. 108. (1) Тип местообитание е част от
територия с близки климатични, орографски,
почвени, фитоценологични, стопански и други
условия, включващи един или няколко типа
гора със сходна характеристика, които обезпечават нормалното развитие на дивеча през
биологичните цикли от живота му.
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(2) В едно и също местообитание могат да
обитават различни видове дивеч при съответния им бонитет на местообитание.
(3) Най-малката единица, въз основа на
която може да се определя тип местообитание, е отделът.
(4) Незалесените площи с големина до
10 ха се отнасят към типа местообитание, в
което са включени.
(5) За незалесените площи с големина над
10 ха не се определя тип местообитание, но се
начислява запас за едрия дивеч при наличие
на подходящи условия.
Чл. 109. (1) При определяне на екологичната характеристика на местообитанието се
отчитат релефът, почвите, хидрографската
м режа, раст и телност та, к лимат и чни те и
стопанските фактори, както и наличието
на хищници.
(2) За климатичните фактори определящи
са критичните зимни и летни температури,
валежите през зимата и през пролетта и
продължителността на задържане на снежна
покривка.
(3) Стопанските фактори за определяне
екологичната характеристика на типа местообитание са механизацията и химизацията на
селското стопанство, видът и интензивността
на горскостопанските мероприятия, животновъдството, пашата на домашни животни
и интензивността на ловностопанските мероприятия.
Чл. 110. (1) Нормалният запас на дивеча
е този, който съответства на екологичния
капацитет на местообитанието.
(2) Допустимият запас е функция на нормалния запас и представлява количеството
дивеч, което може и трябва да се достигне, за
да се гарантира устойчивото възпроизводство
и оптимално ползване при минимални щети
и повреди от дивеча.
(3) При развъждане на дивеч, съчетано с
провеждане на интензивни ловностопански
мероприятия, се допуска увеличаване на допустимия запас със стопански коефициент,
посочен в приложение № 29. Този запас се
нарича стопански запас.
(4) Отразеният в бонитетните таблици
допустим запас на всеки вид дивеч, отглеждан на свобода, съответства на количеството
дивеч на 100 ха през пролетта, преди да са
родени приплодите, на базата на естествената
производителност на местообитанията, при
запазено равновесие в екосистемата и недопускането на щети над 10 % върху горското
и селското стопанство.
(5) Действителният запас на дивеча е установеният запас през пролетта преди раждането
на приплодите.
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(6) Допустими запаси на всички обитаващи
и предвидени за разселване видове дивеч се
определят за всеки ловностопански район и
за оградените бази за интензивно стопанисване на дивеча.
(7) Допустимият запас се определя поотделно за главния и съпътстващия вид дивеч.
Чл. 111. (1) Главният вид едър дивеч се
определя на база екологичната характеристика
на местообитанието и основното направление
за стопанисване на вида дивеч, като основните ловностопански мероприятия са насочени
към достигане и поддържане на допустимия
му запас.
(2) Съпътстващ вид едър дивеч е този, за
който екологичните условия на местообитанието или целите и направлението на стопанисване не позволяват допустимият запас да
надхвърли нормалния.
(3) Допустимият запас на съпътстващия вид
едър дивеч се намалява поради взаимодействието му с главния съгласно приложение № 29.
(4) За дребния дивеч допустимият запас не
се намалява от междувидово взаимодействие.
Раздел V
Ловностопанско райониране
Чл. 112. (1) Ловностопанското райониране се извършва по ловностопански области
съгласно приложение № 27:
1. Дунавска равнина;
2. Предбалкан (на север от Стара планина);
3. Стара планина;
4. Югозападна България;
5. Средна гора;
6. Рило-Родопска област;
7. Тракийска низина и Подбалкански полета;
8. Югоизточна България (СтранджанскоСакарска област).
(2) За областите по ал. 1 се определят препоръчителни главни и съпътстващи видове
дивеч според конкретните местообитания
съгласно приложение № 27.
Раздел VІ
Съвместяване на различните видове едър
дивеч в едни и същи ловностопански райони
Чл. 113. (1) При определяне на благородния елен за главен вид дивеч съпътстващи
видове могат да бъдат сърната, дивата свиня
и еленът лопатар.
(2) При определяне на сърната за главен
вид дивеч благородният елен, еленът лопатар
и дивата свиня може да са съпътстващи.
(3) При определяне на елена лопатар за
главен вид дивеч като съпътстващи могат да
се определят сърната и дивата свиня.
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(4) Муфлонът и глухарът може да бъдат
определени като главен или съпътстващ вид
дивеч в цели ловища или части от тях при
наличие на подходящи местообитания.
(5) Дивата свиня може да бъде определена
за главен вид дивеч в ловностопански райони
или ловища с преобладание на иглолистни
култури, слабо населени райони и райони с
екстензивно земеделие.
(6) Изискванията по ал. 1, 2, 3, 4 и 5 се
прилагат в случаите на стопанисване на дивеч
на свобода.
Чл. 114. В базите за интензивно стопанисване на дивеча за главен вид дивеч може
да бъде определен всеки вид, за който има
благоприятни условия за отглеждането му.
Раздел VІI
Определяне на средния бонитет и на допустимите запаси
Чл. 115. (1) Във всеки ловностопански
район се определя бонитетът на всеки тип
местообитание с изключение на недивечопригодните площи.
(2) Средният бонитет на ловностопанския
район се определя въз основа на бонитета
на местообитанията в него и се изчислява
по формулата, посочена в приложение № 29.
Чл. 116. (1) Въз основа на определения
среден бонитет по чл. 115 се определят и
допустимите запаси на 100 ха, а чрез тях – и
допустимите запаси на целия ловностопански
район и/или ловище.
(2) Допустимите запаси на 100 ха се определят от посочените запаси в таблиците за
всеки вид дивеч в зависимост от бонитета
чрез линейна интерполация.
(3) Допустимите запаси на целия ловно
стопански район или ловище се определят въз
основа на големината на района или ловището,
пригодната площ за съответния вид дивеч и
допустимите запаси на 100 ха.
(4) Допустимият запас на съпътстващия
вид дивеч намалява от взаимодействието
с главния вид дивеч съобразно таблицата в
приложение № 29.
(5) В зависимост от урбанизацията на
местообитанията бонитетът им се намалява
с една-две степени или не се начислява допустим запас на дивеча.
(6) При наличие на условия за развъждане
на едър дивеч в незалесени площи с големина
над 10 хa се начислява запас, както следва:
1. 0,3 бр. благородни елени на 100 хa;
2. 0,5 бр. елени лопатари на 100 хa;
3. 1 бр. сърна на 100 хa;
4. 0,3 бр. диви свине на 10 хa.
(7) В недивечопригодните площи не се
определя допустим запас.
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(8) Бонитиране на местообитанията, определяне на допустимите запаси и коефициентите
на прираст на дивеча се извършват съгласно
приложение № 29.
Раздел VIII
Задание за изработване на план за ловно
стопански дейности
Чл. 117. (1) За изработване на плана за
ловностопански дейности се изготвя задание.
(2) Методите, основните направления, по
които ще се извършат теренно-проучвателните
работи, както и съдържанието на заданието
са посочени в приложение № 30.
(3) В случаите, когато планът за ловностопански дейности се изработва едновременно
с инвентаризацията на горските територии,
се изработва общо задание.
(4) Видовете дейности за изработване на
плана за ловностопански дейности са съгласно
приложение № 31.
(5) Максимално допустимите цени за дейностите по ал. 4 се определят със заповед на
изпълнителния директор на Изпълнителната
агенция по горите.
Чл. 118. (1) В едномесечен срок от започване на теренните работи за плана за ловно
стопански дейности възложителят организира
провеждане на съвещание, което има за цел да:
1. доуточни предстоящите работи, предвидени в заданието по чл. 117, ал. 1;
2. уточни задълженията на трети страни,
от чиято компетентност е решаването на
проблеми, свързани с инвентаризацията;
3. уточни сроковете и начина за предоставяне на необходимите справки и информация
на лицето, на което е възложено изработването
на плана за ловностопански дейности;
4. разгледа други въпроси, отнасящи се към
плана за ловностопански дейности.
(2) За решаване на задачите по ал. 1 се
назначава комисия със заповед на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по
горите или оправомощено от него лице, която
се публикува на интернет страницата на Изпълнителната агенция по горите, съответната
регионална дирекция по горите, държавното
предприятие по чл. 163 от Закона за горите и
на държавното горско или държавното ловно
стопанство.
(3) Със заповедта за назначаване на комисията по ал. 2 се определя датата за провеждане
на съвещанието.
(4) В случаите по чл. 13, ал. 10 от Закона
за горите съвещанието за държавните горски територии се провежда от комисията по
чл. 34, ал. 1.
(5) За работата на комисията се съставя
протокол, който се утвърждава от лицето,
издало заповедта за назначаването є. Копие
от протокола се изпраща на всички заинтересовани страни.
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Раздел IХ
Устройство на държавни ловни стопанства
Чл. 119. (1) Държавните ловни стопанства се организират в райони с подходящи
местообитания и условия за развитие на генетичните възможности на дадения вид по
реда на чл. 9 ЗЛОД и служат за запазване
на дивечовото разнообразие, съхраняване на
генетичния фонд и разселване на дивеча, като
могат да се използват и за аклиматизация на
чуждоземни видове и за научни наблюдения,
опити и проучвания.
(2) В държавните ловни стопанства се
планират биотехнически мероприятия и съоръжения, които създават оптимални условия за развъждане на дивеча и обезпечават
дългогодишно нормално развитие и възпроизводство на дивечовия запас в устройвания
район: фуражна база, съоръжения за зимно,
допълнително и минерално подхранване, за
наблюдение, за улов на жив дивеч, карантинен
двор за опресняване на кръвта и др.
(3) В държавните ловни стопанства се допуска подборен отстрел и улов на жив дивеч
за разселване в други райони на страната
или в чужбина, както и отстрел на хищници.
(4) Основен принцип при устройство на
държавни ловни стопанства е създаване на
подходящи условия за развъждане и разселване на дивеч в зависимост от нуждите на
ловното стопанство.
Чл. 120. (1) Оградени ловни площи се
планират с цел повишаване ефективността
на отглеждането, разселването и ловуването
на дивеча.
(2) Оградените площи за интензивен лов на
космат дивеч се предвиждат главно за видове с
висок коефициент на годишен прираст, чиито
биологични особености позволяват продължително отглеждане в заградено пространство,
без да се намали жизнеността и възпроизводителната способност на популацията.
(3) Когато поставената цел е аклиматизация,
реаклиматизация, разселване на свобода или
производство на кожи, може да се планират
оградени площи.
(4) Планират се оградени площи за местни видове пернат дивеч. Подходящи видове
пернат дивеч за интензивно отглеждане са
фазанът, яребицата и полудивата патица.
В особени случаи се организират оградени
площи за местни видове – глухари, кеклици
и дропли. Не се създават оградени площи за
прелетни видове – горския бекас, гривека и
гургулицата и др.
Чл. 121. (1) В базите за интензивно стопанисване на дивеча за едър дивеч (БИСД) се
обособяват карантинен, изолационен, възпроизводствен двор, ловен двор, фуражна база,
ловни просеки, съоръжения за зимно, допълнително и минерално подхранване, капани за
улов на жив дивеч, чакала за наблюдение и
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отстрел, складови помещения, стопанска сграда и други съоръжения, създаващи условия за
постигане на целта им. Площта на БИСД за
едър дивеч е от 100 до 1000 ха в зависимост
от вида на дивеча, а за дребен дивеч – от 50
до 300 ха.
(2) В БИСД за пернат дивеч се обособявят
волиери, отраслови дворове, фуражна база,
ловни просеки, съоръжения за допълнително
подхранване, складови помещения, стопанска
сграда, водни площи (особено ако се отглежда
водоплаващ дивеч), капани за улов на хищници и др.
(3) Аклиматизационни дворове се изграждат като отделни съоръжения за разселване
на дивеча на свобода или в комбинация с
интензивни ловища и ловни стопанства, като
площта им е от 2 до 10 ха в зависимост от
вида дивеч, условията на терена, разнообразието на растителността и водоизточниците.
(4) Карантинни дворове ДЛС и БИСД за
едър дивеч се отделят от останалата част на
оградената площ с двойна ограда с междинно
разстояние 5 м и по възможност се изграждат
в най-ниската и отдалечена част, като площта
им е от 0,2 ха до 1,0 ха.
(5) Възпроизводствени дворове се предвиждат в БИСД и в тях задължително се
предвиждат мероприятия за осигуряване на
нормално целогодишно развитие на основното стадо и опресняване на кръвта, както
и съоръжения за пропускане на приплодите
в ловния двор. В зависимост от насоката на
стопанисване във възпроизводствения двор
може да се предвиди и ферма за интензивно
възпроизводство, като площта им е от 50 до
300 ха.
(6) Изолационни дворове се планират във
или към възпроизводствения двор, като се
отделят от него с двойна ограда с междинно
разстояние 5 м. Площта им е от 0,2 до 1,0 ха
в зависимост от терена и вида на дивеча.
(7) Отрасловите дворове се изграждат с
височина на оградната мрежа най-малко 3 м,
като площта им е от 0,2 до 1,0 ха. В големите
отраслови дворове освен навесни хранилки,
поилки, кацалки и др. се допуска да има и
волиери.
(8) Интензивни ловища се планират за
ефективно ловуване на дребен дивеч. Освен
съоръжения за ловуване – ловни просеки,
чакала и капани за улов на хищници, се предвиждат и биотехнически съоръжения за зимно
и допълнително подхранване на останалия за
презимуване дивеч. Площта на интензивното
ловище е от 100 до 700 ха.
(9) Ловни дворове се предвиждат за ефективно ловуване в оградените площи за дива
свиня. Освен съоръжения за ловуване – ловни
просеки, чакала и капани, се предвиждат
и биотехнически съоръжения за зимно и
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допълнително подхранване на останалия за
презимуване дивеч с оглед ефективно използване на хранителните възможности на
местообитанията и евентуална подмяна на
разплодните животни във възпроизводствения
двор. Минималната площ на ловния двор е
100 ха.
Чл. 122. Дейностите в оградени площи се
извършват при спазване на следните изиск
вания:
1. лицето, на което е възложено изработването на плана за ловностопански дейности,
означава на терена мястото на оградата на
всички планирани оградени площи със знак
„O“, поставен откъм вътрешната част на
площта;
2. половото съотношение се избира в зависимост от вида на дивеча и целта на оградената площ; във възпроизводствените дворове
съотношението на зрелите разплодници в
пролетния запас е нормално да се поддържа с превес на женските – 1:1,5 до 1:2, като
може да достигне и до 1:10 при възможност
за ежегодно поддържане.
Раздел Х
Теренно-проучвателни работи
Чл. 123. При започване на теренно-проучвателните работи държавните горски или
държавните ловни стопанства предоставят
информация относно собствеността на горските и земеделските територии, договори за
стопанисване и ползване, протоколи, заповеди
за граници на ловностопански райони, влезли
в сила проекти и програми, разпореждания
и постановления на МС, данни от проведени таксации и отстрел и други документи,
свързани с изработването на плана, съгласно
приложение № 32.
Чл. 124. (1) По време на теренните работи
се извършва проучването на досегашното
стопанисване на дивеча съгласно приложение № 30, както и екологичните и антропогенните фактори, оказващи влияние върху
развитието на дивеча, както и досегашното
му стопанисване.
(2) Проучването на екологичните фактори
се извършва съгласно приложение № 33 въз
основа на показателите, посочени в раздел V
на тази глава.
(3) При възлагане на изработването на
план за ловностопански дейности по чл. 103,
ал. 3 се ползват екологичните фактори от
извършващата се инвентаризация на горската
териториална единица.
(4) Установяването на антропогенните
фактори, оказващи въздействие върху ловната
фауна, включва проучване на:
1. основните отрасли на промишлеността;
2. начина на стопанисване на горските
територии;
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3. интензивността на селското стопанство
и животновъдството;
4. организаци ята и интензивност та на
ловностопанските мероприятия;
5. повредите от дивеч върху горската растителност и селскостопанските култури;
6. заболяванията по дивеча;
7. охраната на дивеча.
(5) Проучването на фауната – бозайници и птици, се извършва по справочници и
научни изследвания, метода на анкетиране,
чрез наблюдения на терена и по данни от
таксацията на дивеча в района за последния
ревизионен период.
(6) При наличие на разлика над 50 % от
планираните допустими и таксираните дивечови запаси или отстрел под 30 % спрямо
планирания се извършват контролни таксации
на дивеча.
(7) В случаите, когато при контролните
таксации в БИСД са наблюдавани над 50 %
от наличните животни, може да се състави
полова и възрастова структура на популацията
и да се изчисли действителният коефициент
на прираст.
(8) Действителният коефициент на прираст
може да се изчисли и при наличие на данни
в държавното горско или ловно стопанство
за отстрел и отпад през последните 5 години.
Чл. 125. (1) Дейностите по планиране
включват определянето на организационнотериториалното деление на ловните площи,
подобряване и обогатяване на естествената хранителна и защитна база на местообитанията и организацията на стопанисване и
ползването на дивеча.
(2) Организационно-териториално деление
на ловностопанските площи се нанася на работната карта от лицето, на което е възложено
изработването на плана за ловностопански
дейности, с помощта на персонала, стопанисващ дивеча, съобразно съществуващото
организационно-териториално деление на
района по документи.
(3) Ловностопанските райони, които са предоставени за ползване на ловните дружини по
чл. 29 ЗЛОД, се означават като предоставени
ловностопански райони (ЛР) със съответния
номер.
(4) Когато районът, обект на планиране,
включва раздалечени една от друга части,
ловищата с общи граници се групират в ловностопански комплекси.
(5) Основната ловностопанска организационна единица в рамките на ловностопанския
район е ловището. Ловищата разделят района на приблизително равни по площ части
с оглед охрана, планиране и провеждане на
мероприятията.
(6) Границите на ловищата се определят
по трайни теренни форми – вододелни била,
водни течения, долове, шосета, граници на
горскостопански отдели и др.
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(7) Ловищата във всеки ловностопански
район се номерират с поредни арабски цифри,
от северозапад по посока на часовниковата
стрелка и са с наименование на местност,
река или населено място.
(8) Големината на ловищата е в зависимост
от теренните особености. Едродивечовите
ловища (с лесистост над 50 %) са с ориентировъчна големина от 600 до 2000 ха, а
дребнодивечовите (с лесистост под 50 %) от
300 до 1000 ха. Фазановите ловища могат да
са с лесистост и над 50 %. При възможност
ловищата се групират по горскостопански
участъци с оглед на по-ефективна охрана.
(9) В зависимост от обитаващите видове дивеч и възприетия начин на ловуване
ловището може да се дели на квартали за
провеждане на гонки.
(10) Големината на един квартал в интензивно фазаново ловище е от 2 до 30 ха, като
на всеки квартал се поставя пореден номер
в рамките на ловището.
(11) Големината на един квартал в интензивно ловище за дива свиня (ловен двор) е
от 20 до 200 ха.
(12) В ловностопански райони, където се
провежда селекционен и трофеен отстрел чрез
причакване, издебване и спокойно вдигане,
не се обособяват квартали.
Чл. 126. (1) Определянето и обозначаването на терена на основните биотехнически
мероприятия за подобряване на естествената хранителна база за дивеча се извършват
съгласно приложение № 34.
(2) Определянето на биотехнически мероприятия за подобряване на защитната база е
съгласно приложение № 34.
(3) Определянето и обозначаването на
биотехнически съоръжения e съгласно приложение № 35.
Раздел ХI
Ред за приемане, утвърждаване и изменение
на плана за ловностопански дейности
Чл. 127. (1) След завършване на тереннопроучвателните работи се свиква съвещание
на комисията по ловно стопанство към съответното държавно горско или държавно ловно
стопанство за приемане на основните насоки
за стопанисване на дивеча в проучвания район на дейност.
(2) На съвещанието се взема решение за
окончателното ловностопанско деление, главните и съпътстващи видове дивеч, ловищата,
развъдниците, необходимостта и възможностите за аклиматизация и реаклиматизация, както
и приблизителните стопански коефициенти
на допустимите дивечови запаси на свобода
и в оградените площи.
(3) За решенията по ал. 2 се съставя протокол.
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Чл. 128. (1) След приключване на теренните проучвания лицето, изработило плана за ловностопански дейности, представя
обяснителната записка, комплек тована с
всички приложения и карти на възложителя,
включително и предвидените ловностопански
дейности в защитените зони от Натура 2000.
(2) Преди приемане на плана по ал. 1 се
провежда обществено обсъждане.
(3) За обсъждане на ловностопанския план
се провежда съвещание от комисия, назначена със заповед на изпълнителния директор
на Изпълнителната агенция по горите или
оправомощено от него лице.
(4) Заповедта по ал. 3 и обявата за общественото обсъждане се публикуват на интернет
страницата на Изпълнителната агенция по
горите, съответната регионална дирекция по
горите, съответното държавно предприятие и
държавно горско или ловно стопанство не покъсно от 10 дни преди датата на провеждането
им. Посочват се мястото за провеждане на
съвещанието по ал. 3 и общественото обсъждане, както и срокът за подаване на писмени
становища и предложения.
Чл. 129. (1) Комисията по чл. 128, ал. 3
извършва проверки на терена, като изразява
становище по отношение на извършените
теренни работи и постъпилите становища и
предложения.
(2) За резултатите от проведеното заседание
на комисията и общественото обсъждане се
изготвят протоколи, към които се прилагат
и представените писмени становища и предложения.
Чл. 130. (1) Приемането на плана за ловно
стопански дейности и протокола на комисията
по чл. 128, ал. 3 се извършва от експертен
съвет по чл. 157 от Закона за горите, назначен със заповед на изпълнителния директор
на Изпълнителната агенция по горите или
оправомощено от него лице.
(2) В 15-дневен срок преди заседанието на
експертния съвет лицето, изработило плана
за ловностопански дейности, представя в Изпълнителната агенция по горите обяснителната записка с всички приложения към нея
и картите на ловностопанските мероприятия.
(3) За работата на експертния съвет се
съставя протокол, с който се приема или
отхвърля изработеният план.
(4) Протоколът от експертния съвет се
утвърждава от изпълнителния директор на
Изпълнителната агенция по горите.
(5) Всички бележки и препоръки се отстраняват от лицето, изработило плана за
ловностопански дейности, за негова сметка
в едномесечен срок от утвърждаване на протокола по ал. 3.
(6) Планът за ловностопанските дейности
влиза в сила след утвърждаването му със
заповед на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите.
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Чл. 131. (1) Изменение на плана за ловностопански дейности се допуска по искане
на стопанисващия дивеча за негова сметка за
отделни ловностопански райони или бази за
интензивно стопанисване на дивеча.
(2) Изменението по ал. 1 се извършва от
лица, регистрирани в публичния регистър на
Изпълнителната агенция по горите по чл. 241
от Закона за горите.
(3) Изменението на плана за ловностопански
дейности се утвърждава от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите
или упълномощено от него лице.
(4) Изменението на плана за ловностопански дейности се извършва по отделно задание
и по реда и при условията на приемането и
утвърждаването на плана след съгласуване
със съответното държавно предприятие по
чл. 163 от Закона за горите.
Чл. 132. Планът за ловностопански дейности се изработва в три екземпляра (по един
за ДГС/ДЛС, РДГ и ИАГ) по схема, посочена
в приложение № 36, като се прилагат таблиците от приложениe № 37.
Г л а в а

д е с е т а

ПЛАНОВЕ ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВА НЕ Н А ГОРСК ИТЕ ТЕРИТОРИИ ОТ
ПОЖАРИ
Раздел I
Цел, задачи и съдържание на плановете за
дейностите по опазване на горските територии от пожари
Чл. 133. (1) Планът за дейностите по
опазване на горските територии от пожари
се изработва с цел защита на горските територии от пожари.
(2) Основни задачи на плана по ал. 1 са:
1. предотвратяване на възникване и разпространение на горски пожари;
2. сни жаване на степента на пожарна
опасност на насажденията;
3. създаване на условия и предпоставки за
бързо установяване на възникнали пожари;
4. създаване на организация за гасене на
горски пожари.
(3) Планът за дейностите по опазване на
горските територии от пожари включва:
1. анализ на изпълнените мерки и мероприятия;
2. планиране на мерки и мероприятия по
видове собственост за опазване на горските
територии от пожари и отразяването им върху
горскостопанската карта;
3. анализ на ефективността от планираните
дейности;
4. предвидените дейности в защитените
зони от Натура 2000.
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Раздел II
Изработване на планове за дейностите по
опазване на горските територии от пожари
Чл. 134. (1) Плановете за дейностите по
опазване на горските територии от пожари
се изработват едновременно с инвентаризацията на горската териториална единица по
утвърдено от изпълнителния директор на
Изпълнителната агенция по горите задание
съгласно приложение № 38.
(2) Мерките и мероприятията за опазване
на горските територии от пожари, които се
включват в плановете за дейностите по ал. 1,
се предвиждат съгласно приложение № 39.
(3) Максимално допустимите цени за дейностите по ал. 2 се определят със заповед на
изпълнителния директор на Изпълнителната
агенция по горите.
(4) Изпълнителната агенция по горите в
случай на значителни промени в пожароопасната обстановка – големи пожари, ветровали
и др., може да възложи извънредно разработ
ване на план за дейностите по опазване на
горските територии от пожари.
(5) Държавните предприятия по чл. 163
от Закона за горите и техните териториални
поделения, учебно-опитните горски стопанства, общините и другите собственици или
ползвателите на горски територии могат да
възлагат за своя сметка планирането на допълнителни мерки и мероприятия за опазване
на горските територии от пожари.
Чл. 135. Контролът по изработването на
плановете за дейностите по опазване на горските територии от пожари се осъществява от
Изпълнителната агенция по горите и нейните
структури и специализирани териториални
звена, органите на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ и
от собственика или ползвателя на горската
територия.
Раздел IІІ
Проектиране
Чл. 136. Проектираните мерки и мероприятия за опазване на горските територии от
пожари се съобразяват с класа на пожарна
опасност и риска от възникване на пожари.
Чл. 137. (1) В зависимост от пожарната им
опасност горските територии се класифицират
в три класа:
1. с висока пожарна опасност – I клас;
2. със средна пожарна опасност – II клас;
3. с ниска пожарна опасност – IІІ клас.
(2) Класът на пожарна опасност на горските
територии се определя съгласно методиката,
представена в приложение № 40.
Чл. 138. (1) Проектирането на мерки и
мероприятия за опазване на горските територии от пожари около линейни обекти и други
съоръжения, попадащи в горските територии,
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е независимо от степента на пожарна опасност съгласно изискванията на наредбата по
чл. 138, ал. 1 от Закона за горите.
(2) Проектирането на мерки и мероприятия
за опазване на горските територии от пожари
във вътрешността на горите е съобразно степента на пожарната опасност на насажденията, а по периферията на горите – съобразно
степента на пожарна опасност на околните
територии.
(3) В плановете за дейностите по опазване
на горските територии от пожари се отразява
утвърдената от министъра на земеделието и
храните степен на риска от възникване на
пожари.
Раздел ІV
Съдържание на плана за дейностите по опазване на горските територии от пожари
Чл. 139. (1) Планът за дейностите по опазване на горските територии от пожари съдържа
обяснителна записка, проектирани мерки и
мероприятия по видове собственост съгласно
приложение № 41 и карта с проектираните
мерки, мероприятия и съоръжения съгласно
приложение № 9.
(2) Планът за дейностите по опазване на
горските територии от пожари се предоставя
от изпълнителя на хартиен и електронен носител на Изпълнителната агенция по горите, на
съответната регионална дирекция по горите,
държавното горско или ловно стопанство и
районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“.
(3) Един екземпляр от плановете за дейностите по опазване на горските територии от
пожари и комплект карти по противопожарно
устройство на горската територия се предоставят на структурите на Главна дирекция
„Пожарна безопасност и защита на населението“ с оглед осъществяване на дейността
им по контрол и методическо ръководство по
опазване на горските територии от пожари.
Раздел V
Ред за приемане на плановете за опазване
на горските територии от пожари
Чл. 140. Приемането на плановете за опазване на горските територии от пожари може
да се извърши едновременно с приемането на
инвентаризацията на горските територии по
реда на раздел VІІ на глава втора.
Чл. 141. (1) След изработване на плана по
дейностите по опазване на горските територии от пожар лицето, което го е изработило,
представя на възложителя обяснителна записка с приложения и карти на проектираните
мероприятия за опазване от пожари.
(2) Преди приемане на плана се провежда
обществено обсъждане не по-рано от един месец след предаването на материалите по ал. 1.
(3) Общественото обсъждане се организира
от възложителя.
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(4) Обявата за провеждане на обществено
обсъждане се публикува на интернет страницата на възложителя и на регионалната
дирекция по горите и на видно място в сградата на общинската администрация, като в
нея се посочват мястото, датата и часът за
провеждане на общественото обсъждане, както
и мястото и срокът за подаване на писмени
становища и предложения.
(5) Възложителят уведомява съответните
регионални дирекции по горите, структурите
на Главна дирекция „Пожарна безопасност и
защита на населението“, регионалната инспекция по околната среда и водите, общините,
на чиято територия се намира горската териториална единица, и предоставя документите по ал. 1 за запознаване. В общественото
обсъждане могат да вземат участие и други
заинтересовани страни.
(6) Заинтересованите лица могат да извършат проверки на терена и да изразят писмено
становище по отношение на изработения
план, което се представя на възложителя и на
лицето, на което е възложено изработването
на плана за опазване на горските територии
от пожари.
(7) Общественото обсъждане се ръководи
от възложителя или от оправомощено от
него лице.
(8) За резултатите от проведеното обществено обсъждане се изготвя протокол, към
който се прилагат и представените писмени
становища и предложения.
(9) Материалите по ал. 1, 6 и 8 се разглеждат от експертен съвет на Изпълнителната
агенция по горите.
(10) За работата на експертния съвет се
съставя протокол, с който се приема или
отхвърля представеният план.
(11) С п ро т окола по а л. 10 се п равя т
препоръки на лицето, изработило плана за
опазване на горските територии от пожари,
за отстраняване на установените пропуски.
(12) Протоколът от експертния съвет се
утвърждава от изпълнителния директор на
Изпълнителната агенция по горите.
(13) Вси чк и бележ к и и п репорък и на
експертния съвет се отстраняват от лицето,
изработило плана, за негова сметка в срок,
определен с протокола от заседанието на
експертния съвет.
(14) Планът за дейностите по опазване на
горските територии от пожари се утвърждава
от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите.
Чл. 142. (1) Планът за дейностите по опазване на горските територии от пожари е със
срок на действие 10 години.
(2) Планираните мерки и мероприятия за
опазване на горските територии от пожари
се изпълняват през първите пет години на
периода на действие на плана.
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Чл. 143. Изменение на плана за дейностите
по опазване на горските територии от пожари
се извършва от лицето, на което е възложено
изработването на плана, или от други лица,
вписани в публичния регистър по чл. 233,
ал. 1, т. 3, буква „б“, чл. 235 и 241 от Закона
за горите, и се утвърждава от изпълнителния
директор на Изпълнителната агенция по горите или упълномощено от него лице.
Г л а в а

е д и н а д е с е т а

НАДЗОР ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАНИРАНИТЕ ДЕЙНОСТИ В ГОРСКОСТОПАНСК И Я ПЛ А Н, ПЛ А Н А ЗА ЛОВНОСТОПАНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ И ПЛАНОВЕТЕ
ЗА ДЕЙНОС Т И Т Е ПО ОП АЗВА НЕ Н А
ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ ОТ ПОЖАРИ
Чл. 144. (1) Собственикът или лицето, на
което са предоставени за управление горските
територии, може да възложи надзор по изпълнението на съответния горскостопански
план, плана за ловностопанските дейности и
плана за дейностите по опазване от пожари
след решение на:
1. у правителни я съвет на държавното
предприятие по чл. 163 от Закона за горите за
горските територии – държавна собственост;
2. общинския съвет на общината за горските
територии – общинска собственост;
3. управителния съвет на сдружението
на поземлени имоти в горски територии за
горски територии – собственост на членовете
на сдружението.
(2) Изпълнителната агенция по горите
може да възложи надзор за изпълнението на
дейностите по опазване от пожари и на плана
за ловностопанските дейности.
(3) Надзорът по изпълнение на предвидените дейности се извършва от:
1. л и цата, рег ис т ри ра н и в п у бл и ч н и я
регистър по чл. 235 от Закона за горите, за
изпълнение на дейността „изработване на
горскостопански планове и програми и инвентаризация на горските територии“;
2. л и цата, рег ис т ри ра н и в п убл и ч н и я
регистър по чл. 241 от Закона за горите, за
изпълнение на дейността „инвентаризация на
горските територии и изработване на планове и програми за управление и развитие на
горските територии“.
Чл. 145. (1) За констатациите от надзора
се съставя доклад, в който се прави анализ
и оценка за изпълнението на отделните гор
скостопански дейности и се дават конкретни
препоръки за отстраняване на допуснати пропуски и слабости при изпълнение на плана.
При необходимост се дават и препоръки за
промяна на планирани дейности.
(2) Докладът по ал. 1 се представя в съответната регионална дирекция по горите.
(3) Възложителят на надзора публикува
доклада на интернет страницата си.
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ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ И ЗА ДЕЙНОСТИТЕ
В ТЯХ
Чл. 146. (1) Информационната система за
горските територии и за дейностите в тях
съдържа:
1. пространствена и атрибутна база данни
от инвентаризацията на горските територии;
2. горскостопанските планове и програми,
плановете за управление на природните паркове, плановете за ловностопанските дейности
и плановете за дейностите по опазване от
пожари;
3. информация за извършените дейности
в горските територии;
4. информация за учредени вещни права
върху горски територии;
5. баланс на горските територии по видове собственост, общини, области, горски
териториални единици, държавни горски и
ловни стопанства и държавни предприятия
по чл. 163 от Закона за горите за:
а) разпределение на площта по групи и
видове гори;
б) разпределение на площта по дървесни
видове и класове на възраст;
в) разпределение на запаса по дървесни
видове и класове на възраст;
г) разпределение на площта и запаса по
функционално предназначение;
д) разпределение на площта и обема на
планираните и проведените сечи по вид на
сечта, групи гори/видове гори и дървесни
видове;
е) разпределение на площта по видове гори
и пълноти;
ж) разпределение на площта по видове
насаждения и бонитети;
6. информация за наличието и състоянието
на горските автомобилни пътища;
7. информация за защитените територии
по Закона за защитените територии и на
защитените зони по Закона за биологичното
разнообразие в горските територии;
8. информация за протичащите в горските
територии ерозионни процеси, регистрираните
водосбори с поройна активност и свлачища;
9. регистри на горските разсадници, на
доставчиците на горски репродуктивни материали и на одобрените базови източници за
добив на горски репродуктивни материали;
10. други регистри и информация, изискващи се по нормативен акт.
(2) Информацията за горските територии се
базира на географска информационна система.
(3) Информацията по ал. 1 се публикува
на интернет страницата на Изпълнителната
агенция по горите.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тази наредба:
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1. „потенциална лесопригодна площ“ е
недървопроизводителна площ (поляна, ливада, дивечова нива, просека, временен склад,
дивечова ливада, обработваема площ), върху
която може да бъде създадена гора;
2. „лесонепригодна“ е горска площ, обрасла с дървесна и храстова растителност,
където повече от 60 % от площта е покрита
със скали и където при изсичане на сега
съществуващата растителност друга не може
да се създаде;
3. „насаждение“ е основна пространствена
единица при разделянето на гората, основаваща се на топографските особености на
релефа, и с обща цел на стопанисване;
4. „големите реки“ са Марица, Тунджа,
Арда, Искър, Места, Струма, Камчия, Огоста, Вит, Росица, Янтра, Лом, Черни Лом,
Осъм, Цибрица, Скът, Съзлийка, Стряма,
Русенски Лом, Резовска, Велека в частта им
до 600 м н.в.;
5. „горскостопанска единица“ са имотите
на отделни физически и юридически лица или
техни обединения, държавата и общините,
за чието управление се изработват отделни
горскостопански планове или програми, в
района на дейност на една регионална дирекция по горите;
6. „природни нарушения“ са повреди в
насажденията от: ветровали; снеговали; снеголоми; пожари; болести и вредители; съхнене
в резултат от продължителни засушавания,
настъпили при климатичните промени;
7. „естествени горски екосистеми“ са семенни гори, достигнали естествена зрялост
и за този период в тях не са водени никакви
дейности или същите не са довели до никакви
промени в развитието им;
8. „полуестествени горски екосистеми“
са семенни и издънкови насаждения, които
са били обект на човешка дейност – водени
мероприятия, но са запазили естествения си
произход и ход на развитие, отговарящ на
естествената растителна среда;
9. „изк уст вени горск и екосистеми“ са
култури и насаждения, създадени с прякото
и пълното съдействие на човека;
10. „допустим размер на ползването“ – стойностно изражение на обема на ползване от
конкретно насаждение в зависимост от вида
на сечта, съобразно функционалната принадлежност, възрастта на насаждението, таксационните показатели и цел на стопанисване;
11. „оптимално ползване“ – приетото годишно ползване от възобновителни сечи в
зависимост от алтернативните (изчислени)
норми на ползване, след извършен обстоен
анализ и разчет, свързан с динамиката на
възрастовата сруктура за периода, равен на
турнуса на сеч, приет за съответния стопански клас и/или вид гори, т.е. подобряване
на възрастовата структура на гората, като се
отчитат обстоятелствата, свързани със здравословното състояние на насажденията, хода
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на възобновителния процес, функционалната
принадлежност на наса ж денията и други
особености, които обуславят забавянето или
ускоряването на ползването;
12. „дивечонепригодна площ“ е площта,
която не се обитава от видовете, посочени в
тази наредба (застроени и оградени терени,
асфалтови пътища, плажни ивици, депа за
битови отпадъци, хвостохранилища и др.);
13. „производствени стопанства“ са големи
биотехнически съоръжения, които осигуряват
интензивно дългогодишно развъж дане на
отделни видове дивеч – фазанарии, ферми за
патици, кеклици, яребици, зайци, глухари и
др.; капацитетът на производствените стопанства зависи от основните насоки за развитие
на ловното стопанство в Република България
и насоките на стопанисване на устройвания
район; при необходимост от планиране на
ново или разширяване (или реконструкция)
на съществуващо производствено стопанство
лицето, на което е възложено изработването
на плана за ловностопански дейности, отразява в самостоятелен план схемата на фермата
в подходящ мащаб, като строителни петна,
проектираните съоръжения (зимни дворове,
к летк и за снасяне на яйца, инк убаторни
помещения, волиери, складови помещения,
фуражни площи, стопански огради, санитарни
възли, ферми и т. н.);
14. „аклиматизационни дворове“ са съоръжения за аклиматизация и/или реаклиматизация на даден вид дивеч, създадени за
запазването на местната флора и фауна;
15. „карантинни дворове“ са съоръжения
за задължително престояване на интродуциран от друг район дивеч в продължение на
2 – 3 месеца с цел проверка или укрепване
на здравословното му състояние;
16. „възпроизводствени дворове“ са съоръжения за едър дивеч за опазване на основното възпроизводствено стадо и на половата
и възрастовата структура на разплодните
животни по време на интензивно ловуване
или разселване;
17. „изолационни дворове“ са съоръжения
за изолиране на заболели животни от основното стадо за укрепване на здравето им и
за опазване на ценни разплодни животни по
време на ловния сезон;
18. „отраслови дворове“ са съоръжения
за отглеждане на пернат дивеч на свобода.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 2. (1) Изработените до влизане в сила
на тази наредба лесоустройствени планове
и проекти имат силата на горскостопански
планове.
(2) Изработените до влизане в сила на
тази наредба лесоуст ройствени прог рами
имат силата на горскостопански програми.
§ 3. Инвентаризациите на горските територии и горскостопанските планове и програми, възложени до влизане в сила на тази
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наредба по реда на Наредба № 6 от 2004 г.
за устройство на горите и земите от горския
фонд и ловностопанските райони в Република
България (обн., ДВ, бр. 27 от 2004 г.; изм.,
бр. 80 от 2005 г.), се изработват, приемат и
утвърждават по досегашния ред.
§ 4. Действащите до влизане в сила на тази
наредба лесоустройствени проекти, планове
или програми и горскостопанските планове и
програми се прилагат до утвърждаването на
възложените за изработване горскостопански
планове или програми, без да се надвишава
определеният размер на ползването по площ от
възобновителни сечи за 10-годишния период,
доколкото не противоречат на Закона за горите
и подзаконовите актове по прилагането му.
§ 5. Актовете, с които са обявени категоризираните защитни и специални горски
територии, запазват действието си.
§ 6. С тази наредба се отменят глава първа, глава втора, глава трета, раздели I, III,
IV, V, VI, VII и VIII, глава четвърта, глава
пета, глава шеста, глава седма, глава осма
и глава девета от Наредба № 6 от 2004 г. за
устройство на горите и земите от горския
фонд и ловностопанските райони в Република
България.
§ 7. Изпълнението на наредбата се възлага
на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите.
§ 8. Наредбата се издава на основание
чл. 18, ал. 1 от Закона за горите.
§ 9. Наредбата заедно с приложенията към
нея ще бъдат обнародвани в притурка към
„Държавен вестник“.
Министър:
Десислава Танева
6796

МИНИСТЕРСТВО
НА КУЛТУРАТА

Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ Н-4 от 2007 г. за провеждане на конкурсите за директори на държавните културни
институти (обн., ДВ, бр. 50 от 2007 г.; изм.
и доп., бр. 102 от 2013 г. и бр. 57 от 2014 г.)
§ 1. В чл. 5, ал. 2, т. 8, буква „в“, „вв“, накрая думите „включително и научноизследователска дейност в тази област“ се заличават.
§ 2. В чл. 8, ал. 1 след думите „7 души“ се
добавя „включително външни специалисти“.
§ 3. В чл. 11, ал. 4 се създава нова т. 10:
„10. приложение № 10, при конкурс за заемане на длъжността „директор на Театралномузикален продуцентски център“.“
§ 4. В чл. 16 т. 3 се изменя така:
„3. съобщение относно класирането на
участниците в конкурса.“
§ 5. Приложение № 4 към чл. 11, ал. 4, т. 2
се изменя така:
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„Приложение № 4
към чл. 11, ал. 4, т. 2
ОЦЕНЪЧНА К АРТА
за заемане длъжността „директор“ на държавен културен институт в областта на музикалното и
танцовото изкуство
Кандидат: …………………………………………….......................…………………………….........
(собствено, бащино и фамилно име)
№

Компетентности за длъжността

Минима- МаксимаОценлен брой лен брой
ка
точки
точки

Група А: Стратегия за развитие на института
1.

Подход в управлението, умение да се вземат управленски решения;
познаване на спецификите на музикалното и танцовото изкуство

1

8

2.

Степен на познаване на административните, финансовите и трудовоправните нормативни актове, свързани с управлението на
културата и конкретния културен институт

1

8

Общо по Група А:

2

16

1

7

1

6

1

5

3

18

Група Б: Художествени показатели на концепцията
Съответствия на предложенията в концепцията с конкретната среда,
в която работи институтът (творчески потенциал, налична база,
демографски особености, профил на института)
Възможности за разширяване на зрителската аудитория; аргументация за развитие на института за създаване и предлагане на
културни продукти
Възможности за оптимална заетост на кадрите; гъвкава и реалистична политика на заетост
Общо по Група Б:

3.

4.
5.

Група В: Финансово-икономически показатели на концепцията
6.

Реалистично финансово планиране; поддържане и подобряване на
материалната база

1

7

7.

Ангажименти за увеличаване на приходите от основната дейност

1

5

8.

Възможности за диалог с местни структури и неправителствени
организации

1

4

Общо по Група В:

3

16

1

5

1

5

2

10

Група Г: Делови качества
9.

Комуникативни способности

10. Умение да аргументира и предлага управленски решения
Общо по Група Г:
Обща оценка по групи А, Б, В и Г:
Дата:

10

60

Член на комисията:……………………………………

Подпис:…………“

§ 6. Приложение № 5 към чл. 11, ал. 4, т. 3 се изменя така:
„Приложение № 5
към чл. 11, ал. 4, т. 3

ОЦЕНЪЧНА К АРТА
за заемане на длъжността „директор“ на държавен музей
Кандидат: ............................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име)
№

1.

Компетентности за длъжността

Минима- Максима- Оценлен брой лен брой
ка
точки
точки

Концепция за развитие на държавния музей:

1.1. Анализ и оценка на състоянието и дейността на музея

1

8

1.2. Цели, приоритети и етапи за реализация на концепцията

1

10
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№

Компетентности за длъжността

Минима- Максима- Оценлен брой лен брой
ка
точки
точки
1.3. Приложимост на мерките за реализиране на конкретните цели и
1
8
очаквани резултати
1.4. Финансово планиране за поддържане и подобряване на материалната
1
8
база и увеличаване на приходите от основната дейност
Обща оценка по т. 1:
4
34
2.

Степен на познаване на нормативните актове и международните
документи в сферата на културното наследство и музеите
Умения да анализира, аргументира и взема управленски решения

1

10

1

10

1

8

1

8

1

8

7.

Степен на познаване на административните, финансовите и трудовоправните нормативни актове
Комуникативни способности, умения за работа в екип и делови
качества
Професионален опит в областта на опазването и представянето на
движимото културно наследство
Управленски опит

1

6

8.

Допълнителни квалификации

1

4

11

88

3.
4.
5.
6.

Обща оценка (сбор от оценките по отделните компетентности за
длъжността):
Дата:
Член на комисията:……………………………………

Подпис:…………“

§ 7. Приложение № 6 към чл. 11, ал. 4, т. 4 се изменя така:
„Приложение № 6
към чл. 11, ал. 4, т. 4

ОЦЕНЪЧНА К АРТА
за заемане длъжността „директор“ на държавно училище по изкуствата и по културата
Кандидат: ………………....................…………………………………………………………..
(собствено, бащино и фамилно име)
№

Компетентности за длъжността

Минима- Максима- Оценлен брой лен брой
ка
точки
точки

1.

Професионални и делови качества

1

5

2.

Педагогически опит и опит в управление на образованието

1

7

3.

Допълнителна квалификация в областта на образованието

1

3

4.

Умения да аргументира и предлага управленски решения за развитие
на училището и подобряване на учебната и творческата дейност

1

5

5.

Финансово управление на училището, познаване на специфичните
форми за финансиране на системата на народната просвета

1

5

6.

Степен на познаване на нормативните актове, свързани с управление на културата, и в частност на училищата по изкуствата и
по културата

1

5

7.

Комуникативни умения

1

5

8.

Съответствие на концепцията със спецификата на конкретното
училище за организиране на учебно-възпитателната и творческата дейност по изучаваните специалности, професии и профили
съобразно демографските и културните особености на района, в
който работи училището:
а) наличие на анализ и оценка на проблемите и възможности за
тяхното решаване, перспективи за развитие;
б) познаване принципите за финансово управление на училището
и на специфичните особености за финансиране на дейностите в
системата на народната просвета;
в) поддържане и подобряване на материалната база

1

10

Окончателна оценка (сбор от оценките по отделните критерии):
Дата:
Член на комисията:……………………………………

8

45
Подпис:…………“

БРОЙ 82
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§ 8. Приложение № 10 към чл. 11, ал. 4, т. 8 се изменя така:

„Приложение № 10
към чл. 11, ал. 4, т. 8

ОЦЕНЪЧНА К АРТА
за заемане на длъжността „директор“на Центъра за подводна археология
Кандидат: ............................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име)
№
1.

Компетентности за длъжността

Минима- Максима- Оценлен брой лен брой
ка
точки
точки

Концепцията за развитие на Центъра за подводна археология:

1.1. Оценка и анализ на състоянието и дейността на центъра

1

8

1.2. Цели, приоритети и етапи на реализация на концепцията

1

10

1.3. Финансово планиране за поддържане и подобряване на материалната база и увеличаване на приходите от основната дейност
1.4. Приложимост на мерките за реализиране на конкретните цели и
очаквани резултати
1.5. Възможности за сътрудничество и диалог с органите на местната
власт и с неправителствени организации в областта на опазването
на културното наследство под вода
Обща оценка по т. 1:

1

8

1

8

1

6

5

40

Степен на познаване на нормативните актове и международните
документи в областта на опазване на културното наследство
Умения да анализира, аргументира и взема управленски решения

1

10

1

10

1

8

1

8

1

8

7.

Степен на познаване на административните, финансовите и трудовоправните нормативни актове
Комуникативни способности, умения за работа в екип и делови
качества
Професионален опит в областта на опазването на недвижимото и
движимото културно наследство
Управленски опит

1

6

8.

Допълнителни квалификации

1

4

12

94

2.
3.
4.
5.
6.

Обща оценка (сбор от оценките по отделните компетентности за
длъжността):
Дата:
Член на комисията:……………………………………

Подпис:…………“

§ 9. Приложение № 10 към чл. 12, т. 1 става приложение № 13 към чл. 12, т. 1.
§ 10. Приложение № 11 към чл. 11, ал. 4, т. 9 се изменя така:
„Приложение № 11
към чл. 11, ал. 4, т. 9
ОЦЕНЪЧНА К АРТА
за заемане на длъжността „директор“
на Националния институт за недвижимо културно наследство
Кандидат: ............................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име)

№

Компетентности за длъжността

Минима- Максима- Оценлен брой лен брой
ка
точки
точки

1. Концепцията за развитие на Националния институт за недвижимо
културно наследство:
1.1. Оценка и анализ на състоянието и дейността на института

1

8

1.2. Цели, приоритети и етапи на реализация на концепцията

1

10

1.3. Финансово планиране за поддържане и подобряване на материалната база и увеличаване на приходите от основната дейност
1.4. Приложимост на мерките за реализиране на конкретните цели и
очаквани резултати
1.5. Възможности за сътрудничество и диалог с органите на местната
власт и с неправителствени организации в областта на опазването
на недвижимото културно наследство

1

8

1

8

1

6

5

40

Обща оценка по т. 1:

С Т Р.
№
2.

3.
4.

62

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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Компетентности за длъжността

Минима- Максима- Оценлен брой лен брой
ка
точки
точки
Степен на познаване на нормативните актове и международните
1
10
документи в областта на опазването на недвижимото културно
наследство и устройството на територията
Умения да анализира, аргументира и взема управленски решения
1
10
1

8

1

8

1

8

7.

Степен на познаване на административните, финансовите и трудовоправните нормативни актове
Комуникативни способности, умения за работа в екип и делови
качества
Професионален опит в областта на опазването на недвижимото
културно наследство и консервационно-реставрационната теория
и практика
Управленски опит

1

6

8.

Допълнителни квалификации

1

4

12

94

5.
6.

Обща оценка (сбор от оценките по отделните компетентности за
длъжността):
Дата:
Член на комисията:……………………………………

Подпис:…………“

§ 11. Приложение № 11 към чл. 12, т. 2 става приложение № 14 към чл. 12, т. 2 и се изменя
така:
„Приложение № 14
към чл. 12, т. 2

ОЦЕНЪЧНА К АРТА
за заемане длъжността „директор“ на държавен културен институт в областта на музикалното и
танцовото изкуство с национално значение
Кандидат: ………………………………….........................……………………………………….........
(собствено, бащино и фамилно име)
№

Компетентности за длъжността

Минима- МаксимаОценлен брой лен брой
ка
точки
точки

Група А: Стратегия за развитие на института
1.
2.

Подход в управлението, умение да се вземат управленски решения;
познаване на спецификите на музикалното и танцовото изкуство
Степен на познаване на административните, финансовите и трудовоправните нормативни актове, свързани с управлението на
културата и конкретния културен институт
Общо по Група А:

1

8

1

8

2

16

1

7

1

6

1

5

3

18

Група Б: Художествени показатели на концепцията
3.

4.
5.

Съответствия на предложенията в концепцията с конкретната
среда, в която работи институтът (творчески потенциал, налична
база, демографски особености, профил на института)
Възможности за разширяване на зрителската аудитория.
Аргументация за развитие на института за създаване и предлагане
на културни продукти
Възможности за оптимална заетост на кадрите
гъвкава и реалистична политика на заетост
Общо по Група Б:
Група В: Финансово-икономически показатели на концепцията

6.

Реалистично финансово планиране; поддържане и подобряване на
материалната база

1

7

7.

Ангажименти за увеличаване на приходите от основната дейност

1

5

8.

Възможности за диалог с местни структури и неправителствени
организации

1

4

Общо по Група В:

3

16

Група Г: Делови качества

БРОЙ 82
№
9.

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Компетентности за длъжността
Комуникативни способности

10. Умение да аргументира и предлага управленски решения
Общо по Група Г:
Обща оценка по групи А, Б, В и Г:
Дата:
Член на комисията:……………………………………

С Т Р. 6 3
Минима- МаксимаОценлен брой лен брой
ка
точки
точки
1

5

1

5

2

10

10

60
Подпис:…………“

§ 12. Създава се приложение № 12 към чл. 11, ал. 4, т. 10:
„Приложение № 12
към чл. 11, ал. 4, т. 10

ОЦЕНЪЧНА К АРТА
за заемане длъжността „директор“ на Театрално-музикален продуцентски център
Кандидат: …..............................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име)
№

Компетентности за длъжността

Минима- МаксимаОценлен брой лен брой
ка
точки
точки

Група А: Стратегия за развитие на института
1.

Подход в управлението, умение да се вземат управленски решения.
Познаване на спецификите на оперното и театралното изкуство

1

8

2.

Степен на познаване на административните, финансовите и трудовоправните нормативни актове, свързани с управлението на
културата и конкретния културен институт

1

8

Общо по Група А:

2

16

Група Б: Художествени показатели на концепцията
3.

Съответствия на предложенията в концепцията с конкретната
среда, в която работи институтът (творчески потенциал, налична
база, демографски особености, профил на института)

1

7

4.

Възможности за разширяване на зрителската аудитория.
Аргументация за развитие на института за създаване и предлагане
на културни продукти

1

6

5.

Възможности за оптимална заетост на кадрите; гъвкава и реалистична политика на заетост

1

5

Общо по Група Б:

3

18

Група В: Финансово-икономически показатели на концепцията
6.

Реалистично финансово планиране

1

7

7.

Ангажименти за увеличаване на приходите от основната дейност

1

5

8.

Възможности за диалог с местни структури и неправителствени
организации

1

4

Общо по Група В:

3

16

1

5

1

5

2

10

Група Г: Делови качества
9.

Комуникативни способности

10. Умение да аргументира и предлага управленски решения
Общо по Група Г:
Обща оценка по групи А, Б, В и Г:
Дата:

Член на комисията:……………………………………

10

60
Подпис:…………“

§ 13. Приложение № 12 към чл. 12, т. 3 става приложение № 15 към чл. 12, т. 3 и се изменя
така:

С Т Р.

64

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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„Приложение № 15
към чл. 12, т. 3

ОЦЕНЪЧНА К АРТА
за заемане на длъжността „директор“ на държавен музей с национално значение
Кандидат: ............................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име)
№

Компетентности за длъжността

1.

Концепция за развитие на държавния музей с национално значение:

Минима- Максима- Оценлен брой лен брой
ка
точки
точки

1.1. Анализ и оценка на състоянието и дейността на музея

1

8

1.2. Цели, приоритети и етапи за реализация на концепцията

1

10

1.3. Приложимост на мерките за реализиране на конкретните цели и
очаквани резултати

1

8

1.4. Финансово планиране за поддържане и подобряване на материалната база и увеличаване на приходите от основната дейност

1

8

Обща оценка по т. 1:

4

34

2.

Степен на познаване на нормативните актове и международните
документи в сферата на културното наследство и музеите

1

10

3.

Умения да анализира, аргументира и взема управленски решения

1

10

4.

Степен на познаване на административните, финансовите и трудовоправните нормативни актове

1

8

5.

Комуникативни способности, умения за работа в екип и делови
качества

1

8

6.

Професионален опит в областта на опазването и представянето
на движимото културно наследство

1

8

7.

Управленски опит

1

6

8.

Допълнителни квалификации

1

4

Обща оценка (сбор от оценките по отделните компетентности за
длъжността):
Дата:
Член на комисията:……………………………………

11

88
Подпис:…………“

§ 14. Приложение № 13 към чл. 12, т. 4 и приложение № 14 към чл. 12, т. 5 стават съответно
приложение № 16 към чл. 12, т. 4 и приложение № 17 към чл. 12, т. 5.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 15. Конкурси, обявени до влизане в сила на тази наредба, се провеждат по досегашния ред.
§ 16. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
За министър:
Боил Банов

6795
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ЗАПОВЕД № РД-14-74
от 9 октомври 2015 г.
На основание чл. 11, ал. 3 ЗНП и чл. 28, ал. 2,
т. 1 във връзка с чл. 20, т. 7 от Наредба № 7 от
2001 г. за откриване, преобразуване, промени и
закриване на частни детски градини и училища
и с молба от лицето, получило разрешение за
откриване на Частна целодневна детска градина
„Ежко Бежко“ – София, изменям Заповед № РД14-229 от 28.12.2000 г. (ДВ, бр. 41 от 2000 г.),
както следва:
Добавя се ново изречение: „Детската градина
се управлява и представлява от Силвия Иванова
Божкова.“
Министър:
Т. Танев
6869
ЗАПОВЕД № РД-14-75
от 9 октомври 2015 г.
На основание чл. 11, ал. 3 ЗНП и чл. 28, ал. 2,
т. 1 във връзка с чл. 20, т. 7 от Наредба № 7 от
2001 г. за откриване, преобразуване, промени и
закриване на частни детски градини и училища
и с молба от лицето, получило разрешение за
откриване на Частна целодневна детска градина
„Д-р Мария Монтесори“ – Варна, изменям Заповед
№ РД-14-35 от 17.04.2013 г. (ДВ, бр. 41 от 2013 г.),
както следва:
Думите: „Детската градина се управлява и
представлява от Надежда Милкова Савова“ се
заменят със: „Детската градина се управлява
и представлява от Румяна Василева Браткова.“

2. Детската градина има право да издава
удостоверение за завършена подготвителна група.
3. Офиц иа лни я т а д рес на Част на детска
градина „Д-р Петър Берон“ – София, е: София,
бул. Черни връх 67 (в сградата на ЧОУ „Д-р
Петър Берон“).
4. Обучението се провежда на адрес: София,
бул. Черни връх 67 (в сградата на ЧОУ „Д-р Петър Берон“).
5. Детската градина се управлява и представ
лява от Гергана Благова Шотева.
Министър:
Т. Танев
6871
ЗАПОВЕД № РД-14-77
от 9 октомври 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 с молба от лицето, получило разрешение за
откриване на Частна детска градина „Морско
конче“ –  Варна, изменям Заповед № РД-14-23 от
5.03.2007 г. (ДВ, бр. 24 от 2007 г.), изм. и доп. със
Заповед № РД-14-176 от 14.06.2007 г. (ДВ, бр. 54
от 2007 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-14-276
от 15.10.2007 г. (ДВ, бр. 88 от 2007 г.), изм. и доп.
със Заповед № РД-14-09 от 11.02.2008 г. (ДВ, бр. 26
от 2008 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-14-87 от
11.02.2011 г. (ДВ, бр. 81 от 2011 г.), изм. и доп. със
Заповед № РД-14-23 от 27.03.2013 г. (ДВ, бр. 34 от
2013 г.), както следва:
Думите: „Детски център АВС“ – ООД, Варна“
се заменят със: „Детски център АВС“ – ЕООД,
Варна“.
Министър:
Т. Танев
6872

Министър:
Т. Танев

ЗАПОВЕД № РД-14-78
от 9 октомври 2015 г.

6870
ЗАПОВЕД № РД-14-76
от 9 октомври 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 Гергана Благова Шотева
да открие Частна детска градина „Д-р Петър
Берон“ – София.
1. Възпитанието и обучението в детската градина се организират и провеждат по утвърдена
програма в съответствие с държавното образователно изискване за предучилищно възпитание
и подготовка.

На основание чл. 11, ал. 3 ЗНП и чл. 28, ал. 2,
т. 1 във връзка с чл. 20, т. 7 от Наредба № 7 от
2001 г. за откриване, преобразуване, промени и
закриване на частни детски градини и училища
и с молба от лицето, получило разрешение за
откриване на Частна целодневна детска градина
„Надежда“ – Добрич, изменям Заповед № РД-1486 от 3.09.2013 г. (ДВ, бр. 83 от 2013 г.), както
следва:
В изречение пето думите: „Детелина Иванова Енчева“ се заменят със: „Калина Николова
Димитрова“.
Министър:
Т. Танев
6873
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АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН
КОНТРОЛ
РЕШЕНИЕ № 3390-П
от 14 октомври 2015 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3,
т. 3, буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10, чл. 31,
ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 2, ал. 1, т. 5,
чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите, чл. 7, ал. 1, т. 4
и чл. 20, ал. 6 от Устройствения правилник на
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, Решение № 1559 от 11.09.2013 г.
относно откриване на процедура за приватизация
(ДВ, бр. 83 от 2013 г.) и протоколно решение
№ 3751 от 14.10.2015 г. на изпълнителния съвет
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол реши:
1. Продажбата на недвижим имот – частна
държавна собственост, с предоставени права за
управление на областния управител на област
Бургас, представляващ урегулиран поземлен имот
XXXІХ с площ 1030 кв. м от кв. 11, Промишлена
зона „Север“ по плана на гр. Карнобат, община
Карнобат, област Бургас (наричан по-нататък
„имота“), да се извърши чрез публичен търг с
явно наддаване.
2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 13 500 лв. (без
включен ДДС); цената се оферира в левoве и се
заплаща съгласно изискванията, съдържащи се
в тръжната документация;
2.2. стъпка на наддаване – 500 лв. (без включен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична вноска – 2000 лв. (без включен ДДС) или равностойност
та им в евро, която се превежда по банковата
сметка на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, посочена в тръжната
документация, най-късно до изтичане на срока
за подаване на предложения;
2.4. тръжната документация се закупува в Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол – София, ул. Врабча 23, стая 515, в срок
до 17-ия ден считано от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“ на цена
500 лв. (с включен ДДС) или равностойността
им в евро, която се заплаща, както следва: в
касата на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол – само в левове, или
чрез банков превод по сметка на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол:
IBAN BG39 BNBG 9661 3100 1530 01, BIC код
BNBGBGSD; плащането се извършва преди получаване на тръжната документация; разходите
по заплащането на тръжната документация са
за сметка на лицата;
2.5. тръжната документация се получава след
представяне на документ, от който да е видно
лицето, оправомощено да закупи тръжната документация; в случай че документът по предход-
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ното изречение е съставен на език, различен от
българския, същият следва да бъде придружен с
превод на български език;
2.6. срок за подаване на предложения за участие
в търга – до 14 ч. българско време на 22-рия ден
считано от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“; предложенията се подават в стая 416 на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол;
2.7. не се допускат до участие в търга: консорциуми; офшорни дружества; лица, които имат
просрочени публични задължения към българската държава; лица, които са в ликвидация;
лица, обявени в несъстоятелност или които са
в производство за обявяване в несъстоятелност;
лица, осъдени за банкрут; чужденци и/или чуждестранни юридически лица, неотговарящи на
условията на чл. 29 от Закона за собствеността,
или лица, за които със закон е установено, че
нямат право да придобиват право на собственост върху земя на територията на Република
България;
2.8. посещения и оглед на имота могат да се
извършват всеки работен ден до началния час на
провеждане на търга след закупуване на тръжната
документация и представяне на удостоверение
за право на извършване на оглед, издадено от
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол;
2.9. търгът ще се проведе на 22-рия ден считано от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ от 14 ч. българско време в
сградата на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.
3. Утвърждава тръжната документация за
продажба на имота и проекта на договор за приватизационна продажба като част от нея.
4. Режийните разноски за имота в размер
две на сто върху цената, достигната на търга, се
заплащат в съответствие с разпоредбата на чл. 8,
ал. 10 ЗПСК.
Изпълнителен директор:
Е. Караниколов
6846
РЕШЕНИЕ № 3391-П
от 14 октомври 2015 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3,
т. 3, буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10, чл. 31,
ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 2, ал. 1, т. 5,
чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите, чл. 7, ал. 1, т. 4
и чл. 20, ал. 6 от Устройствения правилник на
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, Решение № 1598 от 5.02.2015 г.
относно откриване на процедура за приватизация
(ДВ, бр. 13 от 2015 г.) и протоколно решение
№ 3752 от 14.10.2015 г. на изпълнителния съвет
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол реши:
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1. Продажбата на недвижим имот – частна
държавна собственост, с предоставени права за
управление на областния управител на област
Враца, представляващ: поземлен имот с идентификатор 12259.1021.327, с площ 1065 кв. м, намиращ
се на ул. Васил Кънчов, Враца, община Враца,
област Враца, без построените в имота сгради
(наричан по-нататък „имота“), да се извърши чрез
публичен търг с явно наддаване.
2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 85 000 лв. (без
включен ДДС); цената се оферира в левoве и се
заплаща съгласно изискванията, съдържащи се
в тръжната документация;
2.2. стъпка на наддаване – 5000 лв. (без включен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична вноска – 10 000 лв. (без включен ДДС) или равностойността им в евро, която се превежда по
банковата сметка на Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол, посочена в
тръжната документация, най-късно до изтичане
на срока за подаване на предложения;
2.4. тръжната документация се закупува в Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол – София, ул. Врабча 23, стая 515, в срок
до 10-ия ден считано от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“ на цена
500 лв. (с включен ДДС) или равностойността
им в евро, която се заплаща, както следва: в
касата на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол – само в левове, или
чрез банков превод по сметка на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол:
IBAN BG39 BNBG 9661 3100 1530 01, BIC код
BNBGBGSD; плащането се извършва преди получаване на тръжната документация; разходите
по заплащането на тръжната документация са
за сметка на лицата;
2.5. тръжната документация се получава след
представяне на документ, от който да е видно
лицето, оправомощено да закупи тръжната документация; в случай че документът по предходното изречение е съставен на език, различен от
българския, същият следва да бъде придружен с
превод на български език;
2.6. срок за подаване на предложения за участие
в търга – до 11 ч. българско време на 15-ия ден
считано от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“; предложенията се подават в стая 416 на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол;
2.7. не се допускат до участие в търга: консорциуми; офшорни дружества; лица, които имат
просрочени публични задължения към българската държава; лица, които са в ликвидация;
лица, обявени в несъстоятелност или които са
в производство за обявяване в несъстоятелност;
лица, осъдени за банкрут; чужденци и/или чуждестранни юридически лица, неотговарящи на
условията на чл. 29 от Закона за собствеността,
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или лица, за които със закон е установено, че
нямат право да придобиват право на собственост върху земя на територията на Република
България;
2.8. посещения и оглед на имота могат да се
извършват всеки работен ден до началния час на
провеждане на търга след закупуване на тръжната
документация и представяне на удостоверение
за право на извършване на оглед, издадено от
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол;
2.9. търгът ще се проведе на 15-ия ден считано от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ от 11 ч. българско време в
сградата на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.
3. Утвърждава тръжната документация за
продажба на имота и проекта на договор за приватизационна продажба като част от нея.
4. Режийните разноски за имота в размер
две на сто върху цената, достигната на търга, се
заплащат в съответствие с разпоредбата на чл. 8,
ал. 10 ЗПСК.
Изпълнителен директор:
Е. Караниколов
6847

ОБЩИНА „МАРИЦА“ –
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
РЕШЕНИЕ № 313
от 18 септември 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1, т. 11 и чл. 150, ал. 3 ЗУТ Общинският съвет „Марица“ реши:
Одобрява проект за ПУП – ПП на трасе за
проектиране на „Подземна оптична мрежа на
ЕТ „Енджълсофт – Ангел Гаров“ с обща дължина L=3188 m във и от с. Царацово до УПИ
079048 – търговска и стопанска дейност, местност
Найденови геренчета, землище на с. Царацово,
община „Марица“, област Пловдив“ като част
от комплексен проект за инвестиционна инициатива, изработен на основание чл. 150 ЗУТ.
Втората съставна част – технически инвестиционен проект, ще бъде съгласуван и одобрен от
главния архитект на Община „Марица“ и издадено разрешение за строеж с дата на одобряване
на подробния устройствен план от Общинския
съвет „Марица“.
Решението заедно с одобрените инвестиционни
проекти и издаденото разрешение за строеж от
главния архитект могат да се оспорят в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, съгласно
чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ.
Председател:
Г. Трендафилова
6827
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ОБЩИНА „РОДОПИ“ –
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
РЕШЕНИЕ № 420
от 16 септември 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ (ред., ДВ, бр. 17 от 2009 г.)
Общинският съвет „Родопи“ – Пловдив, реши:
Одобрява ПУП – ПП на трасе за външно
електроснабдяване на УПИ: I-53.68, жилищно
застрояване, ІІ-53.69, жилищно застрояване, ІІІ53.70, жилищно застрояване, IV-53.71, жилищно
заст рояване, V-53.72, ж илищно заст рояване,
VI-53.73, жилищно застрояване, за разширение
на полски път, приет с Решение № 10, протокол № 6 от 2015 г. на ЕСУТ при Община „Родопи“ – Пловдив, в землището на с. Марково,
местност Пичковец.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
кмета на община „Родопи“.

6860

РЕШЕНИЕ № 885
от 29 септември 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА
и чл. 129, ал. 1 и чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ и Решение № КЗЗ-15 от 9.07.2015 г., т. 42 на Комисията
за земеделските земи – София, Общинският
съвет – Разград, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната
територия – трасе за водоснабдяване на имот с
идентификатор 61710.53.14 по кадастралната карта
на гр. Разград, община Разград, собственост на
инвеститора „Стенли – ВП“ – ЕООД, Разград,
през поземлен имот с идентификатор 61710.53.1,
представляващ полски път, общинска собственост,
в землището на гр. Разград, община Разград,
с обща дължина на трасето 320 л. м съгласно
приложения парцеларен план.
Решението подлежи на оспорване по реда на
чл. 215 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването му
в „Държавен вестник“ пред Административния
съд – Разград.
Председател:
М. Цанева
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Изменя Решение № 113 от 26.03.2015 г. на
Общинския съвет – гр. Сандански (ДВ, бр. 32 от
2015 г.), както следва:
„Одобрява представения ПУП – парцеларен
план за проектно трасе на кабел 20 kV за УПИ
№ 007001, местността Барата, землище на с. Вълково, община Сандански, област Благоевград.
Трасето на ел. провода преминава през ПИ
000057 – полски път, ПИ 000071 – дере, овраг, и
ПИ 000047 – път ІІІ-1082, в землището на с. Вълково, община Сандански, област Благоевград.“
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
Община Сандански пред А дминистративния
съд – Благоевград.
Председател:
Я. Аргиров
6826

ОБЩИНА СОЗОПОЛ

Председател:
Ат. Крушев

ОБЩИНА РАЗГРАД

6861
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РЕШЕНИЕ № 1353
от 31 юли 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5
ЗУТ и чл. 27, ал. 3, т. 1 ППЗОЗЗ Общинският
съвет – гр. Созопол, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план на елементи на техническата
инфраструктура извън строителните граници за
обект: „Уличен водопровод ПЕВП ∅ 90 за водоснабдяване на ПИ с идентификатор 81178.5.163,
идентичен с УПИ VІІ 5163 в м. Аклади, землище
гр. Черноморец“, като водопроводът започва от
съществуващ водопровод от гр. Черноморец и
преминава по новопроектирана улица североизточно от града до нос Таласакра с трасе и
сервитут в обхват на част от поземлени имоти
№ 81178.501.592, № 81178.501.593, № 81178.501.32,
№ 81178.5.426, № 81178.5.302 , № 81178.5.301,
№ 8117 8 . 5.42 7, № 8117 8 . 5. 32 5, № 8117 8 . 5. 6 ,
№ 81178. 5.311, № 81178. 5.313, № 81178. 5.314,
№ 81178. 5.315, № 81178. 5.317, № 81178. 5.316,
№ 81178.5.318 и № 81178.5.163 в м. Аклади, зем
лище гр. Черноморец.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Созопол до Административния
съд – Бургас.
Председател:
Кр. Германова
6911

ОБЩИНА САНДАНСКИ
РЕШЕНИЕ № 373
от 17 септември 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с Решение № 8 от
16.09.2015 г. на ОЕК на УТ на Община Сандански
Общинският съвет – гр. Сандански, реши:

ОБЩИНА ШУМЕН
РЕШЕНИЕ № 1095
от 24 септември 2015 г.
На основание чл. 129, ал. 1 и чл. 16 ЗУТ,
заявление с вх. № 94-Н-416 от 17.11.2014 г., Решение № 863 от 30.10.2014 г. на Общинския
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съвет – гр. Шумен, за разрешаване изработване
на ПУП, становище по т. 8 от протокол № 26 от
1.09.2015 г. от заседание на Общинския експертен
съвет по устройство на територията Общинският
съвет – гр. Шумен, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване в обхват части от
кв. 455 и 456 по плана на гр. Шумен при следните условия:
1. С проекта за ПУП – план за регулация се
изменя частично планът за регулация на кв. 455
и 456, като се заличи уличната отсечка от осова
точка 6450б до осова точка 6432. Вместо нея да
се образува задънена улица като продължение на
улица от о.т. 6450б на изток до о.т. 6432б (нова).
Образуват се самостоятелни УПИ за жилищно
строителство за всички имоти, засегнати от изменението при условията на чл. 16 ЗУТ.
2. С проекта за ПУП – план за застрояване се
определя застрояване за новообразувания УПИ
ІV-675.328 в кв. 455 със следните показатели:
устройствена зона – „Жм“; начин на застрояване – свободно; характер на застрояване – ниско
с височина до 10 м. Одобряват се: ПУП – ПР
съгласно измененията със зелени и кафяви линии,
щрихи и надписи по скица № 545 от 4.09.2015 г.
и ПУП – ПЗ по приложената скица с № 546 от
4.09.2015 г.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 213 и чл. 215, ал. l и 4 ЗУТ.

6883

Председател:
Г. Колев

ОБЩИНА ЯКОРУДА
РЕШЕНИЕ № 114
от 18 септември 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Якоруда, одобрява подробен устройствен план – парцеларен план „За външен електропровод“ през
общински път IV клас с номер 000296 и местни
общински пътища с номера: 029067 и 000293, в
землището на с. Юруково, община Якоруда.
Председател:
М. Осман
6850

ОБЩИНА С. ВЕТРИНО,
ОБЛАСТ ВАРНА
ЗАПОВЕД № 265
от 20 август 2015 г.
На основание чл. 44, ал. 1 и 2 ЗМСМА, чл. 10,
ал. 8 ЗНП и Решение № 781 от 31.07.2015 г. на
Общ и нск и я с ъве т – с. Ве т ри но, п реобра зувам Обединено детско заведение „Васил Левски“ – с. Ветрино, в Целодневна детска градина
„Васил Левски“ – с. Ветрино.
Кмет:
Д. Димитров
6908
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56. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството обявява, че на основание
чл. 112г, ал. 5 и чл. 112п от Закона за морските
пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (ЗМПВВППРБ)
е изда л Разрешение за ст роеж № РС-96 от
13.10.2015 г. за обект „Пристанище АДМ Силистра – разширение на силозно стопанство
с 4 бр. силози за зърно, D=14,30 м и командна зала“ в урегулиран поземлен имот (УПИ)
ХХХVІ-4, 5 и 17 (ПИ 00895.506.78 по КККР на
с. Айдемир) в кв. 17 по плана на Промишлена
зона „Запад“ в землището на с. Айдемир, община
Силистра. Разрешението за строеж подлежи на
обжалване от заинтересованите лица пред Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародване на съобщението в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.
6842
59. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството обявява, че на основание
§ 52, ал. 5 и 6 от преходните и заключителните
разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията
(ПЗРЗИДЗУТ – ДВ, бр. 98 от 2014 г.) и чл. 148,
ал. 3, т. 2, букви „б“ и „в“ и ал. 4, чл. 145,
ал. 2, т. 2, букви „б“ и „в“ във връзка с чл. 143
и чл. 144, ал. 1 ЗУТ и чл. 3, ал. 2 от Закона за
пътищата е издал Разрешение за строеж № РС98 от 16.10.2015 г. за обект: Път II-18 Софийски
околовръстен път в участъка от км 0+780 до
км 6+300, подобекти: надлез на км 1+462.56 над
бул. Стефансон; директно трасе от км 4+437
до км 4+900; директно трасе от км 6+103.72
до км 6+300; изместване на магистрален топлопровод DN 600 при км 1+440 и магистрален
топлопровод DN 1000 при км 1+600 – 1+620;
изместване на канализация при км 1+410 (до
бул. Стефансон); изместване на водопровод при
км 1+410 (до бул. Стефансон); „Железен път“ в
участъка на надлеза над бул. Стефансон; „Преустройство на контактната мрежа“ в участъка
на надлеза над бул. Стефансон; „Преустройство
на сигнални кабели“ в участъка на надлеза над
бул. Стефансон, при условията на чл. 60 АПК.
Предварителното изпълнение на разрешението
за строеж може да се обжалва пред Върховния
административен съд в 3-дневен срок от обнародване на съобщението в „Държавен вестник“
чрез Министерството на регионалното развитие
и благоуст ройството. На основание чл. 149,
ал. 4 ЗУТ разрешението за строеж подлежи на
обжалване от заинтересуваните лица пред Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародване на съобщението в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.
6882
14. – Висшият адвокатски съвет съобщава,
че на основание чл. 133, ал. 1, т. 4 от Закона за
адвокатурата с решение по д. д. № 62/2015 г. на
Висшия дисциплинарен съд Илия Костадинов
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Златев – адвокат от Адвокатската колегия – Вар
на, се лишава от право да упражнява адвокатска
професия за срок от осемнадесет месеца.
6905
13. – Висшият адвокатски съвет съобщава,
че на основание чл. 133, ал. 1, т. 4 от Закона за
адвокатурата с решение по д. д. № 70/2015 г. на
Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – София, Иванка Любенова Георгиева – адвокат от Адвокатската колегия – София, се лишава
от право да упражнява адвокатска професия за
срок от три месеца.
6906
8 8 . – В о е н н а т а а к а д е м и я „ Г. С. Ра ко вски“ – София, обявява конкурс за академичната длъж ност главен асистен т за циви лен
служител в област на висшето образование 5.
„Технически науки“, професионално направление
5.3. „Kомуникационна и компютърна техника“,
научна специалност „Автоматизирани системи
за обработка на информация и управление“,
по у чебни дисциплини „Ком у никационна и
информационна съвместимост на военните и
граждански КИС“, „Съвременни комуникационни технологии“, „Изследване и моделиране
на КИС“, „Комуникационна и информационна
съвместимост в обществените и корпоративни
мрежи и системи“, „Математически методи за
изследване на КИС“, „Трафичен анализ и оптимизация на КИС“ – един, със срок за подаване
на документите 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. За дата на подаване на
документите от кандидатите се счита датата на
завеждането им в регистратурата на Военната
академия. Изискванията към кандидатите за
участие в конкурса са определени със Заповед
№ 3ПУПД-26-245 от 6.10.2015 г. на началника
на Военната академия „Г. С. Раковски“, публикувана на сайта на академията. Документи и
справки – София, бул. Евлоги и Христо Георгиеви
82, тел.: 92-26-512, 92-26-576.
6836
6. – Нов български университет – София,
обявява конкурси за: професор в област на вис
ше образование 8. Изкуства, професионално
направление 8.2. Изобразително изкуство – един;
доцент в област на висше образование 8. Изкуства, професионално направление 8.4. Театрално
и филмово изкуство – един; главен асистент в
област на висше образование 5. Технически науки,
професионално направление 5.7. Архитектура,
строителство и геодезия (архитектурни конструкции) – един, всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в
НБУ, ул. Монтевидео 21, отдел „Персонал“, офис
215, тел. 8110235.
6853
41. – Университетът „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас, обявява конкурс за академична
длъжност главен асистент по професионално
направление 3.9. Ту ризъм, нау чна специа лност 05.02.18 Икономика и управление (Туризъм) – един със срок 2 месеца от обнародването
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в „Държавен вестник“. Документи – в ректората,
к/с Славейков, бул. Проф. Я. Якимов 1, стая 214,
тел. 056 715 725.
6830
56. – На ц иона лни ят военен у ниверси те т
„Васил Левски“ – Велико Търново, обявява
конкурс за заемане на академичната длъжност
главен асистент от област на висшето образование 5. „Технически науки“, професионално
направление 5.2. „Електротехника, електроника
и автоматика“, по научна специалност 02.07.19
„Кабелни и оптични комуникационни системи“
(по учебните дисциплини: „Наземни системи за
навигация I и II част“, „Техническа експлоатация“, „Оптични комуникации, комутационна,
мултиплексна и кабелна техника“, „Основи на
радиолокацията и наземни радиотехнически
средства“ и „Планиране и организиране на
техническа експлоатация“) за военнослужещ
в катедра „Електроника, комуникационна и
навигационна техника в авиацията“ във факултет „Авиационен“ на НВУ „Васил Левски“.
Изисквания към кандидатите: подполковник с
код на длъжността 3142 9001; майор (капитан с
изпълнени условия по чл. 21 във връзка с чл. 33,
ал. 2 от Правилника за прилагане на ЗОВС на РБ)
с код на длъжността 3131 9026, ВОС – 2001, 2071,
2121 или 2401; да са придобили образователна и
научна степен „доктор“; да владеят английски
или френски език на ниво не по-ниско от 2-2-2-2
по STANAG 6001; да притежават разрешение за
достъп до класифицирана информация с ниво
не по-ниско от „Секретно“ (кандидатите, които
нямат такова разрешение, следва да отговарят на
изискванията на чл. 40, ал. 1 от Закона за защита
на класифицираната информация). Документите
да отговарят на изискванията на Заповед № ОХ602 от 19.07.2011 г. на министъра на отбраната и
Заповед № ОХ-703 от 6.10.2015 г. на министъра
на отбраната. Заповедите са обявени на сайта на
Министерството на отбраната. Срок за подаване
на документите – 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документи – в регистратурата на университета, Велико Търново, бул.
България 76, тел. за контакти: 062/618832.
6909
96. – На ц иона лни ят военен у ниверси те т
„Васил Левски“ – Велико Търново, обявява конкурс за заемане на академична длъжност професор
в област на висшето образование 3. Социални,
стопански и правни науки, професионално направление 3.7. Администрация и управление, научна
специалност 05.02.24 Организация и управление
извън сферата на материалното производство
(сигурност и отбрана) за нуждите на катедра
„Стопанско управление и логистично осигуряване“
във факултет „Общовойскови“ на НВУ „Васил
Левски“ – един, за цивилен служител. Конкурсът
е обявен със Заповед № РД-01-1040 от 12.10.2015 г.
на началника на НВУ „Васил Левски“ – линк
http://www.nvu.bg/node/1425. Срок за подаване на
документи – 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи в регистратурата за
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некласифицирана информация на университета,
тел. 062 618875; Siemens: 62075; GSM: 0888131479;
e-mail: georgiev_ga@nvu.bg.
6829
25. – Медицинският университет – Плевен,
о бя вя ва в ъ з о снова н а Решен ие № 343 о т
18.05.2015 г. на Министерск и я съвет док торантури за учебната 2015/2016 г. по следните
специалности (преобявени):
№
по
ред

Научна специалност

ОНС
„доктор“
редовно

1.

Акушерство и гинекология

1

2.

Епидемиология

1

3.

Паразитология и
хелминтология

1

4.

Ото-рино-ларингология

1

5.

Имунология

1

6.

Психиатрия

1

7.

Дерматология и венерология

1

Всичко общо:

7

За участие в конкурса се подават следните
документи: 1. заявление до ректора; 2. автобиография; 3. нотариално заверено копие от
диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ по медицина
или уверение за успешно положени държавни
изпити; 4. апликационен формуляр; 5. други
документи, удостоверяващи интереси и постижения в съответната научна област. Срок за
подаване на документи за участие в конкурсите
за док т ора н т у ра в Мед и ц и нск и я у н и верситет – Плевен – 2 месеца считано от датата на
обнародване в „Държавен вестник“. Приемът
на документи се извършва в Медицинския университет – Плевен, ул. К л. Охридски 1, ет. 2,
стая 247, тел. 064/884-103.
6910
797. – Институтът по микробиология „Стефан
Ангелов“ към БАН – София, обявява конкурс за
доцент по 4.3. направление „Биологически науки“ (Генетика на дрожди) за нуждите на секция
„Микробна генетика“ към Департамент по обща
микробиология със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в
института, София, 1113, ул. Акад. Г. Бончев,
бл. 26, тел. 979-63-56.
6843
75. – Институтът за литература към БАН –
София, обявява конкурс за главен асистент в
професионално направление 2.1. Филология,
научна специалност Българска литература (Нова
и съвременна българска литература) със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в канцеларията на института, бул.
Шипченски проход 52, бл. 17, ет. 7, стая 704, тел.
02/971-70-56.
6885
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9. – Национа лни ят цент ър по заразни и
паразитни болести – София, обявява конкурси
за доценти в област на висшето образование 7.
Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина: по научна специалност
„Микробиология“ – един, за нуждите на отдел
„Микробиология“, и по нау чна специалност
„Паразитология и хелминтология“ – един, за
нуждите на отдел „Паразитология“, със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи и справки: в Служба личен състав
на НЦЗПБ, София 1504, бул. Янко Сакъзов 26,
тел. 9446-999, в. 321.
6886
3. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
изменение на плана за регулация и застрояване
на м. Враждебна-юг, кв. 79, кв. 79а и кв. 78, който
е изложен в район „Кремиковци“. Заинтересуваните могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта на основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез район
„Кремиковци“.
6875
22 . – Общ и н а Ас е новг р а д на основа н ие
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен
ПУП – ПП (парцеларен план) за новопроектирана кабелна линия и новопроектиран водопровод за захранване на поземлен имот с КИ
№ 00702.7.405 по КК на Асеновград. Проектът и
придружаващата го документация са изложени
за справка в Информационния център на общината. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
6892
2 3. – Общ и н а Ас е н овг р а д на основа н ие
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен
ПУП – ПП (парцеларен план) за новопроектирана кабелна линия и новопроектиран водопровод за захранване на поземлен имот с КИ
№ 49309.20.19 по КК на с. Мулдава. Проектът и
придружаващата го документация са изложени
за справка в Информационния център на общината. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
6893
91. – Община Белица на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че
е изработен проект за изменение на ПУП – план
за регулация на с. Дагоново по отношение на
улицата меж ду ОК 93 – 117 – 116 – 118 – 119
и ОК 121 с предвиждане улицата между ОК
93 – 117 – 116 – 118 – 119 и ОК 121 да бъде закрита, а имоти с идентификатори 200641.1.641
и № 20064.1.642 по КК и КР на с. Дагоново да
бъдат отредени за улици. Проектът за ПУП – ПР
е изложен в сградата на Община Белица на ад-
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рес гр. Белица, ул. Г. Андрейчин 15, стая № 207.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите могат да направят писмени
вьзражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация – Белица, с адрес:
гр. Белица – 2780, ул. Георги Андрейчин 15.
6894
25. – Община Поморие на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
за определяне на трасе на техническата инфраструктура за: „Външно ел. захранване – кабел
20 kV, на обект: „Апартаментен хотел с ресторант, магазин за промишлени стоки и открит
басейн“ в УПИ І-336, 337, 338 в м. 16, м-ст Кротиря, землище гр. Поморие (ПИ 57491.16.613 по
КК на гр. Поморие)“, и сервитут, преминаващи
от БКТП „Къмпинг“ 2 в ПИ 57491.16.604 (урбанизирана територия, собственост на Светлан
Паскалев Баджев), през ПИ 57491.16.564 (селскостопански път, общинска публична собственост),
ПИ 57491.16.565 (републикански път, държавна
публична собственост), ПИ 57491.16.607 (улица,
общинска частна собственост), ПИ 57491.16.563
(селскостопански път, общинска публична собственост) до нов БКТП 20/0,4 kV 1х800 kVА в
ПИ 57491.16.192 (урбанизирана територия, собственост на „НРГ Партнер“ – ЕООД). Проектът
за ПУП – ПП е изложен в сградата на Община
Поморие, ул. Солна 5. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения по проекта до Община
Поморие в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“.
6884
15. – Община гр. Сапарева бан я, област
Кюстендил, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУ Т
съобщава на заинтересованите страни, че е
изработен проeкт за подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план (ПП) със следния
териториален обхват – поземлен имот с идентификатор 65365.32.187 по кадастралната карта
на гр. Сапарева баня, третиращ изграждане на
елементи на техническата инфраструктура извън
границите на урбанизираната територия – водопроводно отклонение за захранване с вода
за питейно-битови и противопожарни нужди,
канализационно отк лонение за отпадъчните
и дъждовните води и външно електрозахранване с подземен кабел – средно напрежение,
на обект „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 ЗУ Т за промяна предназначението
на земеделска зем я за неземеделск и ну ж ди
в обхвата на неурегулиран поземлен имот с
идентификатор 65365.32.42, местност Горнио
герен, по кадаст ра лната карта на гр. Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД-18-15
от 19.02.2008 г. на изпълнителен директор на
АГКК с възложител Емилия Миткова Петрова. Проeктът за подробен устройствен план
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(ПУП) – парцеларен план (ПП) е изложен в
приемната на дирекция „Архитектура, градоустройство и контрол по строителството“ при
Община Сапарева баня – гр. Сапарева баня,
ул. Германея 1, ет. 3. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУ Т в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да прегледат проекта и ако имат
основания, да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до кмета
на община Сапарева баня.
6851
16. – Община гр. Сапарева бан я, област
Кюстендил, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУ Т
съобщава на заинтересованите страни, че е
изработен проeкт за подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план (ПП) със следния
териториален обхват – поземлени имоти с идентификатори 65365.32.311, 65365.31.14, 65365.31.42,
65365.31.16, 65365.31.17, 65365.31.20, 65365.31.21,
65365.31.22, 65365.31.23, 65365.31.64, 65365.32.314 и
65365.32.187 по кадастралната карта на гр. Сапарева баня, третиращ изграждане на елементи на
техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираната територия – водопроводно
отклонение за захранване с вода за питейно-битови и противопожарни нужди, канализационно
отк лонение за отвеж дане на отпадъчните и
дъждовните води и външно електрозахранване с подземен кабел – средно напрежение на
обект „Една малкоетажна жилищна сграда“,
предвиден с проект за подробен устройствен
план (ПУП) – план за регулация (ПР) и план
за застрояване (ПЗ) по чл. 9, ал. 2 ЗУ Т за промяна предназначението на земеделска земя за
неземеделски нужди в обхвата на неурегулиран
поземлен имот с идентификатор 65365.32.19,
местност Света Богородица, по кадастралната
карта на гр. Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД-18-15 от 19.02.2008 г. на изпълнителен
директор на АГКК с възложител Стефан Кирилов Петров. Проeктът за подробен устройствен
план (ПУП) – парцеларен план (ПП) е изложен
в приемната на дирекция „Архитектура, градоустройство и контрол по строителството“ при
Община Сапарева баня – гр. Сапарева баня,
ул. Германея 1, ет. 3. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУ Т в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да прегледат проекта и ако имат
основания, да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до кмета
на община Сапарева баня.
6852
17. – Общ ина г р. Сапарева бан я, облас т
Кюстендил, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУ Т
съобщава на заинтересованите страни, че е
изработен проeкт за подробeн устройствен план
(ПУП) – парцеларен план (ПП) със следния
т ери т ориа лен о бх ват – поз ем лен и и мо т и с
идентификатори № 65365.32.306, 65365.32.205,
65365.32.215 и 65365.32.314 по кадастралната карта на гр. Сапарева баня, третиращ изграждане
на елементи на техническата инфраструктура

БРОЙ 82

ДЪРЖАВЕН

извън границите на у рбанизираната територия – водопроводно отклонение за захранване
с вода за питейно-битови и противопожарни
нужди, канализационно отклонение за отвеждане на отпа дъчните и дъж довните води и
външно електрозахранване – с подземен кабел
средно напрежение, на обект: „Една малко
етажна жилищна сграда“, предвиден с проект
за подробен устройствен план (ПУП) – план за
регулация (ПР) и план за застрояване (ПЗ) по
чл. 9, ал. 2 ЗУ Т за промяна предназначението
на земеделска зем я за неземеделск и ну ж ди
в обхвата на неурегулиран поземлен имот с
идентификатор № 65365.32.208, местност Света
Богородица, по кадастралната карта на гр. Сапарева баня с възложител Благой Галчов Стоянов. Проeктът за подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план (ПП) е изложен в
приемната на дирекция „Архитектура, градоустройство и контрол по строителството“ при
Община Сапарева баня  – гр. Сапарева баня,
ул. Германея 1, ет. 3. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУ Т в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да прегледат проекта и ако имат
основания, да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до кмета
на община Сапарева баня.
6858
13. – Община гр. Сливница, Софийска област, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава,
че е изработен проект за подробен устройствен
план (ПУП) – план за застрояване, за НПИ
№ 039027 в м. Брод по КВС в землището на
с. Гълъбовци, община Сливница, и устройствени
схеми за външни ВиК връзки, електрозахранване
и транспортен достъп за обект: „Къщи за гости“.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план до общинската администрация.
6828
18. – Община Созопол (ЕКНМ 67800), област
Бургас, на основание чл. 28б, ал. 4 ППЗСПЗЗ
в ъ в в р ъ зк а с § 4к , а л. 8 , т. 1, и з р. п ърв о
ПЗРЗСПЗЗ съобщава, че с протокол на комисията по чл. 28б, ал. 2 ППЗСПЗЗ от 9.07.2015 г. е
прието изменение на плана на новообразуваните
имоти на зоната по § 4, землище с. Крушевец,
община Созопол, област Бургас, одобрен със Заповед № РД-09-302 от 14.07.2004 г. на областния
управител на област Бургас, засягащ новообразуван имот № 134.348 с площ 1557 кв. м, като се
обособяват 2 нови новообразувани имота, както
следва: новообразуван имот № 134.348 с площ
1095 кв. м, представляващ бивш имот № 136,
съгласно извършената поправка в помощния
план, и новообразуван имот № 134.524 с площ
462 кв. м, представляващ бивш имот № 360,
съгласно извършената поправка в помощния
план. На основание чл. 28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ в
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едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите
страни могат да подават писмени искания и
възражения по плановете и придружаващата
ги документация до кмета на община Созопол.
6895
277. – Община гр. Созопол (ЕКНМ 67800),
област Бургас, на основание чл. 128, ал. 1 и 2 и
чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен план – парцеларен план, на обект: „Кабел НН от съществуващ КРШ до нов КРШ пред новообразуван
имот 134.134, зона по § 4, с. Крушевец, община
Созопол“. Кабелната линия, предмет на тази
разработка, е с начало съществуваща касета
в позем лен и мо т № 79 – ул и ца, п рем и на ва
основно през поземлен имот № 79 и поземлен
имот № 137 – улици, на плана на новообразуваните имоти. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания пред общинската администрация.
6912
530. – Областният управител на област с
административен център Търговище обявява, че
на основание чл. 154, ал. 5 ЗУТ е издал Заповед
№ 339 от 30.09.2015 г. за допълване на Разрешение за строеж № 001 от 13.12.2014 г., издадено в
полза на Община Омуртаг и Община Антоново
(ДВ, бр. 3 от 2015 г.) за обект: „Изпълнение на
дейности за осигуряване проводимостта и техническите параметри на изградения водопровод
от ПСПВ „Ястребино“ до Помпена станция
„Омуртаг“ и съоръженията към него за обезпечаване на необходимото водно количество за
водоснабдяване на гр. Омуртаг“, на територията
на община Антоново и община Омуртаг, област
Търговище. На основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ заповедта подлежи на обжалване от заинтересованите
лица пред Върховния административен съд в
14-дневен срок от обнародване на обявлението в
„Държавен вестник“ чрез областния управител
на област с административен център Търговище.
6898
2. – Община Ябланица на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ обявява на всички заинтересовани,
че е изработен проект за подробен устройствен
план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за обект:
Изготвяне на идеен проект за доизграждане на
автомагистрала „Хемус“ (етап 1). На територията
на община Ябланица ПП преминава през землището на с. Брестница и гр. Ябланица. Проектът
е изложен в стая № 106 на Община Ябланица.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искани я по проек та за подробен уст ройствен план до общинската администрация –
Ябланица.
6896
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СЪДИЛИЩА
Административният съд – Пловдив, първо
отделение, ІІІ състав, съобщава, че е образувано
административно дело № 2426 по описа на съда
за 2015 г. по жалби на „ДМ Кар“ – ЕООД, и
Милена Миленкова, с искане за прогласяване
нищожността на Решение № 320 по протокол
№ 11 от 25.11.2014 г. на Общинския съвет „Марица“, с което се одобрява ПУП – парцеларен
план за обект: Пътно кръстовище на път ІІ-64
(Карлово – Баня – Долна махала – Труд – п.в.
„Труд“ – Пловдив) при км 48+728 и път ІІІ606 (Голям Чардак – Малък Чардак – Строево
(Труд – Пловдив), и искане за прогласяване
нищожността на Решение № 357 по протокол
№ 13 от 16.12.2014 г. на Общинския съвет „Марица“ за изменение и допълнение на Решение
№ 320 по протокол № 11 от 25.11.2014 г. на
Общинския съвет „Марица“ в частта му по
т. 1, с която се одобрява ПУП – парцеларен
план за обект: Пътно кръстовище на път ІІ-64
(Карлово – Баня – Долна махала – Труд – п.в.
„Труд“ – Пловдив) при км 48+728 и път ІІІ606 (Голям Чардак – Малък Чардак – Строево
(Труд – Пловдив), в частта им, касаеща поземлени имоти с идентификатори № 73242.63.64
и № 73242.63.63 по КК и КР на с. Труд, община „Марица“, област П ловдив, одобрени
с ъс За повед № РД-18-76 о т 20.11.20 07 г. на
и.д. на АГКК – София, изменена със Заповед
№ К Д-14-16-860 от 30.06.2011 г. на началника
на СГ К К – П ловдив. Дело т о е със с т ра ни:
жалбоподатели „ДМ Кар“ – ЕООД, и Милена
Миленкова със съдебен адрес София 1113, ул.
Чарлз Дарвин 10, чрез адв. Петков и адв. Ножарова и ответник Общинския съвет – Марица.
Заинтересованите лица могат да се конституират като ответници по делото в едномесечен
срок о т обнарод ва не на с ъобщен ие т о ч рез
заявление, което съдържа: 1. трите имена и
адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако
има такъв – за българските граждани; 2. трите
имена и личния номер за чужденец и адреса,
заявен в съответната администрация, телефон,
факс и електронен адрес, ако има такъв; 3.
фирмата на т ърговеца или наименованието
на юридическото лице, изписани и на български език, седалището и последния посочен в
съответния регистър адрес на управление и
електронния му адрес; 4. номер на делото; 5.
акта, който се оспорва, и органа, който го е
издал; 6. изявление, че заинтересованото лице
желае да бъде конституирано в производството
като ответник; 7. подпис на заявителя. Към
заявлението следва да се приложат писмени
доказателства, удостоверяващи качеството на
заинтересовано лице на заявителя. А дм. дело
№ 2426/2015 г. е насрочено в открито съдебно
заседание на 15.12.2015 г. от 10 ч.
6857
Административният съд – Пловдив, ІІ състав,
съобщава, че е образувано адм. дело № 2536 по
описа на съда за 2015 г. по протест на Окръжна
прокуратура – Пловдив, против Наредба № 1 за
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поддържане и опазване на обществения ред, чистота и общественото имущество на територията
на община „Родопи“, област Пловдив, приета с
Решение № 44, протокол № 7 от 27.01.2000 г. на
Общинския съвет „Родопи“ – Пловдив, в частта є относно чл. 23, предл. 2, съгласно която
„Наказателните постановления се издават от
кмета на общината или упълномощено от него
длъжностно лице“. Страните по делото са: протестиращ – Окръжна прокуратура – Пловдив, и
ответник – Общински съвет „Родопи“. Адм. дело
№ 2536/2015 г. е насрочено в открито съдебно
заседание на 15.12.2015 г. от 9,30 ч.
6879
Административният съд – Разград, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е постъпил протест на прокурор
от Окръжна прокуратура – Разград, с искане да
се обявят за нищожни чл. 12, ал. 1 и 2 от Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред,
поддържане чистотата, опазване на околната
среда и защита имуществото на територията
на община Цар Калоян, приета с решение на
Общинския съвет – гр. Цар Калоян, по който е
образувано адм. дело № 174/2015 г. по описа на
Административния съд – Разград, насрочено за
24.11.2015 г. от 10,30 ч. Всеки, който има правен
интерес, може да се присъедини към оспорването или да встъпи като страна до началото
на устните състезания при всяко положение на
делото съгласно чл. 189, ал. 2 АПК.
6878
Сливенският окръжен съд, гражданско отделение, ІV състав, уведомява Лудгер Хайнрих
Шрьоер, роден на 18.09.1962 г., гражданин на
Федерална република Германия, в момента с
неизвестен адрес, че срещу него е заведено дело
с правно основание чл. 62, ал. 2 и чл. 69 от Семейния кодекс от Марияна Асенова Шрьоер и
че същият следва да се яви в канцеларията на
съда в двуседмичен срок от обнародването на
обявлението в „Държавен вестник“, за да получи препис от исковата молба и приложенията
към нея. Ако въпреки публикацията не се яви
в съда, за да получи преписи от исковата молба
и доказателствата, съдът ще му назначи особен
представител.
6856
Благоевградският районен съд съобщава на
Сандра Рашич, родена на 7.11.1983 г. в Бор, Република Сърбия, нямаща адресна регистрация
в Република България и с неизвестен адрес в
чужбина, да се яви в съда като ответница по
гр. д. № 1918/2015 г., заведено от Деян Рашич
с адрес с. Бело поле, община Благоевград, ул.
Струма 2, с правно основание чл. 49, ал. 1 СК, за
получаване на съобщение по чл. 131 ГПК ведно
с копие от разпореждане № 7629 от 7.10.2015 г.,
постановено по гр. д. № 1918/2015 г. на Благоевградския районен съд, копие от искова молба
и доказателства към нея в едномесечен срок от
обнародването на съобщението в „Държавен
вестник“. Ако въпреки публикацията ответницата
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не се яви в съда за получаване на съдебните
книжа, съдът ще є назначи особен представител
на разноски на ищеца.
6880
Добричкият районен съд, гражданска колегия,
VІ състав, съобщава на Анна Ахмед Юсеин, родена на 22.08.1972 г., и Мамуре Мехмед Низам, сега
с неизвестен адрес, че следва да се явят в съда
на 16.11.2015 г. в 10,45 ч. и да получат съдебните
книжа като ответници по гр. д. № 848/2015 г. на
съда, заведено от Милен Илиев Ников, по иск
за делба на земеделски имоти в с. Телериг. Ако
въпреки публикацията ответниците не се явят в
съда при разглеждане на делото, съдът ще им назначи особен представител. На основание чл. 40
ГПК ответниците, които живеят в чужбина, са
длъжни да посочат лице в седалището на съда,
на което да се връчват съобщенията – съдебен
адресат, ако нямат пълномощник по делото в
Република България. Ако не сторят това, всички
съобщения се прилагат към делото и се смятат
за връчени.
6855
Софийският районен съд призовава в 2-седмичен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ Георгиос Емануил А лександракис,
г ра ж данин на Реп ублика Гърци я, роден на
8.08.1971 г., с неизвестен адрес в България, да
се яви в канцеларията на Софийския районен
съд, ІІІ гражданско отделение, 86 състав, София, бул. Цар Борис ІІІ № 54, за да получи
препис от искова молба и приложенията по
г р. д. № 38475/2015 г., пода дена о т Теодора
Евгениева Александраки с правно основание
чл. 49 от Семейния кодекс, както и молба за
привременни мерки. В случай че не се яви, за
да получи съдебните книжа в указания срок,
съдът ще му назначи особен представител.
6874
Варненският окръжен съд, ХІІ състав, обявява, че е образувано гр. д. № 1563 по описа
за 2015 г. на ВОС, ХІІ състав, по искания на
КОНПИ за отнемане, както следва:
От Христо Георгиев Габровски на основание
чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД (отм.):
– Недвижим имот в с. Синдел, община Аврен,
област Варна – 3/4 ид. ч. от реална част с площ
1120 кв. м, а по плана 1090 кв. м, при граници, очертани с контур в зелен цвят, от УПИ
№ Х-309, целият с площ 1445 кв. м, а по плана
1520 кв. м, в кв. 16 по плана на селото, заедно
с изградената в реалната част жилищна сграда
със застроена площ 90 кв. м и стопански сгради, при граници: имоти № ХІ-310, ІХ-30, VІ-308,
V-314 и път, придобит с нотариален акт № 38,
том L, рег. № 1303, дело № 44 от 2.03.2010 г. (акт
№ 155, том VІІІ, дело № 1666 от 4.03.2010 г. на
СВ – Варна), цена на иска 8125,95 лв.
– Нед ви ж и м и мо т в с. Не о фи т Р и лс к и ,
община Ветрино, област Варна – 3/4 ид. ч. от
реална част с площ 651 кв. м, а по плана 518
кв. м, при граници, очертани с контур в син
цвят, от УПИ № VІІІ-416, 417, целият с площ
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1015 кв. м, и 3/4 ид. ч. от УПИ VІІ-416 по плана
на селото, целият с площ 930 кв. м, а по плана
955 кв. м, придобит с нотариален акт № 173,
том IV, рег. № 6988, дело № 712 от 2.10.2009 г.,
цена на иска 2703,53 лв.
Сумата 1000 лв., представляваща предоставен
заем на Николай Иванов Люцканов съгласно
договор от 14.09.2006 г.
Сумата 1000 лв., представляваща предоставен
заем на Янко Райков Василев съгласно договор
от 9.10.2006 г.
Сумата 8000 лв., представляваща предоставен
заем на Ружди Насъф Сали съгласно договор
от 12.03.2007 г.
Сумата 2000 лв., представляваща предоставен
заем на Добринка Иванова Йорданова съгласно
договор от 22.03.2007 г.
Сумата 3500 лв., представляваща предоставен
заем на Иван Костов Иванов съгласно договор
от 27.03.2007 г.
Сумата 2500 лв., представляваща предоставен
заем на Пенчо Добрев Станев съгласно договор
от 29.03.2007 г.
Сумата 20 000 лв., представляваща предоставен заем на Мехмед Ахмед Мустафа съгласно
договор от 12.06.2007 г.
Сумата 5000 лв., представляваща предоставен заем на Исмаил Насъфов Салиев съгласно
договор от 20.11.2007 г.
Сумата 2000 лв., представляваща предоставен
заем на Мартин Атанасов и Стоянка Атанасова
съгласно договор от 15.02.2008 г.
Сумата 5000 лв., представляваща предоставен
заем на Диян Пенчев Иванов съгласно договор
от 18.02.2008 г.
Сумата 5400 лв., представляваща остатък
от предоставен заем на Радослав Иванов Радев
съгласно договор от 4.06.2008 г.
Сумата 3000 лв., представляваща предоставен
заем на Васил Рачев Василев съгласно договор
от 20.06.2008 г.
Сумата 2600 лв., представляваща предоставен
заем на Юлия Георгиева и Николай Георгиев
съгласно договор от 10.10.2008 г.
Сумата 2200 лв., представляваща предоставен заем на Милко Добрев и Веселина Добрева
съгласно договор от 24.02.2009 г.
Сумата 8000 лв., представляваща предоставен
заем на Станимир Иванов Станков съгласно
договор от 26.06.2009 г.
Сумата 1030 лв., представляваща предоставен заем на Тодора Костова Захариева съгласно
договор от 17.11.2009 г.
Сумата 3500 лв., представляваща предоставен
заем на Колю Стефанов Колев съгласно договор
от 17.12.2009 г.
От Христо Георгиев Габровски на основание
чл. 4, ал. 2 ЗОПДИППД (отм.):
– Сумата в размер 7500 лв., представляваща
пазарната стойност към момента на отчуждаване на лек автомобил марка „Сит роен“,
модел „Берлинго“, с рег. № В 0840 РС, рама
№ VF7MFRHYB65721676, двигател без номер,
дата на първа регистрация – 28.12.2001 г.
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– Сумата в размер 9049 евро, равняващи се
на 17 698,31 лв., представляваща 1/2 част от пазарната стойност към момента на отчуждаване
на недвижим имот – апартамент № 4, намиращ
се в гр. Девня, кв. Повеляново, ул. Украйна,
бл. 6, вх. А, ет. 2, състоящ се от три стаи, кухня и сервизни помещения със застроена площ
83,78 кв. м, при граници: тревна площ, ап. № 5,
стълбище и паркинг, заедно с прилежащото му
избено помещение № 4 с полезна площ 7,35 кв.
м, при граници: тревна площ, изба на ап. № 1,
коридор и изба на ап. № 11, както и 2,8227 %
ид. ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху общинско дворно място,
представляващо УПИ І в кв. 8 по плана на кв.
Повеляново, гр. Девня, продаден с нотариален
акт № 34, том ІІ, рег. № 710, дело № 234 от
23.02.2007 г.
– Сумата в размер 14 408 лв., представляваща
1/2 част от пазарната стойност към момента на
отчуждаване на недвижими имот – апартамент
№ 16, намиращ се в гр. Девня, кв. Повеляново,
ул. Припек, бл. 8, вх. Б, ет. 1, състоящ се от
входно антре, две стаи, кухня, килер, сервизни
помещения и две тераси, със застроена площ
61,97 кв. м, при граници: жилище от вх. В,
тревна площ, ап. № 17, стълбище, паркинг и
прилежащото му избено помещение № 16 с
полезна площ 6,12 кв. м, при граници: изба
на ап. № 20, паркинг, изба, граничещ с вх. В
и коридор, както и 2,0746 % ид. ч. от общите
части на сградата и от правото на строеж върху
общинско дворно място, представляващо УПИ
І в кв. 8 по плана на кв. Повеляново, гр. Девня,
продаден с нотариален акт № 80, том І, рег.
№ 300, дело № 80 от 31.01.2007 г.
– Сумата в размер 13 000 лв., представляваща
1/2 част от пазарната стойност към момента на
отчуждаване на недвижим имот – дворно място
с площ 450 кв. м, с неуредени регулационни
сметки, целият 640 кв. м, за което е отреден
парцел ХІ-437 в кв. 42 по плана на гр. Девня, кв.
Повеляново, община Девня, област Варна, заедно
с построените в мястото жилищна сграда с РЗП
162 кв. м, мазе с РЗП 18 кв. м и второстепенна
сграда с РЗП 31 кв. м, при граници и съседи
на имота: улица, парцел ХІІ-439, парцел Х-436,
продаден с нотариален акт № 183, том V, рег.
№ 6692, дело № 793 от 17.12.2009 г.
От Даниела Василева Габровска на основание
чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД (отм.):
– Сумата 2500 лв., представляваща предоставен заем на Диана Радева Василева съгласно
договор от 29.01.2009 г.
– Общата сума в размер 4217,23 лв., внесена
по разплащателна сметка в левове № 9082557
в „Ба н ка ДСК“ – Е А Д, с т и т ул я р Да н иела
Габровска.
– Су мата 20 000 лв., внесена по банкова
сметка IBAN BG 92 SOMB 9130 10 47453201 в
„Общинска банка“ – А Д, с титуляр Даниела
Габровска.
От Даниела Василева Габровска на основание
чл. 4, ал. 2 ЗОПДИППД (отм.):
– Сумата в размер 9049 евро, равняващи се
на 17 698,31 лв., представляваща 1/2 част от па-
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зарната стойност към момента на отчуждаване
на недвижим имот – апартамент № 4, намиращ
се в гр. Девня, кв. Повеляново, ул. Украйна,
бл. 6, вх. А, ет. 2, състоящ се от три стаи, кухня и сервизни помещения, със застроена площ
83,78 кв. м, при граници: тревна площ, ап. № 5,
стълбище и паркинг, заедно с прилежащото
м у избено помещение № 4 с полезна площ
7,35 кв. м, при граници: тревна площ, изба на
ап. № 1, коридор и изба на ап. № 11, както и
2,8227 % ид. ч. от общите части на сградата и
от правото на строеж върху общинско дворно
място, представляващо УПИ І в кв. 8 по плана на кв. Повеляново, гр. Девня, продаден с
нотариален акт № 34, том ІІ, рег. № 710, дело
№ 234 от 23.02.2007 г.
– Сумата в размер 14 408 лв., представляваща
1/2 част от пазарната стойност към момента на
отчуждаване на недвижими имот – апартамент
№ 16, намиращ се в гр. Девня, кв. Повеляново,
ул. Припек, бл. 8, вх. Б, ет. 1, състоящ се от
входно антре, две стаи, кухня, килер, сервизни
помещения и две тераси, със застроена площ
61,97 кв. м, при граници: жилище от вх. В,
тревна площ, ап. № 17, стълбище, паркинг и
прилежащото му избено помещение № 16 с
полезна площ 6,12 кв. м, при граници: изба
на ап. № 20, паркинг, изба, граничеща с вх. В
и коридор, както и 2,0746 % ид. ч. от общите
части на сградата и от правото на строеж върху
общинско дворно място, представляващо УПИ
І в кв. 8 по плана на кв. Повеляново, гр. Девня,
продаден с нотариален акт № 80, том І, рег.
№ 300, дело № 80 от 31.01.2007 г.
– Сумата в размер 13 000 лв., представляваща
1/2 част от пазарната стойност към момента на
отчуждаване на недвижим имот – дворно място
с площ 450 кв. м, с неуредени регулационни
сметки, целият 640 кв. м, за което е отреден
парцел ХІ-437 в кв. 42 по плана на гр. Девня,
кв. Повеляново, община Девня, област Варна,
заедно с построените в мястото жилищна сграда
с РЗП 162 кв. м, мазе с РЗП 18 кв. м и второстепенна сграда с РЗП 31 кв. м, при граници и
съседи на имота: улица, парцел ХІІ-439, парцел
Х-436, продаден с нотариален акт № 183, том V,
рег. № 6692, дело № 793 от 17.12.2009 г.
– Сумата 30 464 лв., представляваща действително полученото от продажбата на апартамент
№ 29, намиращ се в гр. Девня, кв. Девня, ул.
Капитан Петко, бл. 19, вх. Б, ет. 5, представляващ
самостоятелен обект в сграда с идентификатор
№ 20482.501.1359.20.14, попадащ в сграда № 20,
разположена в поземлен имот с идентификатор
№ 20482.501.1359 по КК на гр. Девня, одобрена
със Заповед № РД-18-85 от 17.09.2008 г. на и.д.
на АГКК, състоящ се от три стаи, кухня и сервизни помещения, със застроена площ 72,02 кв.
м, при граници на същия етаж: самостоятелен
обект в сградата № 20482.501.1359.20.15, самостоятелен обект в сградата № 20482.501.1359.20.13,
под обекта: самостоятелен обект в сградата
№ 20482.501.1359.20.11, и на д обек та: н я ма,
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заедно с прилежащото му избено помещение
№ 29 с полезна площ 8,10 кв. м при граници:
двор, изба на ап. № 27, коридор и изба на ап.
№ 23, както и 2,3419 % ид. ч. от общите части
на сградата и от правото на строеж върху недвижимия имот, в който попада, представляващо
ПИ с идентификатор № 20482.501.1359 по КК
на гр. Девня, с нотариален акт № 147, том ІІ,
рег. № 2196, дело № 227 от 8.06.2010 г.
От Марина Христова Димова – дъщеря на
Христо Габровски, на основание чл. 9 във връзка
чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД (отм.):
– Лек автомобил марка „Пежо“, модел „206“, с
рег. № В 6999 КК, рама № VF32СNFZE40062717,
двигател № NFZ10FX1MPSA0441902, цвят черен, дата на първа регистрация – 4.11.1998 г.,
придобит чрез договор за покупко-продажба на
МПС от 23.02.2010 г., собственост на Марина
Христова Димова.
Указва на заинтересованите лица, че следва
да предявят претенциите върху имуществото в
срок до първото съдебно заседание, насрочено
на 5.02.2016 г. – 13,30 ч.
6915
Плевенск и ят окръжен съд на основание
чл. 74, а л. 1 и 2 във връзка с чл. 76, а л. 1
ЗОПДНПИ обявява, че в същия съд е образувано гр. д. № 720/2015 г. по предявено на
28.08.2015 г. мотивирано искане (искова молба)
от Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ), представлявана
от председателя є Пламен Георгиев Димитров,
за отнемане в полза на държавата на следното
имущество на стойност 434 766,82 лв. от Йордан Николаев Червенков и Анелия Ангелова
Червенкова, двамата с постоянен и настоящ
адрес Плевен, ул. Г. С. Раковски 41, и Надежда
Йорданова Борисова и Борис Колев Борисов,
двамата с постоянен и настоящ адрес Плевен,
ул. Нестор Марков 2, както следва:
На основание чл. 63, ал. 2, т. 2 във връзка
чл. 62 ЗОПДНПИ имущество, собственост на
Йордан Николаев Червенков и Анелия Ангелова
Червенкова:
1. апартамент – № 1 на първи етаж, вход „Б“,
от жилищна сграда пл. № 5363, намиращ се в
Горна Оряховица, ул. Славянска 3, построена
върху общинска земя, представляваща урегулиран поземлен имот I – за ЖС (за жилищно
строителство), в квартал 7 по плана на Горна
Оря хови ца, ра йон „С евер“, с ъс т оя щ се о т:
стая, хол, кухня, сервизни помещения и тераса със застроена площ 60 кв. м при граници:
изток – Йорданка Д. Ангелова, запад – Никола Кирилов Николов, север – ул. Славянска,
юг – зелена площ, отгоре – Йордан Д. Ангелов,
отдолу – избени помещения, заедно с придаващото се към апартамента избено помещение
№ 1 с площ 3 кв. м при граници: изток – вход
„А“, запа д – Никола К и ри лов Николов, север – ул. Славянска, и юг – кори дор, ведно
с 2,436 % идеални части от общите части на
сградата и правото на строеж върху мястото,
придобит с нотариален акт за покупко-продажба
№ 176 от 21.03.2008 г., том I, peг. № 1270, дело
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№ 47/2008 г. по описа на нотариус с peг. № 252
с район на действие PC – Горна Оряховица, и
по описа на Службата по вписванията – Горна
Оряховица, с вх. peг. № 1203 от 21.03.2008 г.,
акт № 102/2008 г., том IV, дело № 816/2008 г.,
партидна книга: том 7012, стр. 15009; пазарната
стойност на недвижимия имот към настоящия
момент е в размер 32 300 лв.;
2. поземлен имот с идентификатор
№ 56722.652.615 по кадастралните регистри на
гр. Плевен, одобрени със Заповед № РД-18-56
от 18.09.20 07 г. на изпълнителни я директор
на А ГК К, с адрес: Плевен, Западна индустриална зона, трайно предназначение на територията – у рбанизирана, начин на трайно
ползване – за друг вид производствен, складов
обект, с площ 82 кв. м, стар идентификатор
№ 56722.652.20, номер по предходен план – 1136,
к варта л 608, парцел LI, при съседи: имоти
№ 56722.652.19, № 56722.652.37, № 56722.652.596,
№ 56722.652.14, който е образуван по силата на
Заповед № РД-112-2377 от 22.10.2009 г. на зам.кмета на община Плевен и Заповед № КВ-14-15234 от 31.10.2011 г. на началника на СГКК – Плевен, от притежавания от продавача по силата на
нотариален акт за покупко-продажба № 25, том
ХІІІ/2006 г. на нотариус Савина Иванова с peг.
№ 016, вписан под акт № 133, том XLIV/2006 г.
на СВ – Плевен – урегулиран поземлен имот
№ XXVII, с площ 1250 кв. м, в кв. 608 по плана на гр. Плевен, придобит с нотариален акт
за покупко-продажба № 130 от 9.11.2011 г., том
IV, peг. № 3444, дело № 370/2011 г. по описа
на нотариус с peг. № 008 с район на действие
PC – Плевен, и по описа на Службата по вписванията – Плевен, с вх. peг. № 18611 от 9.11.2011 г.,
акт № 8/2011 г., том 49, дело № 10162/2011 г.;
пазарната стойност на недвижимия имот към
настоящия момент е 16 100 лв.;
3. позем лен и мо т с и ден т ифи к ат ор
№ 56722.652.595 по ка даст ра лни т е рег ис т ри
на гр. Плевен, одобрени със Заповед № РД18-56 от 18.09.20 07 г. на изпълнителни я дирек тор на А ГК К , с а дрес Плевен, Запа дна
индустриална зона, трайно предназначение на
територията – урбанизирана, начин на трайно
ползване – за друг вид производствен, складов
обект, с площ 135 кв. м, стар идентификатор
№ 56722.652.20, номер по предходен план – 1136,
квартал 608, парцел XLIX, при съседи: имоти
№ 56722.652.596, № 56722.652.37, № 56722.652.594,
№ 56722.652.14, който имот е образуван по силата на Заповед № РД-112-2377 от 22.10.2009 г.
на зам.-кмета на община Плевен и Заповед
№ КВ-14-15-234 от 31.10.2011 г. на началника
на СГКК – Плевен, от притежавания от продавача по силата на нотариален акт за покупкопродажба № 25, том XIII/2006 г. на нотариус
Савина Иванова с peг. № 016, вписан под акт
№ 133, том XLIV/2006 г. на СВ – Плевен – урег ул и ра н позем лен и мо т № X X V I I, с п лощ
1250 кв. м в кв. 608 по плана на гр. Плевен,
придобит с нотариален акт за покупко-продажба
№ 132 от 9.11.2011 г., том IV, peг. № 3446, дело
№ 372/2011 г., по описа на нотариус с peг. № 008
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с район на действие PC – Плевен, и по описа на
Службата по вписванията – Плевен, с вх. peг.
№ 18613 от 9.11.2011 г., акт № 10/2011 г., том
49, дело № 10164/2011 г.; пазарната стойност на
недвижимия имот към настоящия момент е в
размер 26 200 лв.;
4. 1/2 идеална част от целия недвижим имот
(1623 кв. м по скица), намиращ се в Плевен, в
местността Токийски орман, означен по скица
№ 3731 от 9.10.2006 г. на община Плевен като
имот с № 12608 в квартал 700 по плана на гр. Плевен, незастроен, при граници: имот № I – за обществено обслужване и производствена складова
дейност, имот № IV – за обществено обслужване
и производствена складова дейност, улица, имот
№ VI – за озеленяване, придобит с нотариален
акт за покупко-продажба на недвижим имот
№ 152 от 29.08.2005 г., том III, peг. № 2962,
дело № 281/2005 г. по описа на нотариус с peг.
№ 376 с район на действие PC – Плевен, и по
описа на Службата по вписванията – Плевен, с
вх. peг. № 14633 от 29.08.2005 г., акт № 1/2005 г.,
том X X X III, дело № 7427/20 05 г.; имот ът е
собственост на Йордан Николаев Червенков и
Анелия Ангелова Червенкова; пазарната стойност на 1/2 идеална част от недвижимия имот
към настоящия момент е в размер 14 300 лв.;
5. товарен автомобил марка „Мерцедес“, модел 307 Д – товарен, с цвят червен, с peг. № ЕН
7870 АН, рама № WDB60231710744560, двигател
№ 61693710051380, дата на първа регистрация
2.07.1986 г., собственост на Йордан Николаев
Червенков и А нели я А нгелова Червенкова;
пазарната стойност към настоящи я момент
е 1050 лв.
Плевенският окръжен съд указва, че срокът, в който заинтересованите лица могат да
предявят своите претенции върху посоченото
имущество, е най-късно до първото заседание,
което е насрочено за 16.02.2016 г. – 9,30 ч.
6903

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
19. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Кауза“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
30.11.2015 г. в 10 ч. в София 1407, бул. Джеймс
Баучер 76А, Бизнес сграда „Хил Тауър“, ет. 3,
със следния дневен ред: 1. изменение на устава
на сдружение с нестопанска цел „Кауза“; проект
на решение: изменя и допълва устава на сдружение с нестопанска цел „Кауза“, както следва:
„Чл. 5. (1) Сдружението осъществява дейност в
обществена полза, изразяваща се в подпомагане
на малолетни и непълнолетни деца, полагане на
грижа за инвалиди и деца, нуждаещи се от медицинска помощ, оказване на социална подкрепа на
болни, изоставени деца и деца в неравностойно
социално положение, както и осъществяване
на дейности съгласно чл. 10а от Закона за хазарта.“ „Чл. 6, т. 3: Участие и разработване на
социални проекти и програми в областта на
здравеопазването, образованието, културата и
изкуствата, както и участие и разработване на
социални проекти и програми, свързани с пред-
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пазване на младите хора от хазарт и хазартни
зависимости, превенция и лечение на хазартни
зависимости.“ „Чл. 6, т. 13: Предоставяне на
нов вид социални услуги в общността, свързани
със: подобряване условията на живот в специализираните институции, в т.ч. и материалната
база; подобряване условията на живот на лица
в риск; деинституционализация на социалните
услуги; подкрепа в кризисни, извънредни ситуации и положения; подпомагане ранното детско
развитие с фокус върху отглеждането на здрави
деца и повишено присъствие в детската градина; подпомагане на хора с хазартни, алкохолни
и дру ги видове зависимости; образователни
постижения и предотвратяване на отпадането
на деца от училище с фокус върху подобряване
участието и ученето в училище и повишаване
на броя ученици, завършващи средно образование; достъп до възможности за повишаване
доходите на хора от рискови групи, което включва
свързване с работодатели, предприемачество и
жилищно устройство.“; 2. разни. Поканват се
всички членове лично или чрез упълномощени
представители да присъстват на общото събрание. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
6866
69. – Управителният съвет на Славянското
дружество в България, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква извънредно събрание на
дружеството на 16.12.2015 г. в 17,30 ч. в салона
на дружеството в София, ул. Славянска 6, при
следния дневен ред: 1. по доклад на председателя
на дружеството Стоил Фердов управителният
съвет прие да се направят следните поправки
в устава на дружеството: по чл. 20, ал. 3 съгласно чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ провеждането на
годишните и отчетно-изборните събрание на
дружеството да не се обнародват в „Държавен
вестник“; чл. 20, ал. 4 – отчетното общо годишно събрание да се свиква на две години;
чл. 22, ал. 2 – управителният съвет избира от
своя състав: председател, зам.-председатели и
гл. секретар; 2. разни.
6881
86. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Българска асоциация на архитектите инженерите консултанти“ (БААИК),
София, на основание чл. 26, а л. 3 ЗЮЛНЦ
свик ва общо годишно отчетно събрание на
членовете на сдру жението на 17.12.2015 г. в
15 ч. (регистрацията започва в 14 ч.) в зала
„Панония“ (партерно ниво) на хотел „Будапеща“
(ул. Будапеща 92А), София, при следния дневен ред: 14 – 15 ч. – регистрация на делегатите
на годишното отчетно събрание на БА АИК;
15 – 15,15 ч. – отчетен доклад за дейността на
БА АИК за периода: ноември 2014 – ноември
2015 г.; 15,15 – 15,30 – финансов отчет на БААИК
за същия период; 15,30 – 15,45 ч. – отчет на контролния съвет на БА АИК; 15,45 – 16,15 ч. – дейности, свързани с организацията на Годишната
асамблея на ЕФК А в България: 2 – 3 юни 2016 г.;
16,15 – 16,30 ч. – секция „Млади професионалис
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ти“ към БА АИК; 16,30 – 17 ч. – предложения за
промени в устава на БА АИК; 17 – 17,15 ч. – приемане на бюджет 2016 г.; 17,15 – 17,30 ч. – разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ годишното общо отчетно събрание ще
се проведе същия ден в 16 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
6902
18. – Управителният съвет на сдружение
„Асоциация за развитие на университетското
класическо образование (АРУКО)“ – София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ кани всички членове
и кандидати за членове на сдружението на редовно общо събрание на 18.12.2015 г. в 18 ч. в
189 аудитория на Софийския университет, бул.
Цар Освободител 15, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на сдружението през 2015 г.;
2. финансов отчет; 3. обсъждане и гласуване на
промени в устава на сдружението; 4. приемане
на нови членове; 5. избор на нов управителен
съвет; 6. обсъждане на бъдещата дейност на
сдружението; 7. разни.
6876
31. – Управителният съвет на Сдружение за
реализация на инвалиди и слепи „Актерс М“,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на върховния орган – общото
събрание на ч леновете на сд ру жението, на
22.12.2015 г. в 11 ч. в София на юридическия
адрес на сдружението: ул. Любен Каравелов 90,
при следния дневен ред: точка единствена – вземане на решение за започване на процедура по
обявяване на сдружението в ликвидация поради
липса на дейност.
6916
38. – Управителният съвет на Българска федерация Гимнастика – София, на основание чл. 26,
ал. 1 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание
на членовете на федерацията на 15.01.2016 г. в
11 ч. в София, бул. Васил Левски 75, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на Българска
федерация Гимнастика през 2015 г.; 2. финансов
отчет на Българска федерация Гимнастика за
2015 г.; 3. приемане на бюджета за 2016 г.; 4.
разни. 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. Писмените материали по дневния ред са на
разположение в офиса на федерацията в София,
бул. В. Левски 75.
6889
4. – Адвокатският съвет на Адвокатската
колегия – Добрич, на основание чл. 83 ЗА свиква
извънредно общо събрание на Адвокатска колегия – Добрич, на 11.12.2015 г. в 12 ч. в залата
за обучение на Окръжен съд – гр. Добрич, при
дневен ред: разглеждане на оферти и вземане на
решение за разпореждане с недвижимия имот
на Адвокатска колегия – Добрич, на ул. Любен
Каравелов 11. При липса на кворум на основание
чл. 81, ал. 4 ЗА събранието се отлага за един час
по-късно и се провежда независимо от присъстващите членове.
6887
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123. – Уп ра ви т е л н и я т с ъве т на СНЦОП
„Дупница – бъдеще“ – гр. Дупница, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на членовете на сдружението на 9.12.2015 г. в
17 ч. в гр. Дупница, ул. Поп Харитон 17, при
следния дневен ред: 1. отчет на дейността на
председателя на УС на сдружението за периода от
2010 г. до 2015 г.; 2. обсъждане на предложения
за освобождаване на членове на сдружението и
приемане на нови членове; 3. избор на нов УС
и председател на сдружението; 4. промяна на
седалището и адреса на управление на сдружението; 5. разни.
6854
1. – Управителният съвет на Военен спортен
клуб „Стрямци – 61“, Карлово, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 19 от устава свиква общо
събрание на 5.12.2015 г. в 9 ч. пред спортната
зала на в. ф. 34750 – гр. Карлово, при следния
дневен ред: 1. приемане отчета за дейността на
управителния съвет за периода от 1.01.2014 г.
до 31.12.2014 г.; 2. избиране и освобождаване на
членове на управителния съвет; 3. обсъждане на
насоки за развитие на дейността на ВСК „Стрямци – 61“; 4. обсъждане на промени в устава на
ВСК „Стрямци – 61“; 5. разни.
6918
30. – Съветът на Адвокатската колегия – Пазарджик, на основание чл. 81, ал. 1 ЗА кани
адвокатите на редовно годишно отчетно-изборно
събрание на 30.01.2016 г. в 9 ч. в пленарната зала
на Община Пазарджик при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на адвокатския съвет на
Адвокатска колегия – Пазарджик, през 2015 г.;
докладчик – председателя Валентин Карабойчев, и вземане решение по него; 2. отчет за
дейността на контролния съвет през 2015 г.;
докладчик – Венцислав Левичаров; 3. отчет за
дейността на дисциплинарния съд през 2015 г.;
докладчик – Иван Главчев; 4. приемане на бюджета за 2016 г.; 5. избиране на делегати за общото
събрание на адвокатите в България; 6. избор на
органи на адвокатската колегия – адвокатски
съвет, председател на адвокатския съвет, контролен съвет, дисциплинарен съд и председател
на дисциплинарния съд. При липса на кворум
на основание чл. 81, ал. 4 ЗА в посочения час
събранието ще се проведе в 10 ч.
6864
17. – Адвокатският съвет при Адвокатската
колегия – Пловдив, на основание чл. 81, ал. 1 ЗА
свиква редовно годишно общо отчетно-изборно
събрание на Пловдивската адвокатска колегия
на 30 и 31.01.2016 г. в 9 ч. в зала „Пловдив“ на
хотел „Новотел Пловдив“ при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на адвокатския съвет
през 2015 г.; 2. доклад за дейността на контролния
съвет; 3. отчет за дейността на дисциплинарния
съд; 4. разисквания; 5. приемане на бюджета на
адвокатския съвет за 2016 г.; 6. разни; 7. избор
на членове на адвокатския съвет, председател на
адвокатския съвет, членове на контролния съвет,
членове на дисциплинарния съд и председател
на дисциплинарния съд; избор на делегати за
общото събрание на адвокатите от страната.
6888
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31. – Управителният съвет на Асоциация Дис
лексия – България, Русе, на основание чл. 26 от
устава и чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 20.12.2015 г. в 11 ч. в Русе, ул. Белоградчик 3,
ет. 1, ап. 2, при следния дневен ред: 1. промяна
адреса на регистрация на сдружението; 2. промяна
устава на сдружението; 3. отчет за дейността на
сдружението през 2015 г.; 4. план за дейността
през 2016 г.; 5. представяне на текущи проекти
и обсъждане участие в нови такива; 6. други.
Писмените материали, свързани с дневния ред
на общото събрание, ще бъдат на разположение
на членовете на сдружението на адрес: Русе, ул.
Белоградчик 3, ет. 1, ап. 2.
6890
8. – Управителният съвет на Регионалната
животновъдна асоциация – Сливен, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
сдружението на 20.12.2015 г. в 18 ч. в залата на
Шато „Ветровитите хълмове“, ул. Индустриална
2, Сливен, при следния дневен ред: 1. приемане
на отчета за дейността на управителния съвет;
2. приемане на отчета за дейността на контролния съвет; 3. приемане на финансовия отчет на
сдружението; 4. освобождаване от отговорност
на членовете на управителния съвет; 5. избор на
нов управителен съвет – постоянни и резервни
членове; 6. избор на председател на управителния съвет; 7. избор на нов контролен съвет; 8.
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промяна в устава на сдружението: 9. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе един час покъсно, на същото място и при същия дневен ред
и ще се счита за редовно независимо от броя на
присъстващите членове.
6867
14. – Управителният съвет на сдружение
„Граждански форум за младежта – Търговище“
на основание чл. 26, ал. 1 ЗЮЛНЦ и чл. 19, т. 2 от
устава на сдружението свиква общо събрание на
членовете на сдружението на 14.12.2015 г. в 17 ч. в
заседателната зала на Клуба на НСО – Търговище,
ул. 30 януари № 1, ет. 3, при следния дневен ред:
1. отчет на УС за дейността на сдружението; 2.
промяна на устава на сдружението; 3. избиране
на управителен съвет; 4. разни.
6897
Мехмед Юзеир Юсуф – ликвидатор на сдружение с нестопанска цел с дейност в частна полза
„Диалог България“, Пловдив, в ликвидация по
ф.д. № 2231/2005 на Пловдивския окръжен съд,
на основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани всички
кредитори на сдружението да предявят своите
вземания в срок шест месеца от датата на обнародването в „Държавен вестник“ на поканата
до кредиторите.
6865

СЪОБЩЕНИЯ НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № 450-05-147 от 22.07.2014 г. на председателя на Народното събрание (ДВ, бр. 63
от 2014 г.):
І. Таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ за 2015 г. са:
1. за призовки на съдилища, обявяване на конкурси, обявления и съобщения на министерства,
други ведомства на бюджетна издръжка, общини и техни органи:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 20 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 40 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 40 лв., и по 35 лв. за всяка следваща страница;
2. за покани и други обявления:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 35 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 70 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 70 лв., и по 60 лв. за всяка следваща страница;
3. за обнародване до 15 дни от датата на постъпването в редакцията на съответния акт таксите
се заплащат в двоен размер (не се прилага през м. декември);
за публикуване в електронната страница на „Държавен вестник“ – за всяка една публикация на
обявления за концесии – 50 лв.
ІІ. Цената на отделен брой „Държавен вестник“ за 2015 г. е 0,80 лв. Цените за абонамент за „Държавен вестник“ за 2015 г. са: за един месец – 8 лв.; за три месеца – 24 лв.; за шест месеца – 48 лв.;
за девет месеца – 72 лв.; за една година – 96 лв. Редакцията не извършва абонамент за „Държавен
вестник“.
Абонаментът може да се направи на следните адреси на спечелилите обществената поръчка за
разпространение на печатното издание на „Държавен вестник“ за 2015 г.:
• „Български пощи“ – ЕАД, София 1700, ж.к. Студентски град, ул. Акад. Ст. Младенов 1, бл. 31,
тел.: 02 9493280, 02 9493289, факс: 02 9625329, електронен адрес: info@bgpost.bg;
• „Доби прес“ – ЕООД, Софи я 1164, ул. Йоан Екзарх 63, тел.: 02 9633081, 02 9633082,
факс: 02 9633093, електронен адрес: dobi@dobipress.bg.
Адрес на редакцията: 1169 София, пл. Княз Александър I № 1, тел. 939-35-17, тел./факс 939-36-74, 981-17-11
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