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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
висшето образование (обн., ДВ, бр. 112 от
1995 г.; изм., бр. 28 от 1996 г., бр. 56, 57 и 58
от 1997 г., бр. 60 от 1999 г.; попр., бр. 66 от
1999 г.; изм., бр. 111 и 113 от 1999 г., бр. 54
от 2000 г., бр. 22 от 2001 г., бр. 40 и 53 от
2002 г., бр. 48 и 70 от 2004 г., бр. 77, 83 и 103
от 2005 г., бр. 30, 36, 62 и 108 от 2006 г., бр. 41
от 2007 г., бр. 13, 43 и 69 от 2008 г., бр. 42,
74 и 99 от 2009 г., бр. 38, 50, 56, 63 и 101 от
2010 г., бр. 61 и 99 от 2011 г., бр. 60 и 102 от
2012 г., бр. 15, 63, 68 и 101 от 2013 г. и бр. 54,
66 и 107 от 2014 г., бр. 56 и 79 от 2015 г.)
§ 1. В чл. 6, ал. 2 накрая се добавя „както
и стопанска дейност, свързана с основната
дейност на висшето училище по ал. 1 и ре
ализацията на създаваните от него научно
изследователски резултати и други обекти на
интелектуална собственост“.
§ 2. В чл. 9 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3:
а) в т. 3 след думата „институти“ се добавя
„поделения на висшите училища в чужбина“;
б) в т. 6:
аа) буква „а“ се изменя така:
„а) по предложение на министъра на обра
зованието и науката броя на приеманите за
обучение студенти и докторанти в държавните

висши училища, за които държавата осигурява
средства за издръжката на обучението им, в
съответствие с ал. 4;“
бб) създава се нова буква „б“:
„б) по предложение на министъра на об
разованието и науката въз основа на предло
женията на държавните висши училища броя
на приеманите за обучение срещу заплащане
студенти в тях, с изключение на приеманите
по реда на чл. 21, ал. 2 и 3, в съответствие с
капацитета на висшето училище, на професи
оналните направления и на специалностите
от регулираните професии в него;“
вв) досегашните букви „б“ и „в“ стават
съответно букви „в“ и „г“;
в) в т. 9 след думата „квалификация“ се до
бавя „и за признаване на придобита в чужбина
степен, съответстваща на образователната и
научна степен „доктор“;
г) създава се т. 16:
„16. приема Списък на приоритетните
професионални направления и Списък на
защитените специалности.“
2. Създават се ал. 4 – 10:
„(4) Броят на приеманите за обучение сту
денти и докторанти по ал. 3, т. 6, буква „а“
се утвърждава по държавни висши училища,
по професионални направления, по специал
ности от регулираните професии и по форми
на обучение в зависимост от:
1. оценката на учебната и научната дейност;
2. данните за реализацията на завършилите
студенти и докторанти;
3. приоритетите за обществено-икономи
ческото развитие на страната;
4. за явената готовност от държавните
висши училища за обучение на определен
брой студенти и докторанти в съответствие
с капацитета на висшето училище, на профе
сионалните направления и на специалностите
от регулираните професии в него.
(5) Конкретните условия и редът за ут
върждаване броя на приеманите за обучение
студенти и докторанти по ал. 4, както и ре
дът за формиране на оценката по ал. 4, т. 1
се определят с акт на Министерския съвет.
(6) Броя т на приемани те за обу чение
студенти по ал. 3, т. 6, буква „б“ по профе
сионални направления и специалности от
регулираните професии за всяко държавно
висше училище се утвърждава като разликата
между броя на студентите по § 4й, ал. 1, т. 1
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от допълнителните разпоредби и утвърдения
брой на приеманите за обучение студенти
по ал. 3, т. 6, буква „а“ по професионални
направления и специалности от регулираните
професии за всяко държавно висше училище
за съответната учебна година.
(7) Определени професионални направле
ния от класификатора по ал. 3, т. 4 се определят
за приоритетни, а отделни специалности от
професионални направления се определят за
защитени в съответствие с изискванията по
§ 4д, т. 9 и 10 от допълнителните разпоредби.
(8) Списъкът на приоритетните професио
нални направления и списъкът на защитените
специалности се приемат с акта на Минис
терския съвет по ал. 5.
(9) За приоритетните професионални на
правления и за защитените специалности може
да бъде утвърден по-висок брой на приеманите
за обучение студенти и докторанти по ал. 3,
т. 6, буква „а“ от заявения по ал. 4, т. 4 от
съответното държавно висше училище в съ
ответствие с капацитета на висшето училище,
на професионалните направления и на специ
алностите от регулираните професии в него.
(10) За новооткрити за висшето училище
професионални направления и специалности
от регулираните професии, за които няма
данни за реализацията на завършилите сту
денти и докторанти, може да бъде утвърден
брой на приеманите за обучение студенти и
докторанти по ал. 3, т. 6, буква „а“ въз ос
нова на оценка на потребностите на пазара
на труда, изготвена от Министерството на
труда и социалната политика съвместно с
Министерството на образованието и науката
и съответните отраслови министерства.“
§ 3. В чл. 10, ал. 2 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. 1 след думата „институт“ се добавя
„и на поделение на висше училище в чужбина“.
2. В т. 3, буква „а“ накрая се добавя „както
и информация за оценките и препоръките от
процедурите за акредитация и за оценяване на
проект и за констатациите и препоръките от
следакредитационното наблюдение и контрол“.
3. В т. 4 думите „в чужбина“ се заменят
с „висше образование в чужбина, включи
телно и на дипломите за придобита степен,
съответстваща на образователната и научна
степен „доктор“.
4. В т. 5 думите „или преобразувани“ се
заличават.
5. В т. 7 накрая се добавя „информация за
извършените проверки и за резултатите от
тях се публикува на интернет страниците на
Министерството на образованието и науката
и на висшето училище“.
§ 4. В чл. 11 се създават ал. 5 и 6:
„(5) При констатирани в резултат на про
ведено следакредитационно наблюдение и
контрол по ал. 4, неизпълнение в срок на
препоръки, посочени в решението за акре
дитация на акредитационния съвет или на
съответните постоянни комисии по области
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на висшето образование, неспазване на кри
терии за прилагане на вътрешната система
за оценяване и поддържане на качеството на
обучението или при констатирани нарушения
на закона Националната агенция за оценяване
и акредитация:
1. намалява акредитационната оценка,
съответно срока на акредитация на висшето
училище или на неговите професионални
направления;
2. намалява образователния капацитет на
висшето училище или на професионалното
направление;
3. отнема институционалната и/или про
грамната акредитация за определен срок.
(6) Националната агенция по оценяване
и акредитация осъществява следакредита
ционно наблюдение и контрол планово, по
ред, определен в правилника за дейността на
Националната агенция за оценяване и акре
дитация или по предложение на министъра
на образованието и науката за отнемане на
акредитацията по чл. 10, ал. 2, т. 7.“
§ 5. В чл. 17 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „университети“ се
добавя „изследователски университети“.
2. В ал. 2 се създава т. 10:
„10. има система за защита на интелекту
алната собственост, която включва правилник
и структура за реализация на резултатите
от научните изследвания и на други обекти
на интелектуалната собственост, както и
за обучение по защита на интелектуалната
собственост.“
3. В ал. 3 думите „ал. 2, т. 2 – 9“ се заменят
с „ал. 2, т. 2 – 10“.
4. Създава се нова ал. 4:
„(4) Изследователският университет е висше
училище, което:
1. отговаря на изискванията на ал. 2 или 3;
2. дава значим принос за развитието на
ва ж ни обществени области чрез върхови
научни изследвания и има високи резултати
от научноизследователска дейност, оценени
съгласно обективни показатели, определени
в акт, приет от Министерския съвет.“
5. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея
в изречение първо думите „и 9“ се заменят
с „9 и 10“.
6. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея
думите „ал. 4“ се заменят с „ал. 5“.
7. Досегашните ал. 6 и 7 стават съответно
ал. 7 и 8.
§ 6. В чл. 21 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 8 накрая се добавя „и/или за обуче
ние в образователно-квалификационна степен
„магистър“;
б) в т. 9 след думите „обучение през це
лия живот“ се добавя „на предоставяне или
придобиване на“, а след думите „както и“ се
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добавя „право на откриване на свои поделения
в чужбина в съответствие със законодател
ството на съответната държава“;
в) в т. 12 думите „§ 4, ал. 4“ се заменят с
„§ 4, ал. 6“;
г) създават се т. 14 и 15:
„14. право на извършване на стопанска
дейност, свързана с основната дейност на вис
шето училище по чл. 6, ал. 1 и реализацията
на създаваните от него научноизследовател
ски резултати и обекти на интелектуална
собственост;
15. право на сдружаване с други лица, както
и на създаване на търговски дружества за це
лите на стопанската реализация на резултати
от научни изследвания и обекти на интелек
туална собственост със собствени средства по
чл. 90, ал. 3, т. 4 и ал. 6 при условия и по ред,
определени с акт на Министерския съвет.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Висшите училища, получили при ин
ституционална акредитация оценка от 8,00
до 10,00, имат право след решение на акаде
мичния съвет да извършват обучение срещу
заплащане в образователно-квалификационна
степен „бакалавър“ и в образователно-квали
фикационна степен „магистър“ след придобито
средно образование по специалности от про
фесионални направления и от регулираните
професии, които са получили при програм
ната акредитация оценка от 8,00 до 10,00.
Приемането на студенти за обучение срещу
заплащане се осъществява по реда на чл. 68,
като броят им е извън определения по чл. 9,
ал. 3, т. 6, буква „а“ и буква „б“, и в рамките
на определения по чл. 83, ал. 3, т. 1 капацитет
на съответното професионално направление
или капацитет на съответната специалност от
регулираните професии, но не повече от 5 на
сто от него – при получена при програмната
акредитация оценка от 8,00 до 8,99, и съответно
не повече от 10 на сто от него – при получена
при програмната акредитация оценка от 9,00
до 10,00. Обучението се извършва при условия,
определени в правилника за дейността на вис
шето училище и с договор между студентите
и/или юридическото лице – потребител по
ал. 1, т. 8 и висшето училище.“
3. В ал. 3 навсякъде думите „от 6,00“ се
заменят с „от 8,00“ и след думата „студентите“
се добавя „и/или юридическото лице – потре
бител по ал. 1, т. 8“.
4. Създава се нова ал. 7:
„(7) Право да откриват свои поделения
в чужбина имат висши училища, получили
оценка при институционалната акредитация
от 9,00 до 10,00, като обучението в тях може
да се извършва само по специалности от про
фесионални направления и/или специалности
от регулираните професии, получили оценка
при програмната акредитация от 9,00 до 10,00.“
5. Създава се ал. 8:
„(8) Право за предоставяне в чужбина на
образователен франчайз имат висши училища,
получили оценка при институционалната акре
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дитация от 9,00 до 10,00 само по специалности
от професионални направления и/или специ
алности от регулираните професии, получили
оценка при програмната акредитация от 9,00 до
10,00. Образователният франчайз се предоставя
само на акредитирани по законодателството
на съответната държава висши училища, при
което не по-малко от 80 на сто от обучението
в чужбина се извършва изцяло по учебните
планове, учебните програми и методическите
указания за обучение, приети от българското
висше училище, което осигурява не по-мал
ко от 50 на сто от преподавателския състав,
водещ учебния процес по предоставения об
разователен франчайз, и издава дипломата за
придобитото висше образование.“
6. Досегашната ал. 7 става ал. 9.
§ 7. В чл. 24, ал. 3, изречение първо на
края се добавя „както и при преобразуване
на висшето училище“.
§ 8. В чл. 26 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 се създава изречение трето: „При
необходимост и след решение на академичния
съвет за отделни специалности хабилитира
ните лица могат да четат и не по-малко от
50 на сто от лекционните курсове.“
2. В ал. 8, т. 2 буква „а“ се изменя така:
„а) проекти за създаване, преобразуване или
закриване на катедри, обслужващи звена и на
поделения на висшето училище в чужбина, в
които обучението по специалностите от про
фесионалните направления и специалностите
от регулираните професии се осигурява от
академичния състав на факултета;“.
§ 9. В чл. 26б се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Лицата, заемащи академични длъж
ности на основен трудов договор в институтите,
съобразно тяхното направление на научноиз
следователска работа могат да осъществяват и
учебна дейност по този договор до 50 на сто от
норматива за учебна заетост по съответните
специалности, определен за преподавателския
състав на висшето училище.“
2. Създава се ал. 3:
„(3) А к а дем и ч н и я т с ъве т на висше т о
у чилище може да възлож и на инстит у та
провеждането на обучение по специалности,
съответстващи на неговия научноизследо
вателски профил, което се осигурява от не
по-малко от 7-членен академичен състав на
основен трудов договор в института.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 4.
§ 10. В чл. 26д, ал. 6 се създава изречение
второ: „Това изискване не се прилага и при
създаването на катедри по нови учебно-научни
направления за срок до 5 години от тяхното
създаване.“
§ 11. В чл. 28, ал. 2 думите „или преобра
зувано“ се заличават.
§ 12. В чл. 29 се правят следните изменения
и допълнения:

БРОЙ 17

ДЪРЖАВЕН

1. В ал. 1, т. 6 накрая се добавя „както и
заключителния отчет в края на мандата за
периода на управление“.
2. В ал. 2 думите „договор по“ се заменят
с „допълнително споразумение към основния
трудов договор по чл. 119 и“.
§ 13. В чл. 30, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. 4 думите „и ежегодно предлага на
министъра на образованието и науката броя
на приеманите студенти и докторанти по
чл. 9, ал. 3, т. 6, букви „а“ и „б“ се заменят с
„и ежегодно заявява, съответно предлага на
министъра на образованието и науката броя
на студентите и докторантите по чл. 9, ал. 3,
т. 6, букви „а“, „б“ и „в“.
2. В т. 10, буква „б“ след думите „звена в
чужбина“ се добавя „включително на поделе
ния на висши училища в чужбина“.
3. Създава се т. 17:
„17. взема решение за сдружаване с дру
ги лица, както и за създаване на търговски
дружества за целите на стопанската реали
зация на резултати от научни изследвания и
обекти на интелектуалната собственост при
условията и по реда, определени с акта по
чл. 21, ал. 1, т. 15.“
§ 14. В чл. 31 ал. 1 се изменя така:
„(1) За ректор, декан и директор на филиал
или колеж се избират хабилитирани лица,
които работят на основен трудов договор
във висшето училище. С избрания ректор се
сключва споразумение по реда на чл. 29, ал. 2,
а с избрания декан и директор на филиал или
колеж се сключва съответно споразумение по
чл. 32, ал. 1, т. 3.“
§ 15. В чл. 32 се правят следните допъл
нения:
1. В ал. 1:
а) в т. 3 накрая се добавя „а с избрания
декан и директор на филиал или колеж сключ
ва съответно допълнително споразумение по
чл. 119 и 107 от Кодекса на труда“;
б) в т. 5 след думата „публикуват“ се по
ставя запетая и се добавя „включително и на
интернет страницата на висшето училище“.
2. Създава се ал. 3:
„(3) В началото на своя мандат ректорът
представя мандатна програма, която се приема
от академичния съвет, а в края на мандата
представя на Общото събрание отчет за целия
период на управление.“
§ 16. В чл. 35б, т. 5 след думите „проектите
на“ се добавя „заявките и“.
§ 17. В чл. 39, ал. 1 се създава изречение
второ: „Учебен процес може да се провежда и
в поделения на висшите училища в чужбина,
открити по реда на този закон, в които обуче
нието по специалностите от професионалните
направления и специалностите от регулира
ните професии се осигурява от академичния
състав на съответния факултет.“
§ 18. В чл. 42, ал. 5 думите „чл. 17, ал. 6 и
7“ се заменят с „чл. 17, ал. 7 и 8“.
§ 19. В чл. 55, ал. 1 се създава т. 6:
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„6. да популяризират резултатите от собст
вените изследвания и от постиженията на
световната наука по съответните основни
области на науката.“
§ 20. В чл. 68 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, в текста преди т. 1 думите „по
реда на чл. 9, ал. 3, т. 6, букви „а“ и „б“ се
заменят с „по реда на чл. 9, ал. 3, т. 6, букви
„а“, „б“ и „в“.
2. В ал. 4 думите „по чл. 9, ал. 3, т. 6, букви
„а“ и „б“ се заменят с „по чл. 9, ал. 3, т. 6,
букви „а“, „б“ и „в“.
3. В ал. 5 думите „по реда на чл. 9, ал. 3,
т. 6, букви „а“ и „б“ се заменят с „по реда на
чл. 9, ал. 3, т. 6, букви „а“, „б“ и „в“.
4. В ал. 6 думите „по реда на чл. 9, ал. 3,
т. 6, букви „а“ и „б“ се заменят с „по реда на
чл. 9, ал. 3, т. 6, букви „а“, „б“ и „в“.
§ 21. В чл. 73, ал. 1 се създава т. 11:
„11. да избира свой представител в Общото
събрание на Националното представителство
на студентските съвети, който може да бъде
различен за всяко заседание.“
§ 22. В чл. 73а се правят следните изме
нения и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Националното представителство на
студентските съвети се състои от студентските
съвети на висшите училища в страната.“
2. Създават се нови ал. 3, 4 и 5:
„(3) Органи на управление на Национал
ното представителство са Общо събрание,
изпълнителен съвет и председател. Председа
телят на Националното представителство на
студентските съвети представлява и ръководи
дейността му в съответствие с решенията на
Общото събрание и изпълнителния съвет.
(4) Членовете на изпълнителния съвет и
председателят на Националното представи
телство се избират с мандат от две години
с право да бъдат преизбирани за още един
мандат, независимо от преминаването за
обучение в друга образователно-квалифика
ционна степен или в друго висше училище.
Условията и редът за избор в органите на
управление по ал. 3, както и за предсрочно
освобождаване на членовете на изпълнител
ния съвет и председателя на Националното
представителство се определят в правилника
за дейността и организацията на Национално
то представителство на студентските съвети,
който се приема от Общото събрание.
(5) Всеки студентски съвет има право на
един глас в Общото събрание. Председателят
на Общото събрание се определя на ротацио
нен принцип, като по право е представителят
на студентския съвет на висшето училище, в
което се провежда съответното заседание.“
3. Досегашната ал. 3 става ал. 6 и се из
меня така:
„(6) Националното представителство на
студентските съвети е юридическо лице. При
ходната част на бюджета му се формира от:
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1. субсидия от държавния бюджет в раз
мер 0,03 на сто от средствата за издръжка на
обучението по чл. 91, ал. 1, т. 1;
2. допълнителни средства от бюджетите на
студентските съвети на проектен принцип;
3. постъпления от дарения, спонсорство и
други допустими от действащото законода
телство източници.“
4. Досегашната ал. 4 става ал. 7 и се из
меня така:
„(7) Националното представителство на
студентските съвети:
1. изработва становища и предложения по
проблемите на висшето образование и науката
във висшите училища, засягащи обучаващите
се в тях;
2. дава мнение по проекта на държавния
бюджет в частта му за образованието и науката;
3. съдейства и насърчава включването на
обучаващите се в образователни, научни,
културни, спортни и други дейности, осъщест
вявани между висшите училища в страната
и в чужбина;
4. ежегодно публикува на официалната си
интернет страница бюджета си и подробен
отчет за извършените разходи.“
5. Досегашната ал. 5 става ал. 8 и в нея
думите „ал. 3“ се заменят с „ал. 6“.
6. Досегашната ал. 6 става ал. 9 и в нея
след думата „одитират“ се добавя „най-мал
ко веднъж на две години“, накрая се добавя
„както и ежегодно от Министерството на
образованието и науката“ и се създава изре
чение второ: „Резултатите от извършените
одити се публикуват на официалната интернет
страница на Националното представителство
на студентските съвети.“
7. Създава се ал. 10:
„(10) Актовете на органите за управление
на Националното представителство на сту
дентските съвети могат да се обжалват при
условията и по реда на Административно
процесуалния кодекс.“
§ 23. В чл. 81 се правят следните допъл
нения:
1. В ал. 6:
а) накрая се добавя „а в случаите на пре
образуване на специализирано висше училище
във висше училище по чл. 17, ал. 4 – и на
доклад, съдържащ оценка за изпълнението
на изискванията на чл. 17, ал. 4, т. 2“;
б) създава се изречение второ: „В случаите
на преобразуване на висше училище по чл. 17,
ал. 2 или 3 във висше училище по чл. 17,
ал. 4 процедурата за оценяване на проект
за преобразуване се открива на основание
доклад, съдържащ оценка за съответствието
с изискванията на чл. 17, ал. 4, т. 2.“
2. Създава се ал. 10:
„(10) Оценката по ал. 6 за изпълнението на
изискванията на чл. 17, ал. 4, т. 2 се извърш
ва въз основа на обективни наукометрични
показатели, включващи брой публикувани и
реферирани научни статии в международните
бази-данни, брой подадени заявки за между
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народни патенти, брой цитати в реферирани
и индексирани списания от други автори в
международните бази-данни, по критерии,
при условия и по ред, определени с акта по
чл. 17, ал. 4, т. 2.“
§ 24. В чл. 90 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2, изречение първо след думите
„висшето училище“ се добавя „който се публи
кува, включително и на интернет страницата
на висшето училище“.
2. В ал. 3, т. 4:
а) в буква „а“ думите „и от права върху
индустриална собственост, авторски и други
сродни права“ се заменят с „от права върху
интелектуална собственост, както и от стопан
ска дейност, свързана с основната дейност на
висшето училище по чл. 6, ал. 1 и реализацията
на създадените от него научноизследователски
резултати и други обекти на интелектуална
собственост“;
б) в буква „б“ думите „чл. 21, ал. 2, 3, 5 и
7“ се заменят с „чл. 21, ал. 2, 3, 5 и 9“.
3. В ал. 5 след думата „публикува“ се по
ставя запетая и се добавя „включително и на
интернет страницата на висшето училище“.
§ 25. В чл. 91 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2, т. 1 думите „определени от“ се
заменят с „определени с акт на“.
2. В ал. 3, т. 2 думите „чл. 9, ал. 3, т. 6, буква
„в“ се заменят с „чл. 9, ал. 3, т. 6, буква „г“.
3. Създават се нови ал. 4 и 5:
„(4) Средствата по ал. 1, т. 1 включват и
допълнително финансиране за обучението по
приоритетни професионални направления и
защитени специалности, определено от Ми
нистерския съвет.
(5) Издръжката на обучението на студенти
те, приети по реда на чл. 68, ал. 3, т. 1, ал. 5 и
6 в държавните висши училища, се осигурява
със средства от държавния бюджет по ред,
определен с акта по ал. 2, т. 1.“
4. Досегашната ал. 4 става ал. 6.
5. Досегашната ал. 5 става ал. 7 и в нея в
т. 1 думите „чл. 21, ал. 2, 3, 5 и 7“ се заменят
с „чл. 21, ал. 2, 3, 5 и 9“.
6. Досегашните ал. 6, 7 и 8 стават съот
ветно ал. 8, 9 и 10.
§ 26. В чл. 91а се правят следните изме
нения и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Средствата по чл. 91, ал. 1, т. 2 се пре
доставят в зависимост от оценка на научната
дейност, извършена въз основа на наукоме
трични показатели, или от оценка на худо
жественотворческата дейност, извършена въз
основа на художественотворчески постижения.
Оценката, планирането, разпределението и
разходването на средствата от държавния бю
джет за финансиране на присъщата на висшите
училища научна или художественотворческа
дейност се извършват при условия и по ред,
определени от Министерския съвет.“
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2. В ал. 3 думите „В зависимост от извър
шената оценка на резултатите от научната
дейност“ се замен ят с „В зависимост от
оценката по ал. 2“.
§ 27. Създава се чл. 91б:
„Чл. 91б. Средства от държавния бюджет
се предоставят и за финансиране на изпъл
нението на програми за консолидация и за
оптимизация на държавните висши училища,
разработени от тях и приети от Министер
ския съвет по предложение на министъра на
образованието и науката.“
§ 28. В чл. 95 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 4 след думите „чл. 21, ал. 2“ се
добавя „и по чл. 9, ал. 3, т. 6, буква „б“.
2. Създава се нова ал. 5:
„(5) За обучение по приоритетни професио
нални направления и защитени специалности
в отделни държавни висши училища Минис
терският съвет по предложение на министъра
на образованието и науката може да утвърди
по-ниски размери на такси за обучение на
студенти и докторанти от предложените от
държавните висши училища, при условие че
е осигурено допълнително финансиране за
издръжка на обучението по реда на чл. 91,
ал. 2, т. 3, ал. 3, т. 3 и ал. 4.“
3. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея ду
мите „чл. 21, ал. 7“ се заменят с „чл. 21, ал. 9“.
4. Досегашната ал. 6 става ал. 7.
5. Досегашната ал. 7 става ал. 8 и се из
меня така:
„(8) Чуждестранни студенти заплащат такси,
които в държавните висши училища не могат
да бъдат по-ниски от съответните такси, оп
ределени в ал. 4. Чуждестранни докторанти и
специализанти заплащат такси, размерът на
които в държавните висши училища и орга
низациите по чл. 47, ал. 1 не може да бъде
по-нисък от диференцираните нормативи за
издръжка на обучението.“
6. Досегашната ал. 8 става ал. 9.
7. Досегашната ал. 9 става ал. 10 и в нея
думите „ал. 7“ се заменят с „ал. 8“.
8. Досегашната ал. 10 става ал. 11 и в нея
думите „ал. 7“ се заменят с „ал. 8“.
9. Досегашната ал. 11 става ал. 12.
§ 29. В § 4 от допълнителните разпоредби
се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3 след думите „звена в чужбина“ се
добавя „или да провеждат изнесено обучение
по акредитирани професионални направления
или специалности от регулираните професии
в свои поделения в чужбина“.
2. Създава се нова ал. 4:
„(4) Поделението на висшето училище в
чужбина по чл. 9, ал. 3, т. 3 не е самостоятелно
звено. В него се провежда изнесено обучение
по акредитирани професионални направления
или специалности от регулираните професии
от академичния състав на съответното основно
звено на висшето училище. Управлението на
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поделението се осъществява от органите за
управление на съответното звено на висшето
училище, което провежда обучението.“
3. Създава се ал. 5:
„(5) Материа лно-тех ническата база на
поделението на висшето училище в чужби
на е част от материално-техническата база,
необходима за осигуряване на обучението по
съответните акредитирани професионални
направления или специалности от регулира
ните професии и за научноизследователската
дейност на висшето училище.“
4. Досегашната ал. 4 става ал. 6.
§ 30. В § 4д от допълнителните разпоредби
се създават т. 9 и 10:
„9. „Приоритетни професионални направ
ления“ са професионалните направления,
за които е налице прогноза за повишена
необходимост от подготовка на висококва
лифицирани специалисти за целите на ико
номическото и общественото развитие на
Република България.
10. „Защитени специалности“ са специал
ности на висшето образование, за обучението
в които липсва заявен интерес или заявеният
интерес е нисък, но към определен етап от
икономическото и общественото развитие на
Република България съществува необходимост
от подготовка на висококвалифицирани спе
циалисти за тези специалности.“
§ 31. В допълнителните разпоредби се
създава § 4й:
„§ 4й. (1) През учебната 2016 – 2017 г. броят
на обучаваните срещу заплащане студенти
по чл. 9, ал. 3, т. 6, буква „б“ се определя по
професионални направления и специалности
от регулираните професии за всяко държавно
висше училище като разлика между:
1. утвърдения от Министерски съвет за
учебната 2015 – 2016 г. брой на обучаваните
студенти по професионални направления и
специалности от регулираните професии,
за които държавата осигурява средства за
издръжката на обучението им, и
2. утвърдения по реда чл. 9, ал. 3, т. 6,
буква „а“ за учебната 2016 – 2017 г. брой на
обучаваните студенти и докторанти.
(2) При утвърждаването на броя на при
еманите по професионални направления и
специалности от регулираните професии в дър
жавните висши училища за обучение студенти
и докторанти по чл. 9, ал. 3, т. 6, буква „б“ за
всяка учебна година се взема предвид броят
на студентите и докторантите по ал. 1, т. 1.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 32. Относителният дял на средствата по
чл. 91, ал. 2, т. 3, ал. 3, т. 3 и ал. 4 спрямо
общия размер на определените средства за
издръжка на обучението за държавните висши
училища се увеличава поетапно, както следва:
1. през 2016 г. – не по-малко от 25 на сто;
2. през 2017 г. – не по-малко от 40 на сто;
3. през 2018 г. – не по-малко от 50 на сто;
4. през 2019 г. – не по-малко от 55 на сто;
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5. през 2020 г. – не по-малко от 60 на сто.
§ 33. В Закона за здравето (обн., ДВ, бр. 70
от 2004 г.; изм., бр. 46, 76, 85, 88, 94 и 103 от
2005 г., бр. 18, 30, 34, 59, 71, 75, 81, 95 и 102 от
2006 г., бр. 31, 41, 46, 53, 59, 82 и 95 от 2007 г.,
бр. 13, 102 и 110 от 2008 г., бр. 36, 41, 74, 82,
93, 99 и 101 от 2009 г., бр. 41, 42, 50, 59, 62,
98 и 100 от 2010 г., бр. 8, 9, 45 и 60 от 2011 г.,
бр. 38, 40, 54, 60, 82, 101 и 102 от 2012 г., бр. 15,
30, 66, 68, 99, 104 и 106 от 2013 г., бр. 1, 98 и
107 от 2014 г. и бр. 9, 72, 80 и 102 от 2015 г.)
в чл. 175, ал. 1 се създава изречение второ:
„В поделения на висши училища в чужбина
може да се извършва обучение по определени
в единните държавни изисквания по чл. 177
учебни дисциплини.“
§ 34. В Закона за малките и средните
предприятия (обн., ДВ, бр. 84 от 1999 г.; изм.,
бр. 80 и 92 от 2000 г., бр. 42 от 2001 г., бр. 28
от 2002 г., бр. 64 от 2004 г., бр. 34, 59 и 80
от 2006 г., бр. 53 от 2007 г., бр. 43 от 2008 г.,
бр. 82 от 2009 г. и бр. 14 от 2015 г.) в чл. 4,
ал. 7 накрая се добавя „с изключение на слу
чаите, когато лицата са висши училища или
изследователски центрове“.
§ 35. В срок до два месеца от влизането
в сила на този закон Министерският съвет и
министърът на образованието и науката при
веждат в съответствие с него подзаконовите
актове по прилагането му.
§ 36. В срок до два месеца от влизането
в сила на този закон Националното предста
вителство на студентските съвети привежда
състава си в съответствие с изискванията на
този закон.
§ 37. В срок до една година от влизането
в сила на този закон висшите училища по
чл. 17, ал. 2, 3 и 4 създават системата по
чл. 17, ал. 2, т. 10.
§ 38. Законът влиза в сила от деня на об
народването му в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 43-то Народно събра
ние на 19 февруари 2016 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
1346

УКАЗ № 43
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ За
конът за изменение и допълнение на Закона за
отбраната и въоръжените сили на Република
България, приет от ХLIІI Народно събрание
на 25 февруари 2016 г.
Издаден в София на 26 февруари 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева

ВЕСТНИК
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за изменение и допълнение на Закона за от
браната и въоръжените сили на Република
България (обн., ДВ, бр. 35 от 2009 г.; изм.,
бр. 74, 82, 93 и 99 от 2009 г., бр. 16, 88, 98 и
101 от 2010 г., бр. 23, 48, 99 и 100 от 2011 г.,
бр. 20, 33 и 38 от 2012 г., бр. 15, 66 и 68 от
2013 г., бр. 1 и 98 от 2014 г., бр. 14, 24, 61, 79
и 88 от 2015 г. и бр. 13 от 2016 г.)
Параграф единствен. В чл. 57 се правят
следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея
се създава т. 3:
„3. у частие в охраната на държавната
граница.“
2. Създават се ал. 2 и 3:
„(2) Изпълнението на задачите по ал. 1
се възлага на въоръжените сили с акт на
Министерския съвет, с който се определя и
финансовото и ресурсното осигуряване на
участието им.
(3) Министърът на отбраната определя
правила за използване на сила при изпълне
нието на задачите по ал. 1 по предложение
на началника на отбраната.“
Законът е приет от 43-то Народно събра
ние на 25 февруари 2016 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
1527

РЕШЕНИЕ

за попълване състава и ръководството на по
стоянната делегация на Народното събрание
в Парламентарната асамблея по франкофония
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 36 от Правилника за организацията и
дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Избира Кирил Добрев Добрев за член и
заместник-ръководител на постоянната деле
гация на Народното събрание в Парламен
тарната асамблея по франкофония.
Решението е прието от 43-то Народно съб
рание на 26 февруари 2016 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
1557

ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 35
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Освобождавам Александър Стоянов Са
вов от длъжността постоянен представител
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на Република България към ЮНЕСКО със
седалище в Париж, Френската република.
Изпълнението на указа възлагам на ми
нистъра на външните работи.
Издаден в София на 22 февруари 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.

ВЕСТНИК

Изпълнението на указа възлагам на ми
нистъра на външните работи.
Издаден в София на 22 февруари 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
1459

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ

1457

УКАЗ № 36
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Освобож давам Василий Христов Такев
от длъжността извънреден и пълномощен
посланик на Република България в Репуб
лика Полша.
Изпълнението на указа възлагам на ми
нистъра на външните работи.
Издаден в София на 22 февруари 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
1458

УКАЗ № 37
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Назначавам Емил Савов Ялнъзов за извън
реден и пълномощен посланик на Република
България в Републ ика Полша.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 34
ОТ 24 ФЕВРУАРИ 2016 Г.

за изменение на Постановление № 184 на Ми
нистерския съвет от 2015 г. за заплатите на
военнослужещите и на цивилните служители
по Закона за отбраната и въоръжените сили
на Република България (ДВ, бр. 56 от 2015 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 1 ал. 4 – 7 се отменят.
§ 2. В чл. 3 думите „посочена в чл. 60 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2015 г.“ се заменят с „определена
в Закона за държавния бюджет на Република
България за съответната година“.
§ 3. В преходните и заключителните раз
поредби се правят следните изменения:
1. В § 4 думите „във връзка с чл. 60 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2015 г.“ се заличават.
2. В § 5 запетаята след думата „отбра
ната“ и думите „на началника на Нацио
налната служба за охрана и на директора
на Националната разузнавателна служба“
се заличават.
§ 4. Приложение № 3 към чл. 1, ал. 3 се
изменя така:
„Приложение № 3
към чл. 1, ал. 3

ТАБЛИЦА
на длъжностните наименования, минималните и максималните основни месечни заплати на основните
длъжности за цивилните служители по трудово правоотношение в Българската армия, военните ака
демии, висшите военни училища и други структури на пряко подчинение на министъра на отбраната,
които не прилагат Закона за администрацията и Закона за държавния служител
№
по
ред

Наименование на длъжността

Минимална
образователна
степен, необхо
дима за заемане
на длъжността

2

3

Минимална
основна
месечна
заплата от
1.01.2016 г.
(в лв.)
4

1

Максимална
основна
месечна
заплата от
1.01.2016 г.
(в лв.)
5

А. РЪКОВОДНИ И ЕКСПЕРТНИ ДЛЪЖНОСТИ
І. Ръководни длъжности
1.

Помощник-ректор, висше училище

Магистър

725

952

2.

Началник-отдел във ВМА, ВА, висшите военни
училища, ЦВО и Комендантство – МО
Началник-сектор в ръководство на ВА, ВМА, ЦВО
и Комендантство – МО

Магистър

470

732

Бакалавър

450

724

3.
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Наименование на длъжността

Минимална
образователна
степен, необхо
дима за заемане
на длъжността

2

3

Минимална
основна
месечна
заплата от
1.01.2016 г.
(в лв.)
4

Бакалавър

440

620

Магистър

450

620

Магистър

450

630

Магистър

450

630

Бакалавър

440

567

Магистър

450

567

Бакалавър

440

620

1

Максимална
основна
месечна
заплата от
1.01.2016 г.
(в лв.)
5

ІІ. Експертни длъжности
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.

Експертни длъжности с аналитични и/или контрол
ни функции
Главен експерт във ВА, ВМА, ЦВО и Комендант
ство – МО
Служител по сигурността на информацията във
ВА, ВМА, ЦВО, Комендантство – МО, и висшите
военни училища
Главен счетоводител в Българската армия, ВА,
ВМА, ЦВО, Комендантство – МО, и висшите во
енни училища
Главен юрисконсулт във вид въор. сила, съеди
нения, ВА, ВМА, ЦВО, Комендантство – МО, и
висшите военни училища
Старши експерт, старши счетоводител в Българска
та армия, ВА, ВМА, ЦВО, Комендантство – МО, и
висшите военни училища
Старши юрисконсулт във вид въор. сила, съеди
нения, ВА, ВМА, ЦВО, Комендантство – МО, и
висшите военни училища
Финансов контрольор във вид въор. сила, съеди
нения, ВА, ВМА, ЦВО, Комендантство – МО, и
висшите военни училища
Младши юрисконсулт

Магистър

450

513

Професионален
бакалавър по …

430

474

2.1. Главен специалист

Ср. образование

420

463

2.2. Старши специалист, старши счетоводител

Ср. образование/
ІV ст. пр. кв.
Ср. образование/
ІV ст. пр. кв.
ІІІ ст. пр. кв.
и/или ср. обр.
ІІІ ст. пр. кв.
и/или ср. обр.

420

441

420

434

420

441

420

434

1.9. Младши експерт, младши счетоводител
2.

Експертни длъжности със спомагателни функции

2.3. Младши специалист, младши счетоводител
2.4. Технически сътрудници – І група
2.5. Технически сътрудници – ІІ група
ІІІ. Ръководители в други организации
1.

Ръководители на производството и специализирани
услуги
ІV. Аналитични специалисти

Бакалавър

440

543

1.

Физици, математици и инженерни и други сродни
специалисти
Стопански специалисти и специалисти по общест
вени науки
Артисти и други художествено-творчески специалисти

Бакалавър

440

534

Бакалавър

440

534

Бакалавър

440

534
474

430

474

6.

Други творци и изпълнители

Професионален
бакалавър по …
Професионален
бакалавър по …
ІІІ ст. пр. кв.
и/или ср. обр.

430

5.

Техници по аудио-визуална техника и други сродни
специалисти
Други приложни специалисти

420

434

2.
3.
4.
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Минимална
основна
месечна
заплата от
1.01.2016 г.
(в лв.)
4

Максимална
основна
месечна
заплата от
1.01.2016 г.
(в лв.)
5

ІІІ ст. пр. кв.
и/или ср. обр.
ІІ ст. пр. кв.
и/или зав. X кл.
І ст. пр. кв.
и/или зав. VІ кл.
Без изискване за
обр. ст.

420

434

420

432

420

425

420

423

1.1. Професор

Магистър

714

972

1.2. Доцент

№
по
ред

Наименование на длъжността

Минимална
образователна
степен, необхо
дима за заемане
на длъжността

2

3

1

Б. ТЕХНИЧЕСКИ ДЛЪЖНОСТИ
1.

Изпълнители – І група

2.

Изпълнители – ІІ група

3.

Изпълнители – ІІІ група

4.

Изпълнители – ІV група

1.

V. Заети в науката и образованието – ВМА, ВА,
НВУ, ВВМУ и ИО
Изборни длъжности:
Магистър

597

945

2.

Професор

Магистър

714

899

3.

Доцент

Магистър

597

856

4.

Главен асистент; старши преподавател

Магистър

508

811

5.

Преподавател

Магистър

488

767

6.

Асистент

Магистър

471

723

1.

VІ. Заети в лечебните заведения на Министерството
на отбраната съгласно ПМС № 45 от 2001 г.
Специалисти с немедицинско образование

Бакалавър

440

579

2.

Специалисти с медицинско образование:

2.1. Управител, лечебно заведение по балнеология, реха
билитация и възстановяване
2.2. Лекар, началник на отделение

Магистър

450

801

Магистър

450

794

2.3. Лекар, началник на лаборатория

Магистър

450

729

2.4. Лекар, началник на медицински пункт

Магистър

450

729

2.5. Ветеринарен лекар, лабораторен

Магистър

450

612

2.6. Лекари; лекари по дентална медицина

Магистър

450

719

2.7. Специалисти – фармацевти

Магистър

450

629

2.8. Главна медицинска сестра

Бакалавър

440

534

2.9. Старша медицинска сестра и старша акушерка

Бакалавър

440

516

2.10. Старши медицински лаборант, старши рентгенов
лаборант и старши рехабилитатор
2.11. Други медицински специалисти

Бакалавър

440

516

Професионален
бакалавър/ІІІ ст.
пр. кв./ср. обр.

420

474

“
§ 5. Приложения № 4 – 7 към чл. 1 се отменят.
Заключителна разпоредба
§ 6. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2016 г.
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За министър-председател:
Ивайло Калфин
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 35
ОТ 24 ФЕВРУАРИ 2016 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата за
обществено осигуряване на самоосигуряващи
те се лица, българските граждани на работа в
чужбина и морските лица, приета с Постанов
ление № 30 на Министерския съвет от 2000 г.
(обн., ДВ, бр. 21 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 83
от 2000 г.; Решение № 8525 на Върховния ад
министративен съд от 2000 г. – бр. 8 от 2001 г.;
Решение № 3357 на Върховния администрати
вен съд от 2001 г. – бр. 52 от 2001 г.; изм. и
доп., бр. 19 от 2002 г., бр. 91 от 2003 г., бр. 1
от 2006 г., бр. 15 от 2007 г., бр. 17 от 2008 г.,
бр. 12 и 67 от 2009 г., бр. 2 от 2010 г., бр. 13 от
2011 г., бр. 16 и 80 от 2012 г., бр. 33 от 2013 г.;
Решение № 8660 на Върховния администра
тивен съд от 2013 г. – бр. 94 от 2013 г.; изм. и
доп., бр. 17 от 2014 г. и бр. 18 и 40 от 2015 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 1 ал. 4 се изменя така:
„(4) Видът на осигуряването може да се
променя за всяка календарна година, ако е
подадена декларация по утвърден образец
от изпълнителния директор на НАП от 1 до
31 януари на съответната календарна година.“
§ 2. В чл. 2, ал. 4, изречение трето думите
„определен с влязъл в сила ревизионен акт
по“ се заменят с „установен от органа по при
ходите при условията и по реда на“ и думата
„съответната“ се заличава.
§ 3. В чл. 3, ал. 1 думите „чл. 6, ал. 7“ се
заменят с „чл. 6, ал. 8“.
§ 4. В чл. 4, ал. 2, изречение първо след
думите „съгласно чл. 4, ал. 1“ се добавя „и 10“.
§ 5. В чл. 11, ал. 2, изречение първо думите
„чл. 6, ал. 8“ се заменят с „чл. 6, ал. 9“.
Заключителна разпоредба
§ 6. Постановлението влиза в сила от
1 януари 2016 г.
За министър-председател:
Ивайло Калфин
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
1511

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 36
ОТ 24 ФЕВРУАРИ 2016 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата за
отпускане и изплащане на паричните обезще
тения за безработица, приета с Постановле
ние № 32 на Министерския съвет от 2002 г.
(обн., ДВ, бр. 19 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 74
от 2002 г., бр. 19 от 2004 г., бр. 15 от 2007 г.,
бр. 13 и 67 от 2009 г.; Решение № 9757 на Вър
ховния административен съд от 2009 г. – бр. 88
от 2009 г.; изм. и доп., бр. 2 от 2010 г., бр. 13
от 2011 г., бр. 16 от 2012 г., бр. 33 от 2013 г.,
бр. 17 и 55 от 2014 г. и бр. 20 от 2015 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 8 се създава ал. 4:
„(4) В случай че по представен документ,
удостоверяващ осигурителен стаж и/или доход

ВЕСТНИК
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по законодателството на държава, с която се
прилагат европейските регламенти в областта
на социалната сигурност, е необходимо изя
сняване на осигурителния стаж и/или доход,
до постъпване на отговор от компетентната
институция на другата държава преценката на
правото и определянето на размера на парич
ното обезщетение за безработица се извършва
въз основа на наличните редовни документи
и на данните по чл. 5, ал. 4, т. 1 КСО.“
§ 2. В чл. 18 думите „съгласно европейски
те регламенти за координация на системи за
социална сигурност и международни договори
в областта на социалното осигуряване“ се за
менят с „по силата на международен договор
в областта на социалното осигуряване, по
който Република България е страна“.
§ 3. В приложение № 1 към чл. 1, ал. 1,
в декларативната част се правят следните
изменения и допълнения:
1. Точка 5 се изменя така:
„5. Не съм придобил право на пенсия за
осигурителен стаж и възраст в Република Бъл
гария или пенсия за старост в друга държава.“
2. Създава се т. 5а:
„5а. Не получавам пенсия за осигурителен
стаж и възраст в намален размер по чл. 68а
или професионална пенсия по чл. 168 КСО.“
§ 4. В приложение № 5 към чл. 3 се съз
дава т. 4а:
„4а. Отпусната ми е пенсия за осигури
телен стаж и възраст в намален размер по
чл. 68а/професионална пенсия по чл. 168 КСО
считано от ...........................“
(дд/мм/гггг)

Заключителна разпоредба
§ 5. Постановлението влиза в сила от
1 януари 2016 г.
За министър-председател:
Ивайло Калфин
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
1512

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 37
ОТ 24 ФЕВРУАРИ 2016 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата за
паричните обезщетения и помощи от дър
жавното обществено осигуряване, приета с
Постановление № 188 на Министерския съвет
от 2015 г. (ДВ, бр. 57 от 2015 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 38 се създава ал. 4:
„(4) При смърт на самоосигуряващото се
лице паричната помощ се изплаща при усло
вията на ал. 1 – 3, ако са внесени дължимите
осигурителни вноски за последния месец, за
който е изтекъл срокът по чл. 7, ал. 4 КСО.“
§ 2. В чл. 42, ал. 2 думите „чл. 6, ал. 8
КСО“ се заменят с „чл. 6, ал. 9 КСО“.
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Заключителни разпоредби
§ 3. В чл. 52 от Наредбата за медицинската
експертиза, приета с Постановление № 87 на
Министерския съвет от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 36
от 2010 г.; изм. и доп., бр. 5 и 41 от 2011 г. и бр. 55
и 67 от 2014 г.), думите „чл. 27 от Наредбата за
изчисляване и изплащане на паричните обез
щетения и помощи от държавното обществено
осигуряване“ се заменят с „чл. 43 от Наред
бата за паричните обезщетения и помощи от
държавното обществено осигуряване, приета с
Постановление № 188 на Министерския съвет
от 2015 г. (ДВ, бр. 57 от 2015 г.)“.
§ 4. Постановлението влиза в сила от
1 януари 2016 г.
За министър-председател:
Ивайло Калфин
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
1513

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 38
ОТ 24 ФЕВРУАРИ 2016 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата за
елементите на възнаграждението и за дохо
дите, върху които се правят осигурителни
вноски, приета с Постановление № 263 на
Министерския съвет от 1999 г. (обн., ДВ,
бр. 6 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 83 от 2000 г.,
бр. 36 от 2001 г., бр. 19 от 2002 г., бр. 10 от
2003 г., бр. 21 от 2004 г., бр. 1 и 81 от 2006 г.,
бр. 1 и 15 от 2007 г., бр. 20 от 2008 г., бр. 12,
16, 67 и 84 от 2009 г., бр. 2 от 2010 г., бр. 14
от 2011 г., бр. 16 от 2012 г., бр. 33 от 2013 г.,
бр. 17 и 60 от 2014 г. и бр. 18 и 40 от 2015 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 1, ал. 8 се правят следните из
менения и допълнения:
1. В т. 4 след думата „униформеното“ се
поставя запетая и се добавя „протоколното“.
2. В т. 7 думите „чл. 222, ал. 2 и 3“ се за
менят с „чл. 222, ал. 2, 3 и 4“.
3. В т. 10 думите „чл. 106, ал. 3 и 4“ се
заменят с „чл. 106, ал. 3, 3а и 4“.
4. В т. 12 думите „по чл. 74, ал. 1 – 4, раз
носките по чл. 76“ се заменят с „по чл. 74,
ал. 1 – 4 и чл. 76, ал. 1“, след думите „по чл. 81“
се добавя „обезщетенията по чл. 83, ал. 4“ и
се поставя запетая и думите „по чл. 99, ал. 4“
се заменят с „по чл. 99, ал. 3 и 4“.
5. Създават се т. 16 – 18:
„16. сумите и доволствията по чл. 66, чл. 67,
ал. 1 – 3, чл. 68, чл. 69, ал. 1, обезщетенията по
чл. 78, чл. 117, ал. 1, чл. 121, чл. 123 и чл. 124,
ал. 1, възнагражденията по чл. 115, ал. 5 и 6 и
стойността на отличията и наградите по чл. 84 и
85 от Закона за Националната служба за охрана;
17. сумите и доволствията по чл. 67, ал. 1 – 5
и чл. 69, ал. 1, обезщетенията по чл. 74, ал. 4,
чл. 103, ал. 1, чл. 108, 110 и чл. 111, ал. 1, въз
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награжденията по чл. 90, ал. 3 и 4 и стойността
на отличията и наградите по чл. 76 – 78 от
Закона за Държавна агенция „Разузнаване“;
18. стойността на наградите по чл. 13, ал. 1
от Закона за резерва на въоръжените сили на
Република България.“
§ 2. В чл. 3 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 се създава изречение второ: „При
упражнявана трудова дейност за непълни
месеци частта от облагаемия доход, която се
отнася за всеки месец от периода, се определя
пропорционално на работните дни на само
осигуряващото се лице през календарната
година.“
2. В ал. 3, в изречение първо думите „оп
ределения с влязъл в сила ревизионен акт
по“ се заменят с „установения от органа по
приходите при условията и по реда на“ и
думата „съответната“ се заличава.
3. В ал. 4 думите „по чл. 6, ал. 8“ се заменят
с „по чл. 6, ал. 9“ и думите „с влязъл в сила
ревизионен акт по“ се заменят с „установен от
органа по приходите при условията и по реда на“.
4. Алинея 6 се отменя.
§ 3. В чл. 4 думите „чл. 6, ал. 10“ се заме
нят с „чл. 6, ал. 11“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 4. Окончателният размер на месечния
осигурителен доход за самоосигуряващите
се лица, започнали упражняване на трудова
дейност преди 1 юли 2015 г., се заверява в
осигурителни книжки за периоди на осигу
ряване преди 1 януари 2016 г.
§ 5. Постановлението влиза в сила от 1 яну
ари 2016 г. с изключение на § 1, т. 5 относно т. 16
и 17, която влиза в сила от 1 ноември 2015 г.
За министър-председател:
Ивайло Калфин
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
1514

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 39
ОТ 24 ФЕВРУАРИ 2016 Г.

за изменение на Наредбата за осигурителните
каси, приета с Постановление № 89 на Ми
нистерския съвет от 2001 г. (обн., ДВ, бр. 37
от 2001 г.; изм. и доп., бр. 1 от 2006 г., бр. 15
от 2007 г., бр. 2 от 2010 г., бр. 80 от 2012 г.,
бр. 33 от 2013 г. и бр. 17 от 2014 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 8 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) точка 2 се изменя така:
„2. представя в съответното териториално
поделение на Националния осигурителен инсти
тут (ТП на НОИ) необходимите документи за
изплащане на паричните обезщетения по реда

С Т Р.
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на Наредбата за паричните обезщетения и по
мощи от държавното обществено осигуряване,
приета с Постановление № 188 на Министерския
съвет от 2015 г. (ДВ, бр. 57 от 2015 г.);“
б) точка 4 се отменя.
2. В ал. 3 т. 2 се отменя.
Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила от
1 януари 2016 г.
За министър-председател:
Ивайло Калфин
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
1515

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 40
ОТ 25 ФЕВРУАРИ 2016 Г.

за одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за 2016 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни раз
ходи/трансфери за 2016 г. в общ размер до
42 258 хил. лв., разпределени, както следва:
1. по бюджета на Министерския съвет за
2016 г. за продължаване изграж дането на
временно възпрепятстващо съоръжение по
българо-турската граница – до 35 000 хил. лв.;
2. по бюд жета на Министерството на
регионалното развитие и благоустройството
за 2016 г. за реализиране на Етап І от обект
„Основен ремонт и реконструкция на Аспару
хов мост, гр. Варна – естакадна част заедно с
удължението, жп надлези и пътни възли към
него“, включващ: „Етап І – Основен ремонт
и реконструкция на мост 1, мост 2, мост 3 и
мост 4, в т.ч. технически проекти за същите,
строителен надзор и строително-монтажните
дейности“ – до 5000 хил. лв.;
3. по бюджета на община Кула за частичен
ремонт и преустройство на дом за стари хора
в гр. Кула – 258 хил. лв.;
4. по бюджета на община Монтана за
доизграждане на източноправославен хрис
тиянски храм „Свети дух“ в гр. Монтана и
за рехабилитация на ул. 6 септември и ул.
Янтра – 1000 хил. лв.;
5. по бюджета на община Видин за ре
хабилитация на общински улици и пътища
от четвъртокласната пътна мрежа в гр. Ви
дин – 1000 хил. лв.
(2) Средствата по чл. 1, ал. 1, т. 1 да се
осигурят за сметка на резерва за непредвидени
и/или неотложни разходи за 2016 г. в частта за
предотвратяване, овладяване и преодоляване
на последиците от бедствия по чл. 1, ал. 2,
раздел II, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет
на Република България за 2016 г.
(3) Средствата по чл. 1, ал. 1, т. 2 – 5 да се
осигурят за сметка на преструктуриране на
разходите по централния бюджет за 2016 г.

ВЕСТНИК

БРОЙ 17

Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 1
да се увеличат разходите по „Политика в
областта на осъществяването на държавните
функции на територията на областите в Бъл
гария“, бюджетна програма „Осъществяване
на държавната политика на областно ниво“
по бюджета на Министерския съвет за 2016 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 1 да се
у величат показателите по чл. 6, ал. 3 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2016 г.
Чл. 3. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 2
да се увеличат разходите по „Политика за
поддържане, модернизация и изграждане на
техническата инфраструкт у ра, свързана с
подобряване на транспортната достъпност и
интегрираното управление на водните ресурси
и геозащита“, бюджетна програма „Рехабили
тация и изграждане на пътна инфраструктура“
по бюджета на Министерството на регионал
ното развитие и благоустройството за 2016 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 2 да се
увеличат показателите по чл. 22, ал. 3 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2016 г.
Чл. 4. Възлага на главния секретар на Ми
нистерския съвет да разпредели средствата по
чл. 1, ал. 1, т. 1 между областните управители
на областите Бургас, Хасково и Ямбол съо
бразно степента на готовност по изграждането
на възпрепятстващото съоръжение.
Чл. 5. Главният секретар на Министерския
съвет да извърши съответните промени по
бюджета на Министерския съвет за 2016 г. и
да уведоми министъра на финансите.
Чл. 6. Министърът на регионалното разви
тие и благоустройството да извърши съответ
ните промени по бюджета на Министерството
на регионалното развитие и благоустройството
за 2016 г. и да уведоми министъра на финансите.
Чл. 7. Министърът на финансите да извър
ши произтичащите от чл. 1 промени по цен
тралния бюджет, включително на бюджетните
взаимоотношения на общините с централния
бюджет, за 2016 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно
вание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси и чл. 90, ал. 2 от Закона за държав
ния бюджет на Република България за 2016 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на главния секретар на Министерския
съвет, на министъра на регионалното разви
тие и благоустройството и на кметовете на
съответните общини.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Ивайло Калфин
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
1528
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 41
ОТ 25 ФЕВРУАРИ 2016 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата
за пенсиите и осигурителния стаж, приета
с Постановление № 30 на Министерския
съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 21 от 2000 г.;
изм. и доп., бр. 43, 61 и 81 от 2000 г., бр. 36
от 2001 г., бр. 19 от 2002 г.; попр., бр. 21 от
2002 г.; изм. и доп., бр. 74 от 2002 г.; Реше
ние № 7581 на Върховния административен
съд от 2002 г. – бр. 76 от 2002 г.; Решение
№ 11701 на Върховния административен съд
от 2002 г. – бр. 119 от 2002 г.; изм. и доп.,
бр. 19 от 2003 г., бр. 25 и 68 от 2004 г., бр. 24
от 2005 г., бр. 48 от 2006 г., бр. 15 от 2007 г.,
бр. 17 от 2008 г., бр. 1, 16, 79, 84 и 87 от 2009 г.,
бр. 2 от 2010 г., бр. 13 от 2011 г., бр. 16 и 80 от
2012 г., бр. 33 и 62 от 2013 г., бр. 23 от 2014 г.
и бр. 19 и 40 от 2015 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения:
1. В ал. 5:
а) в изречение първо думите „служителят
от териториалното поделение на НОИ“ се
заменят с „длъжностното лице по чл. 98,
ал. 1 КСО“;
б) изречение второ се изменя така:
„Когато в едномесечен срок от датата на
уведомяването те не са отстранени, а за пен
сиите при прилагане на международен дого
вор, по който Република България е страна,
в двумесечен срок, длъжностното лице по
чл. 98, ал. 1 КСО издава разпореждане въз
основа на наличните редовни документи и
на данните по чл. 5, ал. 4, т. 1 КСО.“
2. Алинея 6 се отменя.
3. В ал. 7 думите „а в случаите по ал. 6“
се заменят с „а за лицата с постоянен адрес
в друга държава, с която Република България
прилага международен договор“ и думите
„и чрез поставяне“ се заменят с „или чрез
поставяне“.
§ 2. В чл. 2 се създава т. 3:
„3. заявление за прехвърляне на средства
та от индивидуалната партида на лицето в
професионален пенсионен фонд във фонд
„Пенсии“ на държавното обществено оси
гуряване, в случаите по чл. 69б, ал. 7 КСО;
когато няма подадено заявление, се прилага
редът по чл. 1, ал. 5.“
§ 3. В чл. 3, ал. 1 се правят следните из
менения:
1. В т. 1 думите „по чл. 2“ се заменят с
„по чл. 2, т. 1 и 2“.
2. Точка 3 се отменя.
3. Точка 7 се изменя така:
„7. медицинска документация, издадена по
установения ред в друга държава, в случаите
на прилагане на международен договор в об
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ластта на социалното осигуряване, по който
Република България е страна.“
§ 4. В чл. 6, ал. 1 изречение второ се за
личава.
§ 5. В чл. 7 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 основният текст се изменя така:
„Персона л н и пенси и в изк л юч и т ел н и
случаи по смисъла на чл. 92 КСО могат да
се отпускат на следните категории лица, на
които не е отпусната пенсия по българското
законодателство или по разпоредбите на дву
странните или многостранните международни
договори, по които Република България е
страна:“.
2. В ал. 4:
а) в т. 1 думите „до НОИ“ се заменят с
„до общинския съвет“;
б) в т. 3 думите „и копие от заявлението
на лицето до кметството/общината или об
щинския съвет“ се заличават;
в) създава се нова т. 5:
„5. декларация от лицето, че получава/
не полу чава пенсия, изплащана от друга
държава;“
г) досегашните т. 5 – 8 стават съответно
т. 6 – 9.
3. В ал. 6 думата „Заявлението“ се заменя
със „Заверено копие от заявлението“.
§ 6. В чл. 9, ал. 1 се правят следните из
менения:
1. В изречение второ думите „оригинал
ните документи“ се заменят с „оригиналните
удостоверения“, думите „с изключение на
трудовите книжки“ се заличават и думата
„документите“ се заменя с „удостоверенията“.
2. В изречение трето думите „Трудовите
книжки“ се заменят с „Трудовите, осигури
телните и военноотчетните книжки и други
документи, освен изброените в изречение
второ“.
3. В изречение четвърто думата „документи“
се заменя с „удостоверения“.
§ 7. В чл. 10 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, изречение второ след думата
„заявлението“ се поставя запетая и се добавя
„а в случаите на прилагане на междунаро
ден договор, по който Република България е
страна – в едномесечен срок от получаването
на всички необходими документи и данни“.
2. Алинея 6 се отменя.
§ 8. В чл. 10а се правят следните изменения:
1. В ал. 2 изречение първо се изменя така:
„Разпорежданията за лични пенсии за инва
лидност и за добавки за чужда помощ, когато
трайно намалената работоспособност/вид и
степен на увреждане е установена само по
медицинска документация, изготвена в друга
държава и приета по силата на международен
договор в областта на социалното осигурява
не, по който Република България е страна, се
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издават въз основа на решение на медицинска
комисия към съответното териториално поде
ление на НОИ, а за лицата с постоянен адрес
в чужбина – към териториално поделение на
НОИ – София-град.“
2. В ал. 5 думите „службата в НОИ, на
която е възложено прилагането на междуна
родни договори за лица с постоянен адрес в
чужбина“ и запетаята след тях се заменят с
„компетентното длъжностно лице по чл. 98,
ал. 1 КСО“.
§ 9. В чл. 10б, ал. 2 думите „в службата в
НОИ, на която е възложено прилагането на
международните договори за лица с посто
янен адрес в чужбина, която“ се заменят с
„на длъжностното лице по чл. 98, ал. 1 КСО,
което“.
§ 10. В чл. 11 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова т. 5:
„5. по чл. 95, ал. 1, т. 5 – от датата на
постъпване в НОИ на влязъл в сила акт, с
който е установено извършено нарушение на
предписанията на органите на експертизата
на работоспособността по отношение на про
тивопоказните условия на труд;“.
2. Досегашната т. 5 става т. 6.
§ 11. Създава се чл. 11а:
„Ч л. 11а. Прек ратяванет о на пенси я та
съгласно чл. 96, ал. 1, т. 1 КСО се извършва
въз основа на данните в Национална база
данни „Население“ към Главна дирекция
„Гражданска регистрация и административно
обслужване“ или на постъпила информация от
компетентната институция на друга държава
по силата на международен договор в областта
на социалното осигуряване, по който Репуб
лика България е страна или споразумение за
изплащане на пенсии.“
§ 12. В чл. 13, ал. 1 думата „тримесечен“
се заменя с „двумесечен“.
§ 13. В чл. 15 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Правото на пенсия за осигурителен
стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 и 2 КСО се
придобива, както следва:
1. от 1 януари 2016 г. – при възраст 60 го
дини и 10 месеца за жените и 63 години и
10 месеца за мъжете и осигурителен стаж
35 години и 2 месеца за жените и 38 години
и 2 месеца за мъжете;
2. от 1 януари 2017 г. – при възраст 61 го
дини за жените и 64 години за мъжете и
осигурителен стаж 35 години и 4 месеца за
жените и 38 години и 4 месеца за мъжете;
3. от 1 януари 2018 г. – при възраст 61 годи
ни и 2 месеца за жените и 64 години и 1 месец
за мъжете и осигурителен стаж 35 години и
6 месеца за жените и 38 години и 6 месеца
за мъжете;
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4. от 1 януари 2019 г. – при възраст 61 го
дини и 4 месеца за жените и 64 години и
2 месеца за мъжете и осигурителен стаж
35 години и 8 месеца за жените и 38 години
и 8 месеца за мъжете;
5. от 1 януари 2020 г. – при възраст 61 го
дини и 6 месеца за жените и 64 години и
3 месеца за мъжете и осигурителен стаж
35 години и 10 месеца за жените и 38 години
и 10 месеца за мъжете;
6. от 1 януари 2021 г. – при възраст 61 го
дини и 8 месеца за жените и 64 години и
4 месеца за мъжете и осигурителен стаж
36 години за жените и 39 години за мъжете;
7. от 1 януари 2022 г. – при възраст 61 го
дини и 10 месеца за жените и 64 години и
5 месеца за мъжете и осигурителен стаж
36 години и 2 месеца за жените и 39 години
и 2 месеца за мъжете;
8. от 1 януари 2023 г. – при възраст 62 го
дини за жените и 64 години и 6 месеца за
мъжете и осигурителен стаж 36 години и
4 месеца за жените и 39 години и 4 месеца
за мъжете;
9. от 1 януари 2024 г. – при възраст 62 го
дини и 2 месеца за жените и 64 години и
7 месеца за мъжете и осигурителен стаж
36 години и 6 месеца за жените и 39 години
и 6 месеца за мъжете;
10. от 1 януари 2025 г. – при възраст 62 го
дини и 4 месеца за жените и 64 години и
8 месеца за мъжете и осигурителен стаж
36 години и 8 месеца за жените и 39 години
и 8 месеца за мъжете;
11. от 1 януари 2026 г. – при възраст 62 го
дини и 6 месеца за жените и 64 години и
9 месеца за мъжете и осигурителен стаж
36 години и 10 месеца за жените и 39 години
и 10 месеца за мъжете;
12. о т 1 я н уари 2027 г. – п ри въ зрас т
62 години и 8 месеца за жените и 64 години
и 10 месеца за мъжете и осигурителен стаж
37 години за жените и 40 години за мъжете;
13. от 1 януари 2028 г. – при възраст 62 го
дини и 10 месеца за жените и 64 години и
11 месеца за мъжете и осигурителен стаж
37 години за жените и 40 години за мъжете;
14. от 1 януари 2029 г. – при възраст 63 го
дини за жените и 65 години за мъжете и
осигурителен стаж 37 години за жените и
40 години за мъжете;
15. от 1 януари 2030 г. – при възраст 63 го
дини и 3 месеца за жените и 65 години за
мъжете и осигурителен стаж 37 години за
жените и 40 години за мъжете;
16. от 1 януари 2031 г. – при възраст 63 го
дини и 6 месеца за жените и 65 години за
мъжете и осигурителен стаж 37 години за
жените и 40 години за мъжете;
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17. от 1 януари 2032 г. – при възраст 63 го
дини и 9 месеца за жените и 65 години за
мъжете и осигурителен стаж 37 години за
жените и 40 години за мъжете;
18. от 1 януари 2033 г. – при възраст 64 го
дини за жените и 65 години за мъжете и
осигурителен стаж 37 години за жените и
40 години за мъжете;
19. от 1 януари 2034 г. – при възраст 64 го
дини и 3 месеца за жените и 65 години за
мъжете и осигурителен стаж 37 години за
жените и 40 години за мъжете;
20. от 1 януари 2035 г. – при възраст 64 го
дини и 6 месеца за жените и 65 години за
мъжете и осигурителен стаж 37 години за
жените и 40 години за мъжете;
21. от 1 януари 2036 г. – при възраст 64 го
дини и 9 месеца за жените и 65 години за
мъжете и осигурителен стаж 37 години за
жените и 40 години за мъжете;
22. от 1 януари 2037 г. – при възраст 65 го
дини за жените и за мъжете и осигурителен
стаж 37 години за жените и 40 години за
мъжете.“
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Право на пенсия по чл. 68, ал. 3 КСО
се придобива при не по-малко от 15 години
действителен осигурителен стаж и навършена
възраст, както следва:
1. от 1 януари 2016 г. – 65 години и 10 ме
сеца;
2. от 1 януари 2017 г. – 66 години;
3. от 1 януари 2018 г. – 66 години и 2 месеца;
4. от 1 януари 2019 г. – 66 години и 4 месеца;
5. от 1 януари 2020 г. – 66 години и 6 месеца;
6. от 1 януари 2021 г. – 66 години и 8 месеца;
7. от 1 януари 2022 г. – 66 години и 10 ме
сеца;
8. от 1 януари 2023 г. – 67 години.“
§ 14. Създава се чл. 15б:
„Чл. 15б. При изчисляване на размера на
пенсията по чл. 68а КСО намалението от 0,4
на сто е за всеки недостигащ месец, включи
телно непълен, до навършване от лицето на
възрастта му по чл. 68, ал. 1 КСО.“
§ 15. В чл. 17, ал. 1 се правят следните
изменения:
1. Създава се нова т. 3:
„3. изслуженото време по чл. 69, ал. 5 и
5а КСО;“.
2. Досегашните т. 3 и 4 стават съответно
т. 4 и 5.
§ 16. Член 17а се изменя така:
„Чл. 17а. (1) Лицата по чл. 69, ал. 1 – 3, 5,
5а и 6 КСО придобиват право на пенсия за
осигурителен стаж и възраст при навършена
възраст, както следва:
1. от 1 януари 2016 г. – 52 години и 10 ме
сеца;
2. от 1 януари 2017 г. – 53 години;
3. от 1 януари 2018 г. – 53 години и 2 месеца;
4. от 1 януари 2019 г. – 53 години и 4 месеца;
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5. от 1 януари 2020 г. – 53 години и 6 месеца;
6. от 1 януари 2021 г. – 53 години и 8 месеца;
7. от 1 януари 2022 г. – 53 години и 10 ме
сеца;
8. от 1 януари 2023 г. – 54 години;
9. от 1 януари 2024 г. – 54 години и 2 месеца;
10. от 1 януари 2025 г. – 54 години и 4 ме
сеца;
11. от 1 януари 2026 г. – 54 години и 6 ме
сеца;
12. от 1 януари 2027 г. – 54 години и 8 ме
сеца;
13. о т 1 я н уари 2028 г. – 54 г од и н и и
10 месеца;
14. от 1 януари 2029 г. – 55 години.
(2) Лицата по чл. 69, ал. 4 и 7 КСО при
добиват правото на пенсия за осигурителен
стаж и възраст при навършена възраст, както
следва:
1. от 1 януари 2016 г. – 42 години и 10 ме
сеца;
2. от 1 януари 2017 г. – 43 години;
3. от 1 януари 2018 г. – 43 години и 2 месеца;
4. от 1 януари 2019 г. – 43 години и 4 месеца;
5. от 1 януари 2020 г. – 43 години и 6 месеца;
6. от 1 януари 2021 г. – 43 години и 8 месеца;
7. от 1 януари 2022 г. – 43 години и 10 ме
сеца;
8. от 1 януари 2023 г. – 44 години;
9. от 1 януари 2024 г. – 44 години и 2 месеца;
10. от 1 януари 2025 г. – 44 години и 4 ме
сеца;
11. от 1 януари 2026 г. – 44 години и 6 ме
сеца;
12. от 1 януари 2027 г. – 44 години и 8 ме
сеца;
13. о т 1 я н уари 2028 г. – 44 г од и н и и
10 месеца;
14. от 1 януари 2029 г. – 45 години.“
§ 17. В чл. 18 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „при условие че е при
добит преди уволнението им от посочените
служби“ се заличават.
2. В ал. 2 думите „чл. 69, ал. 1 – 3 и 6 КСО“
се заменят с „чл. 69, ал. 1 – 3, 5, 5а и 6 КСО“
и думите „чл. 17, ал. 1, т. 1 – 3“ се заменят с
„чл. 17, ал. 1, т. 1 – 4“.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) При пенсиониране по условията на
чл. 69 КСО осигурителният стаж по чл. 17,
ал. 1, т. 1 – 4 се зачита при взаимно допъл
ване. Осигурителният стаж по чл. 69, ал. 4 и
7 КСО може да допълва осигурителния стаж
по чл. 17, ал. 1, т. 1 – 4.“
4. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Лицата, които не са придобили право
на пенсия по чл. 69 КСО поради недостигащ
осигурителен стаж, могат да се пенсионират
по реда на чл. 69б, ал. 1 и 2 КСО.“
§ 18. В чл. 18а се правят следните изме
нения:
1. Създава се нова ал. 1:
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„(1) Лицата по чл. 69а КСО придобиват
право на пенсия за осигурителен стаж и въз
раст при навършена възраст, както следва:
1. от 1 януари 2016 г. – 42 години и 10 ме
сеца;
2. от 1 януари 2017 г. – 43 години;
3. от 1 януари 2018 г. – 43 години и 2 месеца;
4. от 1 януари 2019 г. – 43 години и 4 месеца;
5. от 1 януари 2020 г. – 43 години и 6 месеца;
6. от 1 януари 2021 г. – 43 години и 8 месеца;
7. от 1 януари 2022 г. – 43 години и 10 ме
сеца;
8. от 1 януари 2023 г. – 44 години;
9. от 1 януари 2024 г. – 44 години и 2 месеца;
10. от 1 януари 2025 г. – 44 години и 4 ме
сеца;
11. от 1 януари 2026 г. – 44 години и 6 ме
сеца;
12. от 1 януари 2027 г. – 44 години и 8 ме
сеца;
13. от 1 януари 2028 г. – 44 години и 10 ме
сеца;
14. от 1 януари 2029 г. – 45 години.“
2. Досегашните ал. 1 и 2 стават съответно
ал. 2 и 3.
§ 19. Създава се чл. 18б:
„Чл. 18б. (1) Лицата по чл. 69б, ал. 1 КСО
придобиват право на пенсия за осигурителен
стаж и възраст при навършена възраст, както
следва:
1. от 1 януари 2016 г. – 48 години за жените
и 52 години и 10 месеца за мъжете;
2. от 1 януари 2017 г. – 48 години и 4 месеца
за жените и 53 години за мъжете;
3. от 1 януари 2018 г. – 48 години и 8 месеца
за жените и 53 години и 2 месеца за мъжете;
4. от 1 януари 2019 г. – 49 години за жените
и 53 години и 4 месеца за мъжете;
5. от 1 януари 2020 г. – 49 години и 4 месеца
за жените и 53 години и 6 месеца за мъжете;
6. от 1 януари 2021 г. – 49 години и 8 месеца
за жените и 53 години и 8 месеца за мъжете;
7. от 1 януари 2022 г. – 50 години за жените
и 53 години и 10 месеца за мъжете;
8. от 1 януари 2023 г. – 50 години и 4 месеца
за жените и 54 години за мъжете;
9. от 1 януари 2024 г. – 50 години и 8 месеца
за жените и 54 години и 2 месеца за мъжете;
10. от 1 януари 2025 г. – 51 години за жените
и 54 години и 4 месеца за мъжете;
11. от 1 януари 2026 г. – 51 години и 4 ме
сеца за жените и 54 години и 6 месеца за
мъжете;
12. от 1 януари 2027 г. – 51 години и 8 ме
сеца за жените и 54 години и 8 месеца за
мъжете;
13. от 1 януари 2028 г. – 52 години за жените
и 54 години и 10 месеца за мъжете;
14. от 1 януари 2029 г. – 52 години и 4 ме
сеца за жените и 55 години за мъжете;
15. от 1 януари 2030 г. – 52 години и 8 ме
сеца за жените и 55 години за мъжете;
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16. от 1 януари 2031 г. – 53 години за жените
и 55 години за мъжете;
17. от 1 януари 2032 г. – 53 години и 4 ме
сеца за жените и 55 години за мъжете;
18. от 1 януари 2033 г. – 53 години и 8 ме
сеца за жените и 55 години за мъжете;
19. от 1 януари 2034 г. – 54 години за же
ните и 55 години за мъжете;
20. от 1 януари 2035 г. – 54 години и 4 ме
сеца за жените и 55 години за мъжете;
21. от 1 януари 2036 г. – 54 години и 8 ме
сеца за жените и 55 години за мъжете;
22. от 1 януари 2037 г. – 55 години за же
ните и мъжете.
(2) Лицата по чл. 69б, ал. 2 КСО придоби
ват право на пенсия за осигурителен стаж и
възраст при навършена възраст, както следва:
1. от 1 януари 2016 г. – 53 години за жените
и 57 години и 10 месеца за мъжете;
2. от 1 януари 2017 г. – 53 години и 4 месеца
за жените и 58 години за мъжете;
3. от 1 януари 2018 г. – 53 години и 8 месеца
за жените и 58 години и 2 месеца за мъжете;
4. от 1 януари 2019 г. – 54 години за жените
и 58 години и 4 месеца за мъжете;
5. от 1 януари 2020 г. – 54 години и 4 месеца
за жените и 58 години и 6 месеца за мъжете;
6. от 1 януари 2021 г. – 54 години и 8 месеца
за жените и 58 години и 8 месеца за мъжете;
7. от 1 януари 2022 г. – 55 години за жените
и 58 години и 10 месеца за мъжете;
8. от 1 януари 2023 г. – 55 години и 4 месеца
за жените и 59 години за мъжете;
9. от 1 януари 2024 г. – 55 години и 8 месеца
за жените и 59 години и 2 месеца за мъжете;
10. от 1 януари 2025 г. – 56 години за жените
и 59 години и 4 месеца за мъжете;
11. от 1 януари 2026 г. – 56 години и 4 ме
сеца за жените и 59 години и 6 месеца за
мъжете;
12. от 1 януари 2027 г. – 56 години и 8 ме
сеца за жените и 59 години и 8 месеца за
мъжете;
13. от 1 януари 2028 г. – 57 години за жените
и 59 години и 10 месеца за мъжете;
14. от 1 януари 2029 г. – 57 години и 4 ме
сеца за жените и 60 години за мъжете;
15. от 1 януари 2030 г. – 57 години и 8 ме
сеца за жените и 60 години за мъжете;
16. от 1 януари 2031 г. – 58 години за же
ните и 60 години за мъжете;
17. от 1 януари 2032 г. – 58 години и 4 ме
сеца за жените и 60 години за мъжете;
18. от 1 януари 2033 г. – 58 години и 8 ме
сеца за жените и 60 години за мъжете;
19. от 1 януари 2034 г. – 59 години за же
ните и 60 години за мъжете;
20. от 1 януари 2035 г. – 59 години и 4 ме
сеца за жените и 60 години за мъжете;
21. от 1 януари 2036 г. – 59 години и 8 ме
сеца за жените и 60 години за мъжете;
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22. от 1 януари 2037 г. – 60 години за же
ните и мъжете.
(3) Лицата по чл. 69б, ал. 3 КСО придоби
ват право на пенсия за осигурителен стаж и
възраст при навършена възраст, както следва:
1. от 1 януари 2016 г. – 47 години и 2 месеца
за жените и 52 години и 2 месеца за мъжете;
2. от 1 януари 2017 г. – 47 години и 4 месеца
за жените и 52 години и 4 месеца за мъжете;
3. от 1 януари 2018 г. – 47 години и 6 месеца
за жените и 52 години и 6 месеца за мъжете;
4. от 1 януари 2019 г. – 47 години и 8 месеца
за жените и 52 години и 8 месеца за мъжете;
5. от 1 януари 2020 г. – 47 години и 10 ме
сеца за жените и 52 години и 10 месеца за
мъжете;
6. от 1 януари 2021 г. – 48 години за жените
и 53 години за мъжете;
7. от 1 януари 2022 г. – 48 години и 2 месеца
за жените и 53 години и 2 месеца за мъжете;
8. от 1 януари 2023 г. – 48 години и 4 месеца
за жените и 53 години и 4 месеца за мъжете;
9. от 1 януари 2024 г. – 48 години и 6 месеца
за жените и 53 години и 6 месеца за мъжете;
10. от 1 януари 2025 г. – 48 години и 8 ме
сеца за жените и 53 години и 8 месеца за
мъжете;
11. от 1 януари 2026 г. – 48 години и 10 ме
сеца за жените и 53 години и 10 месеца за
мъжете;
12. от 1 януари 2027 г. – 49 години за же
ните и 54 години за мъжете;
13. от 1 януари 2028 г. – 49 години и 2 ме
сеца за жените и 54 години и 2 месеца за
мъжете;
14. от 1 януари 2029 г. – 49 години и 4 ме
сеца за жените и 54 години и 4 месеца за
мъжете;
15. от 1 януари 2030 г. – 49 години и 6 ме
сеца за жените и 54 години и 6 месеца за
мъжете;
16. от 1 януари 2031 г. – 49 години и 8 ме
сеца за жените и 54 години и 8 месеца за
мъжете;
17. от 1 януари 2032 г. – 49 години и 10 ме
сеца за жените и 54 години и 10 месеца за
мъжете;
18. от 1 януари 2033 г. – 50 години за же
ните и 55 години за мъжете;
19. от 1 януари 2034 г. – 50 години и 2 ме
сеца за жените и 55 години за мъжете;
20. от 1 януари 2035 г. – 50 години и 4 ме
сеца за жените и 55 години за мъжете;
21. от 1 януари 2036 г. – 50 години и 6 ме
сеца за жените и 55 години за мъжете;
22. от 1 януари 2037 г. – 50 години и 8 ме
сеца за жените и 55 години за мъжете;
23. от 1 януари 2038 г. – 50 години и 10 ме
сеца за жените и 55 години за мъжете;
24. от 1 януари 2039 г. – 51 години за же
ните и 55 години за мъжете;
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25. от 1 януари 2040 г. – 51 години и 2 ме
сеца за жените и 55 години за мъжете;
26. от 1 януари 2041 г. – 51 години и 4 ме
сеца за жените и 55 години за мъжете;
27. от 1 януари 2042 г. – 51 години и 6 ме
сеца за жените и 55 години за мъжете;
28. от 1 януари 2043 г. – 51 години и 8 ме
сеца за жените и 55 години за мъжете;
29. от 1 януари 2044 г. – 51 години и 10 ме
сеца за жените и 55 години за мъжете;
30. от 1 януари 2045 г. – 52 години за же
ните и 55 години за мъжете;
31. от 1 януари 2046 г. – 52 години и 2 ме
сеца за жените и 55 години за мъжете;
32. от 1 януари 2047 г. – 52 години и 4 ме
сеца за жените и 55 години за мъжете;
33. от 1 януари 2048 г. – 52 години и 6 ме
сеца за жените и 55 години за мъжете;
34. от 1 януари 2049 г. – 52 години и 8 ме
сеца за жените и 55 години за мъжете;
35. от 1 януари 2050 г. – 52 години и 10 ме
сеца за жените и 55 години за мъжете;
36. от 1 януари 2051 г. – 53 години за же
ните и 55 години за мъжете;
37. от 1 януари 2052 г. – 53 години и 2 ме
сеца за жените и 55 години за мъжете;
38. от 1 януари 2053 г. – 53 години и 4 ме
сеца за жените и 55 години за мъжете;
39. от 1 януари 2054 г. – 53 години и 6 ме
сеца за жените и 55 години за мъжете;
40. от 1 януари 2055 г. – 53 години и 8 ме
сеца за жените и 55 години за мъжете;
41. от 1 януари 2056 г. – 53 години и 10 ме
сеца за жените и 55 години за мъжете;
42. от 1 януари 2057 г. – 54 години за же
ните и 55 години за мъжете;
43. от 1 януари 2058 г. – 54 години и 2 ме
сеца за жените и 55 години за мъжете;
44. от 1 януари 2059 г. – 54 години и 4 ме
сеца за жените и 55 години за мъжете;
45. от 1 януари 2060 г. – 54 години и 6 ме
сеца за жените и 55 години за мъжете;
46. от 1 януари 2061 г. – 54 години и 8 ме
сеца за жените и 55 години за мъжете;
47. от 1 януари 2062 г. – 54 години и 10 ме
сеца за жените и 55 години за мъжете;
48. от 1 януари 2063 г. – 55 години за же
ните и мъжете.“
§ 20. В чл. 19 се правят следните изменения:
1. В ал. 5 думите „§ 5, ал. 1 и 4 от преход
ните и заключителните разпоредби на КСО“
се заменят с „чл. 69в, ал. 1 и 4 КСО“.
2. В ал. 6, изречение първо думите „§ 5,
ал. 1 от преходните и заключителните раз
поредби на КСО“ се заменят с „чл. 69в, ал. 1
КСО“ и след думите „чл. 68, ал. 1 КСО“ се
добавя „за съответната година“.
3. В ал. 7 думите „§ 5, ал. 4 от преходните
и заключителните разпоредби на КСО“ се
заменят с „чл. 69в, ал. 4 КСО“.
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§ 21. Създава се чл. 19б:
„Чл. 19б. Лицата по чл. 69в, ал. 1 КСО
придобиват право на пенсия за осигурителен
стаж и възраст при навършена възраст, както
следва:
1. от 1 януари 2016 г. – 57 години и 10 ме
сеца за жените и 60 години и 10 месеца за
мъжете;
2. от 1 януари 2017 г. – 58 години за жените
и 61 години за мъжете;
3. от 1 януари 2018 г. – 58 години и 2 месеца
за жените и 61 години и 1 месец за мъжете;
4. от 1 януари 2019 г. – 58 години и 4 месеца
за жените и 61 години и 2 месеца за мъжете;
5. от 1 януари 2020 г. – 58 години и 6 месеца
за жените и 61 години и 3 месеца за мъжете;
6. от 1 януари 2021 г. – 58 години и 8 месеца
за жените и 61 години и 4 месеца за мъжете;
7. от 1 януари 2022 г. – 58 години и 10 ме
сеца за жените и 61 години и 5 месеца за
мъжете;
8. от 1 януари 2023 г. – 59 години за жените
и 61 години и 6 месеца за мъжете;
9. от 1 януари 2024 г. – 59 години и 2 месеца
за жените и 61 години и 7 месеца за мъжете;
10. от 1 януари 2025 г. – 59 години и 4 ме
сеца за жените и 61 години и 8 месеца за
мъжете;
11. от 1 януари 2026 г. – 59 години и 6 ме
сеца за жените и 61 години и 9 месеца за
мъжете;
12. от 1 януари 2027 г. – 59 години и 8 ме
сеца за жените и 61 години и 10 месеца за
мъжете;
13. от 1 януари 2028 г. – 59 години и 10 ме
сеца за жените и 61 години и 11 месеца за
мъжете;
14. от 1 януари 2029 г. – 60 години за же
ните и 62 години за мъжете;
15. от 1 януари 2030 г. – 60 години и 3 ме
сеца за жените и 62 години за мъжете;
16. от 1 януари 2031 г. – 60 години и 6 ме
сеца за жените и 62 години за мъжете;
17. от 1 януари 2032 г. – 60 години и 9 ме
сеца за жените и 62 години за мъжете;
18. от 1 януари 2033 г. – 61 години за же
ните и 62 години за мъжете;
19. от 1 януари 2034 г. – 61 години и 3 ме
сеца за жените и 62 години за мъжете;
20. от 1 януари 2035 г. – 61 години и 6 ме
сеца за жените и 62 години за мъжете;
21. от 1 януари 2036 г. – 61 години и 9 ме
сеца за жените и 62 години за мъжете;
22. от 1 януари 2037 г. – 62 години за же
ните и мъжете.“
§ 22. Член 33 се изменя така:
„Чл. 33. (1) Наследниците на безвестно
отсъстващо лице, което има право на пенсия,
имат право временно на наследствена пенсия
след влизането в сила на решението на съда
за обявяване на отсъствието. Пенсията се
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отпуска от датата, от която съдът е приел ли
цето за безвестно отсъстващо, ако са налице
условията по чл. 82 КСО.
(2) Наследниците на безвестно отсъстващ
пенсионер имат право временно на наслед
ствена пенсия от датата на влизане в сила на
решението на съда за обявяване на отсъстви
ето, ако са налице условията по чл. 82 КСО.
От същата датата се спира личната пенсия на
обявения за безвестно отсъстващ пенсионер.
(3) Наследствените пенсии по ал. 1 и 2
стават постоянни от датата на влизане в
сила на решението на съда за обявяване на
смъртта на лицето.
(4) Ако лицето, чието отсъствие или смърт
са обявени със съдебно решение, се окаже
живо, наследствената пенсия се възстано
вява в приход на бюджета на държавното
обществено осигуряване без лихва, а личната
пенсия се възобновява или възстановява за
целия период.“
§ 23. В чл. 34 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, т. 3 думите „лицензиран преводач“
се заменят с „оторизирана от Министерството
на външните работи на Република България
агенция за преводи или от консулски или
дипломатически служител в държавата по
произход на документа“.
2. В ал. 7, т. 2 след думите „вписан като
начало и/или край на“ се добавя „последната
сесия за“.
§ 24. В чл. 38 се правят следните изменения:
1. В ал. 3, т. 2 думите „с изключение на
случаите по ал. 15“ се заменят със „с изклю
чение на случаите по ал. 16“.
2. В ал. 8 думите „чл. 4, ал. 7, 8 и 9“ се
заменят с „чл. 4, ал. 7 и 9“, а след думата
„вноски“ се поставя запетая и се добавя
„включително вноските по чл. 6, ал. 9 КСО“.
3. Създава се нова ал. 15:
„(15) За периода от 1 януари 2002 г. до
31 декември 2015 г. се зачита за осигурителен
стаж за придобиване право на пенсия, ако това
е по-благоприятно за лицата, в съотношение
4 години за 5 години от трета категория
времето, през което лицата са работили по
трудов договор при пълно работно време и:
1. по допълнителен или втори трудов до
говор с дневно работно време не по-малко
от 3 часа;
2. са упражнявали трудова дейност като
еднолични търговци, собственици или съдруж
ници в търговски или в неперсонифицирани
дружества;
3. са упражнявали свободна професия и/
или занаятчийска дейност.“
4. Досегашните ал. 15 – 17 стават съответно
ал. 16 – 18.
§ 25. В чл. 40, ал. 9 думите „чл. 5, ал. 11“
се заменят с „чл. 5, ал. 12“.
§ 26. В чл. 43а ал. 1 се изменя така:
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„(1) Зачита се за осигурителен стаж вре
мето от 1 януари 2001 г., през което родител
(осиновител) или съпруг (съпруга), както и
времето от 15 август 2015 г., през което един
от родителите на майката или бащата на ли
цето с увреждане не са били осигурени или
не са получавали пенсия, тъй като са пола
гали грижи за инвалиди с трайно намалена
работоспособност/вид и степен на увреждане
над 90 на сто, които постоянно се нуждаят
от чужда помощ.“
§ 27. В чл. 45а, ал. 4, изречение второ ду
мите „2-месечния по чл. 1, ал. 5, съответно
на 4-месечния по чл. 1, ал. 6“ се заменят със
„срока по чл. 1, ал. 5“.
§ 28. В чл. 46, ал. 4 се правят следните
изменения:
1. Създава се нова т. 7:
„7. времето от 15 август 2015 г., през което
един от родителите на майката или бащата
на лицето с увреждане са полагали грижи за
инвалиди с трайно намалена работоспособ
ност/вид и степен на увреждане над 90 на
сто, които постоянно се нуждаят от чужда
помощ, поради което не са били осигурени
или не са получавали пенсия;“.
2. Досегашните т. 7 – 13 стават съответно
т. 8 – 14.
§ 29. В чл. 49, ал. 8 думите „отпуснати до
31 декември 2013 г. включително“ и запетаите
пред и след тях се заличават.
§ 30. Член 55 се отменя.
§ 31. В чл. 67, ал. 2, изречение второ ду
мите „декларация за живот“ се заменят с
„декларация за продължаване получаването
на пенсия от Република България“.
§ 32. В чл. 75 думите „за сметките“ се
заменят с „от банката“.
§ 33. В чл. 81 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Лицата, които получават пенсиите си
в чужбина, следва да представят декларация
за продължаване получаването на пенсия от
Република България за всеки от периодите
на плащане по чл. 80, ал. 3, но на период, не
по-кратък от 3 месеца. Лицата с постоянен
адрес в чужбина, които получават пенсии в
банка на територията на Република България,
представят декларацията при започване на
изплащането на пенсията и през периода от
1 ноември до 31 декември на всяка календар
на година. Пенсиите се изплащат за минало
време до края на месеца, през който е завере
на декларацията, с изключение на случаите,
когато пенсиите се изплащат ежемесечно в
чужбина или в български банки. Ако пенси
онерът не изпрати декларация, попълнена и
заверена от осигурителна институция, нота
риус, консулска служба или друго длъжностно

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 1

лице, определено от законодателството на
съответната държава, изплащането на пен
сията се спира.“
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) Декларацията за продължаване полу
чаването на пенсия от Република България
се подава по пощата или по електронен път,
подписана с персонален идентификационен
код и ЕГН/ЛНЧ или с квалифициран елек
тронен подпис.“
3. Досегашните ал. 3 и 4 стават съответно
ал. 4 и 5.
§ 34. В чл. 89 се правят следните изменения:
1. Изречение първо се изменя така:
„По заявление на лицето териториалното
поделение на НОИ издава удостоверение за
обстоятелства, свързани с това дали получава
или не получава пенсия, вида, размера и срока
на получаваната пенсия и добавките към нея,
както и направените удръжки.“
2. В изречение трето думите „компетентната
дирекция, на която е възложено прилагането
на международни договори в областта на
социалното осигуряване“ се заменят с „длъж
ностните лица по чл. 98, ал. 1, т. 2 КСО“.
§ 35. В чл. 91 се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Пенсия, превеждана в чужбина, на
основание международен договор или меж
дуправителствено споразумение, неполучена
от починал пенсионер, се изплаща по реда
на чл. 78 – 80.“
2. Алинея 3 се отменя.
§ 36. Член 96 се изменя така:
„Чл. 96. Главна дирекция „Граж данска
регист раци я и а дминист ративно обсл у ж
ване“ предоставя на НОИ информация за
починалите пенсионери. Редът за предаване
на информацията се урежда с писмено спо
разумение между НОИ и Министерството на
регионалното развитие и благоустройството.“
§ 37. В § 2а от допълнителните разпоредби
се създава т. 3:
„3. „Членове на семейството“ по чл. 6 и 8
са съпругът/съпругата и децата до 18-годишна
възраст, ако не са встъпили в брак, както и
децата над тази възраст, ако са неработоспо
собни с определена от ТЕЛК (НЕЛК) 50 и над
50 на сто трайно намалена работоспособност/
вид и степен на увреждане, нямат други доходи
и не са встъпили в брак.“
Заключителна разпоредба
§ 38. Параграфи 2, 10, 12 – 21 и 24 влизат
в сила от 1 януари 2016 г.
За министър-председател:
Ивайло Калфин
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
1529
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РЕШЕНИЕ № 120
ОТ 24 ФЕВРУАРИ 2016 Г.
за приемане на План за управление на При
роден парк „Беласица“
На основание чл. 60, ал. 1 от Закона за
защитените територии
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Приема План за управление на Природен
парк „Беласица“.
За министър-председател:
Ивайло Калфин
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
1516

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
СПОРАЗУМЕНИЕ

между правителството на Република България
и правителството на Държавата Кувейт за
сътрудничество в областта на вътрешната
сигурност
(Утвърдено с Решение № 246 от 18 април
2003 г. на Министерския съвет. В сила от
30 август 2013 г.)
Правителството на Република България и
правителството на Държавата Кувейт, нари
чани по-нататък „Договарящи страни“,
водени от желание за сътрудничество в
областта на вътрешната сигурност в техните
страни,
в израз на твърдата им убеденост да ук
репват и разширяват областите на сътрудни
чество в борбата с престъпността и нейното
предотвратяване и по-специално в борбата
срещу престъпленията, свързани с между
народния тероризъм като една от формите
на организираната престъпност, незаконния
трафик на наркотични вещества и незаконния
трафик на хора,
изхождайки от принципите на суверенитета,
равенството и взаимната изгода, в съответ
ствие с международните норми и споразуме
ния и националните законодателства на двете
Договарящи страни,
се споразумяха за следното:
Член 1
(1) Договарящите страни си сътрудничат
регулярно за предотвратяване и борба със:
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1. тероризма;
2. организираната престъпност;
3. контрабандата и незаконната търговия
с наркотични вещества и прекурсори;
4. нелегалната миграция и трафика на хора;
5. контрабандата с оръжие, боеприпаси и
взривни вещества;
6. контрабандата със стоки и технологии
с възможна двойна употреба;
7. фалшифицирането и използването на
фалшифицирани официални документи, под
правянето и пускането в обръщение на под
правени парични знаци;
8. трансгранична търговско-икономическа
престъпност и финансовите измами;
9. престъпленията, свързани с откраднати
или фалшифицирани документи за самолич
ност, документи за пътуване и визи;
10. контрабандата на предмети с художест
вена стойност;
11. легализирането на доходи, придобити
от престъпна дейност или чрез престъпно
придобито имущество.
(2) Договарящите страни си сътрудничат
за откриването на откраднати вещи, както
и при задържането на лица, извършили, за
подозрени или уличени в извършването на
престъпления, като се съблюдава Договорът
между Народна република България и Дър
жавата Кувейт за правна и съдебна помощ по
граждански и наказателни дела, подписан в
Кувейт на 26 декември 1988 г.
Член 2
Договарящите страни обменят информация
във всички области на сигурността и опаз
ването на обществения ред, и по-специално
относно:
1. терористична дейност;
2. престъпления, свързани с наркотични
вещества, прекурсори и химични вещества;
3. сигурността на промишлени, икономи
чески и търговски обекти с международно
значение;
4. незаконни финансови сделки, изпиране
на пари, получени в резултат на престъпна
дейност и приходи от контрабанда;
5. научно-техническо обезпечаване на си
лите за сигурност и полицията.
Член 3
Като си сътрудничат при разкриване на
престъпленията, предмет на това Споразу
мение, Договарящите страни:
1. обменят изследвания, проучвания и об
разци от техника за борба с престъпността;
2. предоставят техническа помощ за из
пълнение на програми или провеждане на
съвместни курсове за обучение във всички
области на сигурността;
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3. провеждат срещи и периодична размяна
на посещения на специалисти в областта на
борбата с престъпността.
Член 4
(1) Всяка Договаряща страна осигурява
запазване поверителността на получената от
другата Договаряща страна информация, ако
тази информация съгласно националното зако
нодателство на държавата на предоставящата
я Договаряща страна има секретен характер
и е обозначена като такава.
(2) Предоставянето на информация, ма
териали, технически средства и оборудване
от всяка от Договарящите страни на трети
страни е възможно само с писмено съгласие
на предоставилата ги Договаряща страна.
(3) При поява на заплаха от разкриване на
поверителна информация, осигурена от съот
ветния орган на едната Договаряща страна,
съответният орган на другата Договаряща
ст рана съобщава веднага на съо т вет ни я
орган на изпращащата Договаряща страна,
като едновременно с това информира за об
стоятелствата, при които е станало това, за
последиците от него и предприетите действия
за бъдещото прекратяване на такива случаи.
Член 5
1. Всяка от Договарящите страни има право
да откаже изцяло или частично молбата за
помощ или сътрудничество, ако прецени, че
искането противоречи на нейния национа
лен суверенитет, накърнява сигурността є,
основните є интереси или националното є
законодателство.
2. В случай че една от Договарящите страни
откаже да удовлетвори молба за сътрудни
чество и съдействие, тя уведомява другата
Договаряща страна за причините за отказа.
Член 6
С цел защита на взаимно предаваните
лични данни в рамките на сътрудничеството
по това Споразумение Договарящите страни,
като съблюдават националните законодател
ства на своите държави, спазват следните
условия:
1. Договарящата страна, която е получила
данните, може да ги използва само за целите
и при условията, определени от Договарящата
страна, която ги е предоставила.
2. Договарящата страна, която е получила
данните, по молба на Договарящата страна,
която ги е предоставила, предоставя инфор
мация за използването на предадените данни
и за резултатите, постигнати с тяхна помощ.
3. Лични данни могат да бъдат предавани
само на държавните органи, натоварени с
опазването на сигурността и обществения
ред. Предоставянето на данни на други ор
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гани е възможно само в случай на писмено
съгласие на Договарящата страна, която е
предоставила данните.
4. Ако се установи, че са били предоставени
неверни данни или данни, които не е трябвало
да бъдат предоставени, Договарящата страна,
която ги е предоставила, трябва незабавно да
уведоми за това другата Договаряща страна.
Последната е длъжна да коригира неверните
данни или ако се касае за данни, които не
е следвало да бъдат предоставени, трябва да
ги унищожи.
5. Лицето, относно което трябва да бъдат
или вече са били предадени данни, получава
по негова молба информация за предадените
данни и за целта, за която те ще бъдат из
ползвани, при условие че това е допустимо от
националното законодателство на държавите
на двете Договарящи страни.
6. В случаите, когато правните норми на
Договарящите страни дават възможност, на
засегнатото лице по негова молба се предоставя
информация за свързаните с неговата личност
данни и за целта, за която е предвидено те да
бъдат използвани; не съществуват задължения
за уведомяване на засегнатото лице, ако се ус
танови, че общественият интерес от несъобща
ването на информацията превишава интереса
на засегнатото от нейното получаване лице.
7. Договарящата страна, която предоставя
данните, съобщава при тяхното предаване
на другата Договаряща страна сроковете за
унищожаване на данните, които са опреде
лени от националното законодателство на
нейната държава. Независимо от тези сро
кове данните, отнасящи се до отделни лица,
трябва да бъдат унищожени, ако вече не са
необходими. Договарящата страна, която
предоставя данните, трябва да бъде инфор
мирана за унищожаването на предадените
данни и за причините за това унищожаване.
При прекратяване на това Споразумение
всички данни, които са били придобити въз
основа на него, се унищожават.
8. Договарящите страни са длъжни да
водят отчет за предаването, приемането и
заличаването на лични данни.
9. Съобразно разпоредбите на национално
то си законодателство Договарящите страни
са длъжни да опазват получените данни от
нерегламентиран достъп и от неправомерно
изменение или разгласяване.
10. В случаите, когато от нерегламентира
ното и неправомерното използване на лични
данни са причинени вреди на граждани на
Договарящите страни, виновните за това лица
носят отговорност съобразно националното
си законодателство.
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Член 7
Това Споразумение не засяга правата и
задълженията на Договарящите страни по
други международни договори, по които тех
ните държави са страни.
Член 8
Създава се Смесена комисия с участието на
представители на двете Договарящи страни.
При необходимост и по искане на една от
Договарящите страни Комисията се събира
веднъж годишно последователно в столиците
на държавите на Договарящите страни.
Член 9
Това Споразумение може да бъде изменяно
по взаимно съгласие на Договарящите страни,
изразено писмено. Измененията и допълнени
ята влизат в сила по реда за влизане в сила
на самото Споразумение.
Член 10
(1) За изпълнението на това Споразуме
ние компетентни органи на Договарящите
страни са:
За Република България:
– министърът на вътрешните работи.
За Държавата Кувейт:
– министърът на вътрешните работи.
(2) В рамк ите на свои те правомощи я
компетентните органи си сътрудничат пряко,
договарят конкретни форми на сътрудничество
и начини за връзка.
Член 11
(1) Това Споразумение се сключва за нео
пределен срок и влиза в сила след изтичането
на 30 дни от датата на получаването на вто
рата от нотите, с които Договарящите страни
се уведомяват взаимно по дипломатически
път за изпълнението на изискванията на на
ционалните им законодателства за неговото
влизане в сила.
(2) Всяка Договаряща страна може да пре
крати това Споразумение с писмено предизвес
тие по дипломатически път. Прекратяването
влиза в сила след изтичането на 3 месеца
считано от датата на връчване на нотата за
прекратяване на другата Договаряща страна.
Съставено в Кувейт на 2 февруари 2003 г. в
два еднообразни екземпляра, всеки от които
на български, арабски и английски език, като
всички текстове имат еднаква сила. В случай
на различия в тълкуването на разпоредбите
на това Споразумение меродавен е текстът
на английски език.
За правителството на
Република България:
Георги Петканов,
министър на
вътрешните работи
1353

За правителството
на Държавата Кувейт:
Шейх Мохамед Халед
Хамад Ал-Сабах,
министър на
вътрешните работи
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НАРЕДБА № 8121з-142
от 22 февруари 2016 г.

за условията и реда за изпращане на държавни
служители от Министерството на вътрешните
работи за изпълнение на длъжност в инсти
туции или в структури на Европейския съюз
и в международни организации
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тази наредба се определят ус
ловията и редът за изпращане на държавни
служители от Министерството на вътрешните
работи (МВР) за изпълнение на длъжност в
институции или в структури на Европейския
съюз (ЕС) и в международни организации
въз основа на договори, по които Република
България е страна.
Чл. 2. Изпълнението на длъжност в инсти
туции или в структури на ЕС и в междуна
родни организации въз основа на договори,
по които Република България е страна, се
основава на следните принципи:
1. доброволност;
2. открита и прозрачна процедура по подбор
на кандидатите;
3. осигуряване на равни възможности за
кандидатстване;
4. съчетаване на интересите на служителя
с интересите на МВР;
5. съчетаване на интересите на служите
ля с интересите на приемащата институция
или ст ру кт у ра на ЕС или меж ду народна
организация;
6. изпращане на служители да изпълняват
длъжности в институции или структури на ЕС
и в международни организации в приоритетни
за Република България области.
Чл. 3. (1) Изпращането на държавни слу
жители от МВР за изпълнение на длъжност в
институции или в структури на ЕС и в между
народни организации въз основа на договори,
по които Република България е страна, се
предхожда от национална и международна
подборна процедура.
(2) Национа лната подборна процед у ра
включва следните етапи:
1. обявяване на вакантните длъжности в
институции или в структури на ЕС и в меж
дународни организации;
2. извършване на подбор и номиниране
на кандидатите от комисия, назначена от
министъра на вътрешните работи;
3. одобряване на номинираните след под
бора кандидати от министъра на вътрешните
работи или от оправомощено от него длъж
ностно лице;
4. изпращане на кандидатурите на одобре
ните или класираните след подбора кандидати.
Чл. 4. Статутът на командированите дър
жавни служители за изпълнение на длъжност
в институции или в структури на ЕС или в
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международна организация се определя за
всяка конкретна длъжност от приложимите
актове на ЕС или съответната международна
организация или на други приложими между
народноправни договорености и българското
законодателство.
Чл. 5. По време на изпълнение на длъж
ността си в институции или в структури на ЕС
и в международни организации държавните
служители се намират под ръководството на
ръководителя на съответната институция или
структура или международна организация.
Чл. 6. Дирекция „Международно опера
тивно сътрудничество“ (ДМОС) организира
и координира дейностите по чл. 3, ал. 2.
Чл. 7. Дирекция „Международно оператив
но сътрудничество“ поддържа база данни на
държавните служители, изпълняващи длъж
ност в институции или в структури на ЕС и
в международни организации, и координира
работата с тях.
Г л а в а

в т о р а

ПОДБОР И НОМИНИРАНЕ НА
К АНД ИДАТИТЕ
Раздел I
Обявяване на вакантните длъжности
Чл. 8. (1) Информацията за вакантните
длъжности за заемане от служители на МВР
постъпва от Министерството на външните
работи (МВнР), пряко от институции или
структури на ЕС и международни организа
ции или от структури на МВР, определени за
национални точки за контакт, и се публикува
на интранет страницата на дирекция „Човешки
ресурси“ (ДЧР) и ДМОС, когато е свързана
със сферата на дейност на МВР.
(2) В случаите, когато вакантните длъж
ности предполагат допълнителни разходи за
МВР извън разходите за възнаграж дение,
социално и здравно осигуряване и пътни
разходи, задължително се изисква становище
от директора на дирекция „Планиране и уп
равление на бюджета“ и ако не може да бъде
осигурено финансиране, вакантната длъжност
не се обявява.
Чл. 9. В обявите за вакантните длъжности
задължително се включва следната инфор
мация:
1. описание на функционалните характе
ристики на длъжността;
2. необходимите за участие документи,
мястото и срокът за тяхното подаване;
3. изискванията, на които трябва да отго
ворят кандидатите;
4. друга специфична информация.
Раздел II
Изисквания и подбор на кандидатите
Чл. 10. Кандидатите за изпълнение на
длъжност в институции или в структури на
ЕС и в международни организации трябва да
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отговарят на следните общи изисквания, за
да бъдат допуснати до процедурата за подбор:
1. да са прослужили не по-малко от 4 го
дини на длъжност за държавен служител с
висше образование в МВР;
2. да не са в срок на действие на наложено
дисциплинарно наказание;
3. срещу тях да няма образувано дисцип
линарно производство;
4. да не са временно отстранени от длъжност;
5. да не са отзовавани предсрочно от изпъл
нение на длъжност като национален експерт
за извършени дисциплинарни нарушения;
6. да владеят необходимия за длъжността
чужд език на изискуемото ниво съгласно
Общата европейска езикова рамка;
7. да са изминали най-малко 2 години от
приключването на предишен задграничен
мандат като задгранични представители, учас
тие в мисия на международна организация
или изпълнение на длъжност в институции
или в структури на ЕС или в международна
организация, когато този мандат е бил подълъг от 1 година;
8. да отговарят на специфичните изисквания,
обявени в поканата за съответната длъжност.
Чл. 11. (1) Подборът на кандидатите за
изпълнение на длъжности в институции или
в структури на ЕС и в международни орга
низации се осъществява чрез провеждане на
открита и прозрачна процедура.
(2) Процедурата по ал. 1 се провежда от
постоянна комисия, назначена със заповед на
министъра на вътрешните работи, и включва
следните етапи:
1. подаване на документи;
2. провеждане на събеседване – в случаите
по чл. 16, ал. 3;
3. одобряване на кандидати, отговарящи на
изискванията, или класиране на кандидатите
в случаите по чл. 16, ал. 3.
Чл. 12. (1) За у частие в националната
подборна процеду ра кандидатите подават
заявление по месторабота чрез ръководителя
на съответната структура до директора на
ДМОС в срока, определен в обявата по чл. 9.
(2) Към заявлението кандидатите прилагат
следните документи:
1. кадрова справка, изготвена от съответ
ното звено „Човешки ресурси“;
2 . а в т о биог рафи я (C V ) – ф ормат т и п
„Europass“ на английски език;
3. документи, удостоверяващи владеенето
на изискуемия чужд език;
4. копие на свидетелство за управление на
моторно превозно средство, ако е необходимо
по специфичните изисквания за длъжността;
5. други документи, имащи отношение към
съответната подборна процедура, които да
дадат възможност на комисията да прецени
съответствието на кандидатите с изискванията
за длъжността.
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Чл. 13. (1) Комисията по чл. 11, ал. 2 се
състои от председател, заместник-председател
и членове, като за всеки от тях се определя
резервен участник.
(2) Председателят на комисията е ръководен
служител от ДМОС, а заместник-председате
лят – ръководен служител от дирекция „Евро
пейски съюз и международно сътрудничество“.
(3) В състава на комисията задължително
се включват държавен служител с юридическо
образование и държавен служител от ДЧР.
(4) В случаите, когато е необходима допъл
нителна експертиза, към комисията могат да
бъдат привличани експерти по съответното
направление по предложение на председателя
на комисията.
(5) Документално-техническото осигурява
не на комисията се осъществява от секретар
на комисията, който е държавен служител
от ДМОС.
(6) Административното обслужване на дей
ността на комисията се осъществява от ДМОС.
Чл. 14. (1) Комисията се свиква на заседания
от председателя, а при негово отсъствие – от
заместник-председателя.
(2) Дневният ред за заседанието на коми
сията се изпраща на всички членове найкъсно до 24 часа преди провеждането му. В
изключителни случаи дневният ред може да
се предостави в деня на заседанието.
Чл. 15. (1) Заседанията на комисията се
провеждат при присъствие най-малко на 2/3
от състава на комисията.
(2) Председателят, заместник-председате
лят и членовете на комисията имат право на
един глас.
(3) Решенията на комисията се взимат с
мнозинство повече от половината от присъст
ващите членове на комисията.
(4) Заседанията на комисията се ръководят
от председателя, а в негово отсъствие – от
заместник-председателя.
(5) Председателят на комисията отговаря
за провеждането на конкурса в съответствие с
изискванията на тази наредба и при спазване
на принципа на обективност.
Чл. 16. (1) Комисията разглежда подадените
документи в срок до 3 дни от изтичане на
срока за подаване на документи и се произ
нася с протокол относно съответствието на
кандидатурите с изискванията за заемане на
длъжността.
(2) Когато няма изискване за номинира
не на определен брой кандидати за дадена
длъжност, комисията по ал. 1 предлага за
одобрение всички кандидати, които отговарят
на изискванията.
(3) Когато е определено изискване за но
миниране на определен брой кандидати за
дадена длъжност, комисията по ал. 1 класи
ра кандидатите по степен на съответствие с
изискванията за длъжността.
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(4) За кандидатите, които не отговарят на
изискванията за кандидатстване, в протокола
се посочват основания за това.
Чл. 17. (1) Протоколът по чл. 16, ал. 1 се
предоставя за утвърждаване на министъра
на вътрешните работи или оправомощено от
него длъжностно лице.
(2) След утвърждаване протоколът по ал. 1
се публикува на интранет страницата на ДЧР
и ДМОС.
Ч л. 18 . (1) Д и рек ц и я „Меж д у народ но
оперативно сътрудничество“ изпраща кан
дидатурите на одобрените или класираните
държавни служители от МВР до институции
или структури на ЕС, международни органи
зации, МВнР за участие в международните
подборни процедури или съответните наци
онални точки за контакт.
(2) С изпращането на кандидатурите по ал. 1
националната подборна процедура приключва.
Г л а в а

т р е т а

ИЗПРАЩАНЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИ
ТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЛЪЖНОСТ
Чл. 19. Държавните служители, избрани
след международна подборна процедура за
изпълнение на длъжност в институции или
в структури на ЕС и в международни орга
низации въз основа на договори, по които
Република България е страна, се командироват
със заповед на министъра на вътрешните ра
боти по предложение на директора на ДМОС.
Чл. 20. Заповедта за командироване се
изготвя от ДЧР и определя всички същест
вени условия, свързани с изпълнението на
длъжността, и задължително съдържа:
1. имена, длъжност и месторабота на дър
жавния служител;
2. държава и населено място, в която се
командирова държавният служител;
3. длъжността, за изпълнението на която
държавният служител се командирова;
4. началната и крайната дата на коман
дироването;
5. брой на дните, осигурени за пътуване
до и от местоизпълнението;
6. конкретните финансови условия, вклю
чително размерът на пътните разходи до и от
местоизпълнението, и при необходимост – раз
ходи за карго до 200 кг;
7. условия за пътуване, вид на транспорт
ното средство и маршрут;
8. специфични права и задължения на ко
мандированото лице, включително предста
вяне на подробен доклад от командирования
след приключване на командироването.
Чл. 21. Изпълнението на длъжност в ин
ституция на ЕС се прекратява със заповед на
министъра на вътрешните работи на основа
нията, регламентирани в приложимите актове
на съответната институция или в структура
на ЕС или международна организация.

БРОЙ 17

ДЪРЖАВЕН

Чл. 22. (1) За срока на командироване
държавните служители запазват заеманата
длъжност в МВР.
(2) За срока на командироване държавните
служители предоставят на ДМОС обща инфор
мация за изпълняваната работа и изготвяните
от съответната институция или организация
атестации и оценки за дейността им, когато
има такива.
Чл. 23. При предсрочно прекратяване на
командироването и ако пребиваването в дър
жавата, в която се изпълнява длъжността, е за
период, по-малък от 1/3 от срока на команди
роване, командированото лице възстановява
на МВР средствата за транспорт във връзка
с командироването.
Чл. 24. (1) Срокът за командироване се
определя със заповедта за командироване в
съответствие с първоначално определения с
поканата срок.
(2) Срокът на командироване може да
бъде продължен, като в случаите, в които
първоначалният срок е по-дълъг от година
и шест месеца, продължението не може да
надвишава първоначално определения срок.
(3) Преценката за необходимостта от под
новяване на срока на изпълнение на длъж
ност в институции или структури на ЕС и в
международни организации се прави за всеки
конкретен случай на удължаване съобразно
интересите и нуждите на МВР.
Чл. 25. По време на изпълнение на длъж
ност в институции или в структури на ЕС и в
международни организации държавните слу
жители могат да кандидатстват за по-високи
длъжности в същата институция или струк
тура на ЕС и в международна организация
по реда на тази наредба, когато се намират в
първоначалния срок на командироване.
Чл. 26. (1) За времето на изпълнение на
длъжност в институции или в структури на ЕС
и в международни организации държавните
служители в МВР получават:
1. основно месечно възнаграж дение за
заеманата длъжност в МВР;
2. допълнително възнаграждение за про
служено време в МВР;
3. командировъчни дневни пари.
(2) Командировъчните дневни пари по ал. 1,
т. 3 не се изплащат от МВР, ако те се поемат
от институцията или структурата на ЕС или
от международната организация.
(3) Размерът на командировъчните дневни
пари, когато те са за сметка на МВР, се опре
деля по реда на Наредбата за дългосрочните
командировки в чужбина, приета с ПМС
№ 252 от 2000 г.
Чл. 27. (1) За времето на изпълнение на
длъжност в институции или в структури на
ЕС и в международни организации като на
ционални експерти държавните служители
на МВР задължително се застраховат срещу
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рискове от злополука, аку тно заболяване
и/или други съответни на конкретния случай
рискове за сметка на МВР.
(2) Застраховката по ал. 1 не се прави в слу
чаите, когато длъжността е в държави – членки
на ЕС. В тези случаи служителите са длъжни
да предприемат необходимите действия за
осигуряването на документи за признаване
на здравноосигурителните им права.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 1. За неуредените случаи се прилагат
действащото българско законодателство и
международните договори, по които Република
България е страна.
§ 2. (1) Обявените и неприключили до
влизането в сила на тази наредба национални
подборни процедури се довършват по досе
гашния ред.
(2) Кандидатите, избрани след междуна
родна подборна процедура за изпълнение на
длъжност в институции или в структури на
ЕС и в международни организации въз основа
на договори, по които Република България е
страна, преди влизане в сила на тази наредба,
но които не са командировани до влизането є в
сила, се командироват по реда на тази наредба.
§ 3. Наредбата се издава на основание
чл. 168, ал. 4 от Закона за Министерството
на вътрешните работи.
§ 4. С тази наредба се отменя Наредба
№ 8121з-667 от 2014 г. за условията и реда
за изпращане на държавни служители от
Министерството на вътрешните работи за
изпълнение на длъжност в институции или
в структури на Европейския съюз и в между
народни организации (ДВ, бр. 85 от 2014 г.).
§ 5. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Румяна Бъчварова
1435

МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
МНОГОСТРАННО СПОРАЗУМЕНИЕ
ADN/M 014

съгласно 1.5.1 от Приложените към ADN пра
вила за потвърждаване достатъчната устой
чивост на кораба в съответствие с правило
9.3.2.13.3 от ADN
(Одобрено с Решение № 905 от 16 ноември
2015 г. на Министерския съвет. В сила от да
тата на подписването му – 9 февруари 2016 г.)
1. Чрез дерогация от правило 9.3.2.13.3
ADN, след 1 януари 2015 г. за танкери тип С
с е доп уск а, до п ърво т о под новя ва не на
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свидетелството за допуск в съответствие с
правило 1.16.10.1 ADN, потвърждаването на
достатъчната устойчивост да бъде извършвано
съобразно редакцията на правило 9.3.2.13.3,
приложима до 31 декември 2014 г.
2. Чрез дерогация от правило 1.16.1.3 ADN
временните свидетелства за допуск могат
еднократно да бъдат издавани със срок на
валидност до шест месеца през 2015 г. или
до четири месеца през следващите години с
цел потвърждаване за достатъчната устойчи
вост в съответствие с правило 9.3.2.13.3 ADN
за подновяване на свидетелството за допуск
съгласно чл. 1 по-горе.
3. Това споразумение е в сила до 31 де
кември 2019 г. за превозите, извършвани на
териториите на договарящите се страни по
ADN, които са го подписали.
В случай че преди тази дата някоя от под
писалите страни отмени изцяло или частично
съгласието си, споразумението остава в сила до
горепосочената дата за превозите, извършвани
на териториите на договарящите страни по
ADN, които са подписали това споразумение
и не са отменили съгласието си.
София, 09.02.2016,
Компетентен орган по ADN
в Република България:
к.д.п. инж. Живко Петров,
изпълнителен директор на
Изпълнителна агенция
„Морска администрация“
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МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА
НАРЕДБА № Н-5
от 16 февруари 2016 г.

за условията и реда за приемане на курсанти
във висшите военни училища
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се уреждат услови
ята и редът за кандидатстване, провеждане
на конкурсни изпити, класиране, приемане и
зачисляване за обучение в Националния вое
нен университет „Васил Левски“ (НВУ „Васил
Левски“) и Висшето военноморско училище
„Никола Й. Вапцаров“ (ВВМУ „Никола Й.
Вапцаров“) на граждански лица и военно
служещи (офицерски кандидати, сержанти/
старшини и войници/матроси) за курсанти по
специализации от специалност „Организация
и управление на военни формирования на
тактическо ниво“ от регулираната професия
„Офицер за тактическо ниво на управление“.
Чл. 2. (1) Ръководителите на съответните
структури от Министерството на отбраната,
структурите на пряко подчинение на минис
търа на отбраната, командващият на Съвмест
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ното командване на силите и командирите
на видовете въоръжени сили ежегодно до
30 ноември изпращат в дирекция „Управле
ние на човешките ресурси“ заявки за броя
на необходимите им места за приемане през
следващата учебна година, както следва:
1. за граждански лица, притежаващи средно
образование – за курсанти по специализации в
редовна форма на обучение за придобиване на
образователно-квалификационна степен (ОКС)
„бакалавър“ от професионално направление
„Военно дело“ и ОКС „бакалавър“ от друго
професионално направление;
2. за военнослужещи (офицерски кандидати,
сержанти/старшини и войници/матроси), при
тежаващи средно образование – за курсанти по
специализации и форми на обучение за придо
биване на ОКС „бакалавър“ от професионално
направление „Военно дело“ и ОКС „бакалавър“
от друго професионално направление.
(2) Началниците на висшите военни учи
лища по решение на академичните съвети
ежегодно до 30 януари изпращат в дирекция
„Управление на човешките ресурси“ – МО,
заявка за броя на местата за приемане на
студенти по професионални направления,
образователно-квалификационни степени и
форми на обучение.
Чл. 3. (1) Дирекция „Управление на чо
вешките ресурси“ – МО, ежегодно изпраща в
Министерството на образованието и науката
заявка за броя на местата за обучение през
следващата учебна година по професионални
направления, образователно-квалификацион
ни степени и форми на обучение.
(2) Броят на приеманите обучаеми във
висшите военни училища по професионални
направления, образователно-квалификацион
ни степени и форми на обучение се обявява
ежегодно с акт на Министерския съвет за
утвърждаване броя на приеманите за обучение
студенти и докторанти във висшите училища и
научните организации на Република България
през съответната учебна година.
(3) Дирекция „Управление на човешките
ресурси“ – МО, ежегодно до 31 януари пред
ставя на министъра на отбраната проект на
заповед, с която се обявява заявеният брой
места за обучение на курсанти по специали
зации и форми на обучение.
(4) Началниците на висшите военни учи
лища със своя заповед определят периодите
за провеждане на конкурсните изпити за
приемане на курсанти.
Чл. 4. При кандидатстване във висше во
енно училище кандидатите заплащат такса за
кандидатстване в размер, определян ежегодно
с акт на Министерския съвет.
Раздел II
Условия и ред за кандидатстване
Чл. 5. (1) Кандидатите за обучение трябва
да отговарят на следните условия:
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1. да имат средно образование;
2. да са годни за военна служба;
3. да са граждани на Република България
и да нямат друго гражданство;
4. да не са осъждани за умишлено престъ
пление от общ характер и срещу тях да няма
образувано наказателно производство;
5. да не са освобождавани от военна служба
поради наложено дисциплинарно наказание
„уволнение“;
6. да не страдат от психично заболяване,
удостоверено по съответния ред;
7. към 31 декември в годината на кандидат
стване да са пълнолетни и не по-възрастни от:
а) гражданските лица – 23 години;
б) военнослужещите (офицерски кандида
ти, сержанти/старшини и войници/матроси),
кандидатстващи за придобиване на висше
образование на ОКС „бакалавър“ от профе
сионално направление „Военно дело“ и ОКС
„бакалавър“ от друго професионално направле
ние в редовна форма на обучение – 30 години;
в) военнослужещите (офицерски кандида
ти, сержанти/старшини и войници/матроси),
кандидатстващи за придобиване на висше
образование на ОКС „бакалавър“ от профе
сионално направление „Военно дело“ и ОКС
„бакалавър“ от друго професионално направле
ние в задочна форма на обучение – 35 години;
8. да са с минимален ръст 150 см и мини
мално тегло 50 кг за мъжете и минимален ръст
150 см и минимално тегло 48 кг за жените, а
тези за специализация „летец-пилот“ да бъ
дат с максимален ръст 185 см и максимално
тегло 80 кг.
(2) Кандидати, по-възрастни от посоченото в
ал. 1, т. 7, буква „а“, могат да бъдат допуснати
до конкурсни изпити по решение на минис
търа на отбраната, ако това е предвидено в
правилниците за устройството и дейността
на висшите военни училища.
(3) Кандидатите – военнослужещи (офи
церск и кандидати, сержанти/старшини и
войници/матроси), освен на условията по
ал. 1 трябва да отговарят и на следните до
пълнителни условия:
1. към момента на кандидатстването да са
на военна служба и да имат прослужени не
по-малко от 3 години във въоръжените сили;
2. да не изтърпяват дисциплинарно наказа
ние по чл. 244, т. 3 – 6 от Закона за отбраната
и въоръжените сили на Република България;
3. да отговарят на изискванията за здра
вословно състояние за обучение във военно
училище съгласно изискванията на действа
щите медицински стандарти;
4. да имат препоръка за обучение във вис
ше военно училище в последната атестация;
5. да имат положително обосновано стано
вище от съответните командири/началници/
ръководители за необходимостта от обучението
във висше военно училище.
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Чл. 6. Кандидатите могат да подават до
кументи за всички специализации, по които
е обявен прием в заповедта по чл. 3, ал. 3.
Чл. 7. Кандидатите – граждански лица,
подават заявление по образец до началника
на висшето военно училище с приложени
документи, както следва:
1. копие на дипломата за средно образование
(завършилите средно образование в чужбина
представят копие от диплома за средно обра
зование, легализирана от Министерството на
образованието и науката) – 2 броя;
2. копие на удостоверението за раждане;
3. автобиография в свободен текст – 2 броя;
4. удостоверение от областния Център за
психично здраве за липса на психични забо
лявания – оригинал и копие;
5. свидетелство за съдимост, необходимо
за издаване на разрешение за достъп до кла
сифицирана информация – оригинал и копие;
6. служебна бележка от Националната
следствена служба, удостоверяваща липсата
на образувани предварителни производства
за извършени умишлени престъпления от
общ характер;
7. състезателен картон по образец от вис
шето военно училище;
8. декларация, че нямат друго гражданство
освен българско;
9. нотариално заверена дек ларация по
чл. 74, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс;
10. въпросник за проучване по чл. 46, т. 1
ЗЗКИ (приложение № 2 към чл. 47 и 48 ЗЗКИ),
попълнен от кандидата, и актуална снимка;
11. други документи, свързани с чл. 34.
Чл. 8. (1) Кандидатите – граждански лица,
лауреати на национални и международни
олимпиади по предмет, който съответства
на предметите от писмения конкурсен изпит,
тест или общообразователен тест, и завършили
средно образование в годината на провеж
дане на олимпиадата и/или в предходните
две години, прилагат и документ, издаден от
Министерството на образованието и науката,
удостоверяващ това обстоятелство.
(2) Кандидатите – граждански лица, мо
гат да получат формулярите на заявлението,
съст езат елни я кар т он и док у мен т и т е по
чл. 7, т. 7 – 10 от висшето военно училище,
от военното окръжие по местоживеене или
от интернет страницата на висшето военно
училище.
Чл. 9. (1) Кандидатите – граждански лица,
подават документите по чл. 7 лично във вис
шето военно училище, в което кандидатстват,
или чрез началника на съответното военно
окръжие по местоживеене.
(2) Длъжностните лица от съответното
воен но ок ръж ие въвеж дат необход и мата
информация на кандидатите за обучение в
НВУ „Васил Левски“ в електронна система
за прием на обучаеми в университета.
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(3) Подробна информация за кандидатства
не се публикува на официалните интернет
страници на висшите военни училища:
1. за НВУ „Васил Левски“ – www.nvu.bg;
2. за ВВМУ „Никола Й. Вапцаров“ – www.
naval-acad.bg.
Чл. 10. (1) Началниците на висшите во
енни училища изпращат за утвърждаване
от министъра на отбраната график за прием
на документите и провеждане на изпити с
кандидатите.
(2) Дирекция „Управление на човешките
ресурси“ изпраща графиците по ал. 1 до Цен
тралното военно окръжие в едноседмичен
срок след утвърждаването им.
Чл. 11. (1) Кандидатите – военнослужещи
(офицерски кандидати, сержанти/старшини и
войници/матроси), подават рапорт по коман
ден ред до министъра на отбраната, придружен
с обосновано становище за необходимостта
от обучението от съответния командир (на
чалник) или ръководител, в срок до 20 март.
(2) В рапорта се посочват: военното зва
ние, трите имена, ЕГН, длъжността, която
заемат, военнопощенският номер на военното
формирование (структурата) и гарнизонът, в
който служат, и специализациите, за които
кандидатстват.
(3) Към рапорта се прилагат следните
документи:
1. кадрова справка;
2. копие на дипломата за средно образова
ние, заверено от кадровия орган на военното
формирование (структурата) – 2 броя;
3. копие на последния атестационен фор
муляр с препоръка за обучение във висше
военно училище;
4. здравна книжка;
5. свидетелство за съдимост, необходимо
за издаване на разрешение за достъп до кла
сифицирана информация – оригинал и копие;
6. служебна бележка от Националната
следствена служба, удостоверяваща липсата
на образувани предварителни производства;
7. нотариално заверена дек лараци я по
чл. 74, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс;
8. въпросник за проучване по чл. 46, т. 1
ЗЗКИ (приложение № 2 към чл. 47 и 48 ЗЗКИ),
попълнен от кандидата, и актуална снимка;
9. състезателен картон по образец от вис
шето военно училище;
10. обосновано становище за необходи
мостта от обучението във висше военно учи
лище от съответните командири/началници/
ръководители;
11. заверено копие на протокола от по
следния годишен профилактичен медицински
преглед с отразени последващи експертни
решения за годността за военна служба (ако
има такива).
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(4) Кандидатите – военнослужещи (офицер
ски кандидати, сержанти/старшини и войни
ци/матроси), могат да получат формулярите
на документите по чл. 11, ал. 3, т. 7 – 9 от
висшето военно училище, от военното окръжие
по местоживеене или от интернет страницата
на висшето военно училище.
(5) Кандидатите – военнослужещи (офи
церск и кандидати, сержанти/старшини и
войници/матроси), притежаващи разрешение
за достъп до класифицирана информация с
ниво, не по-ниско от „Секретно“, прилагат и
копие на съответния документ, заверено от
кадровия орган. Кандидатите не прилагат
документите по чл. 11, ал. 3, т. 8, ако срокът
на валидност на разрешението не изтича в
годината на кандидатстване.
(6) При даване на обоснованите становища
и препоръките от съответните командири/
началници/ръководители за обучението на
кандидатите – военнослужещи (офицерски
кандидати, сержанти/старшини и войници/
матроси) във висше военно училище, се от
читат следните критерии:
1. професионална реализация;
2. лидерски качества и войскови умения;
3. опит от участие в операции и/или мисии
извън територията на страната;
4. ниво на чуждоезикова подготовка;
5. умения за работа с Microsoft office и
офис техника.
Чл. 12. (1) До 20 април комисии, назначени
със заповеди на командващия на Съвмест
ното командване на силите, командирите на
видовете въоръжени сили и на ръководите
лите на структури на пряко подчинение на
министъра на отбраната, преглеждат редов
ността и комплектността на документите на
кандидатите – военнослужещи, за обучение
и допускат тези от тях, които отговарят на
условията.
(2) До 20 април комисия, назначена със
заповед на министъра на отбраната, преглежда
редовността и комплектността на документите
на кандидатите – военнослужещи, за обучение
от административните звена на Министер
ството на отбраната и допуска тези от тях,
които отговарят на условията.
(3) За работата си комисиите по ал. 1 и 2
изготвят протоколи по образец съгласно
приложение № 1.
Чл. 13. Протоколите по чл. 12, ал. 3 се
изпращат на хартиен и на електронен носи
тел в дирекция „Управление на човешките
ресурси“ – МО, в срок до 30 април.
Чл. 14. (1) До 15 май дирекция „Управление
на човешките ресурси“ – МО, изготвя запо
вед на министъра на отбраната за обявяване
имената на военнослужещите, допуснати до
конкурсни изпити.
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(2) В тридневен срок дирекция „Връзки с
обществеността“ – МО, публикува заповедта
по ал. 1 в интернет страницата на Министер
ството на отбраната.
(3) Копие на заповедта се изпраща до ко
мандващия на Съвместното командване на
силите, командирите на видовете въоръжени
сили и ръководителите на структури на пряко
подчинение на министъра на отбраната, зая
вили обучаеми, и до началниците на висшите
военни училища.
(4) До 30 май органите по управление на
човешките ресурси (по личния състав) на
структурите по ал. 3 уведомяват допуснатите
с министерска заповед кандидати за обучение
във висшите военни училища и изпращат до
кументите им до висшите военни училища,
в които са кандидатствали.
Чл. 15. (1) Кандидатите – граждански лица,
които не са представили всички необходими
документи, не се допускат до участие в кла
сирането.
(2) Кандидат, представил док у менти с
невярно съдържание или направил опит да
заблуди комисиите по наредбата, не се допуска
до конкурсни изпити и тестове, а в случай
че е допуснат, резултатите му от конкурсните
изпити се анулират.
Чл. 16. (1) Пътните разходи, разходите за
храна и нощувки на кандидатите – граждански
лица, за времето на конкурсните изпити са
за сметка на кандидатите.
(2) Кандидатите – граждански лица, имат
право да получат служебни бележки за отчи
тане на ползвания от тях отпуск за явяване
на конкурсните изпити.
Раздел III
Конкурсни изпити
Чл. 17. (1) Приемането на курсанти се
извършва чрез полагане на конкурсни изпи
ти във висшето военно училище, в което са
кандидатствали.
(2) Началникът на висшето военно учи
лище решава окончателно всички въпроси
по приемането на обучаеми в съответствие
с Наредбата за държавните изисквания за
приемане на студенти във висшите училища
на Република България, приета с ПМС № 79
от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 40 от 2000 г.; посл.
изм., бр. 57 от 2015 г.), с правилниците за
устройството и дейността на училището, с
тази наредба и издава ежегодна заповед за
организация на кандидатстването, провеж
дането на конкурсните изпити, класирането
и приемането на кандидатите.
(3) Заповедта по ал. 2 се издава до 1 юни
и се публикува на интернет страницата на
висшето военно училище при спазване на
изискванията на Закона за защита на личните
данни и на Закона за защита на класифици
раната информация.
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(4) Кандидатите – граждански лица, могат
да кандидатстват в рамките на редовната
приемна кампания и в кампании за ранно
записване за кандидатстване в съответното
висше военно училище.
(5) Организацията на кампанията за ранно
записване за кандидатстване се създава със
заповед на съответния началник на висше
военно училище.
Чл. 18. (1) Провеждането на конкурсните
изпити се извършва по предварително обявен
график от комисии, назначени със заповедта
на началника на висшето военно училище
по чл. 17, ал. 2.
(2) Информирането на кандидатите за
курсанти относно датата и часа за явяването
им във висшето военно училище за извърш
ване на инструктаж по провеждане на кон
курсните изпити се организира от началника
на училището.
(3) На инструктажа кандидатите се запоз
нават със специализациите, по които е обявен
прием, с графика, условията и местата за
провеждане на конкурсните изпити, реда за
проверка на здравословното им състояние и
психичната им пригодност за обучение във
висше военно училище.
Чл. 19. (1) Кандидатите за обучение за
курсанти полагат:
1. писмен конкурсен изпит или тест по пред
мет от изучаваните в системата на средното
образование предмети или общообразователен
тест, включващ няколко предмета;
2. изпит за физическа годност;
3. писмен тест по английски, френски или
немски език.
(2) Предметът на писмения конкурсен изпит
и тестът по ал. 1, т. 3 за всяка специалност
се определят със заповедта по чл. 17, ал. 2.
(3) На кандидатите, получили „издържал“
на изпита за физическа годност, се прибавят
до 6 единици към състезателния бал в съот
ветствие с приложение № 3.
Чл. 20. (1) Учебното съдържание за кон
курсните изпити и тестове се определя, както
следва:
1. за писмените конкурсни изпити или
тест по предмет от изучаваните в системата
на средното образование предмети или об
щообразователен тест, включващ няколко
предмета в съответствие с действащите в
годината на кандидатстване учебни планове
и учебни програми на средните училища в
Република България;
2. за тестовете по чл. 19, ал. 1, т. 3 – от
висшето военно училище;
3. структурата и скђлата за оценяване на
общообразователния тест – от академичния
съвет на ВВУ.
(2) Изпитът за физическа годност се про
вежда по дисциплините и нормативите за
оценка от Единния армейски тест, обявен със
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заповед на министъра на отбраната, които се
обявяват в заповедта на началника на висшето
военно училище по чл. 17, ал. 2.
(3) Кандидатите се явяват на изпита за
физическа годност по спортно облекло, което
си осигуряват самостоятелно.
Чл. 21. Оценяването на резултатите от из
питите и тестовете се извършва, както следва:
1. от писмения конкурсен изпит – по ше
стобалната система;
2. от изпита за физическа годност – с „из
държал“ или „неиздържал“ в съответствие с
постигнатите общи резултати от дисциплините
от Единния армейски тест по приложение № 3;
3. от теста по чл. 19, ал. 1, т. 3 – с „издър
жал“ или „неиздържал“; оценка „издържал“
се поставя за постигнати не по-малко от 70
на сто верни отговора от теста.
Чл. 22. (1) В предварително обявените дни
за провеждане на конкурсни изпити (тестове)
всички кандидати са длъжни да се явят във
висшето военно училище не по-късно от вре
мето, определено от висшето военно училище,
като задължително носят личната си карта,
други документи, изискващи се от висшето
училище, и разрешени помощни материали.
Разпределението на кандидатите по зали се
обявява пред тях в деня на изпита (теста)
съгласно заповедта по чл. 17, ал. 2.
(2) Началото, продължителността и краят
на изпитите и тестовете се определят от на
чалника на висшето военно училище.
(3) След определения час на започване на
изпитите и тестовете в залите не се допускат
кандидати, както и лица, които не са в със
тава на комисиите.
Чл. 23. (1) Работите от писмения конкурсен
изпит задължително се проверяват и оценя
ват с точност до 0,25 от двама проверяващи,
независимо един от друг.
(2) Тестовете по чл. 19, ал. 1, т. 3 се про
веряват от двама проверяващи, независимо
един от друг.
(3) Резултатите от проведените изпити и
тестове се отразяват в протоколи, които се
представят на председателя на изпитната
комисия.
(4) Изпитната комисия поставя крайната
оценка на всяка писмена конкурсна работа,
както следва:
1. оценката се определя въз основа на оцен
ките от протоколите; тази оценка се нанася
върху писмената работа и се удостоверява с
подписите на проверяващите;
2. при разлика между оценките на двамата
проверяващи от 0,25 оценката се закръглява
в полза на кандидата;
3. при разлика между оценките на двамата
проверяващи от 0,50 оценката се изчислява
като средноаритметична на двете оценки;
4. при разлика между оценките на двамата
проверяващи, по-голяма от 0,50, оценката
се определя от арбитър; неговата оценка е
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окончателна; той я нанася върху писмената
работа и се подписва; арбитърът съставя
протокол за прегледаните от него писмени
работи и се подписва;
5. когато писменият конкурсен изпит се
провежда под формата на общообразователен
тест и се проверява с шаблон, разлика в оцен
ките на двамата проверяващи не се допуска.
(5) Писмените конкурсни изпити и тестове
са анонимни. Писмена работа, върху която
има умишлено поставен знак, се анулира.
(6) Кандидатите за обучение за курсанти,
които са получили на конкурсен изпит оцен
ка, по-ниска от „среден 3,00“, както и тези,
получили оценка „неиздържал“ на изпита за
физическа годност, отпадат от конкурса.
(7) Резултатите от конкурсните изпити и
тестовете са окончателни и важат за срока
на приемната кампания само в годината на
кандидатстването.
(8) С решение на академичния съвет на
висшето военно училище се организират и
провеждат предварителни конкурсни изпити
и тестове. Получените резултати могат да се
използват при образуването на състезателния
бал за срока на приемната кампания в годи
ната на кандидатстване. Графикът на предва
рителните конкурсни изпити и тестове, редът
и условията за провеждането им се обявяват
на интернет страницата на съответното висше
военно училище.
Чл. 24. (1) На кандидатите, лауреати на
национални и международни олимпиади по
предмет, който съответства на предмета на
писмения конкурсен изпит (тест или общо
образователен тест), и завършили средно
образование в годината на провеждане на
олимпиадата или предходните две години, се
признава максимална оценка „отличен 6,00“.
(2) За оценка от положен писмен конкурсен
изпит или тест по предмет от изучаваните в
системата на средното образование предме
ти или общообразователен тест се признава
оценката:
1. от държавен зрелостен изпит по пред
мет, определен от съответното висше военно
училище;
2. от предварителен или основен конкур
сен изпит, определен от съответното висше
военно училище в акредитирани граждански
висши училища, положен в годината на кан
дидатстване; удостоверението за получената
оценка се представя от кандидата за обучение
във висшето военно училище до деня преди
обявяване на класирането.
(3) Кандидати, на които са признати оценки
по реда на ал. 1 и 2, както и явилите се на
предварителни изпити и тестове по чл. 23,
ал. 8, се явяват на останалите конкурсни
изпити и участват в класирането.
(4) На кандидатите се признава най-висо
ката оценка от положен изпит във висшето
военно училище, държавен зрелостен изпит,
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изпит в акредитирано гра ж данско висше
училище или от предварителен конкурсен
изпит (тест).
(5) На кандидатите – граждански лица,
преминали начална военна подготовка във
висшите военни училища, им се добавя една
единица към общия състезателен бал.
Чл. 25. Писмените работи на кандидатите
и протоколите от изпитите и тестовете се
съхраняват запечатани във висшето военно
училище не по-малко от една година след
провеждането на конкурсните изпити.
Раздел IV
Медицинско освидетелстване на годността и
психологична оценка (пригодност) на канди
датите за обучение във висше военно училище
Чл. 26. (1) На всички кандидати се из
вършва медицинско освидетелстване на год
ността и психологична оценка (психологична
пригодност) за обучение във висше военно
училище в периода по ал. 5 по график, разра
ботен от началника на Военномедицинската
академия (ВМА).
(2) Ежегодно до 20 март началникът на
ВМА със своя заповед създава организация за
медицинското освидетелстване на годността
на кандидатите.
(3) Медиц инско т о осви дет елс т ва не на
кандидатите за обучение във висше военно
училище по земни специализации, специа
лизации „Летец-пилот“, „Щурман – ръковод
ство на въздушното движение“ се извършва
от Централната военномедицинска комисия
(ЦВМК) към Научно-приложния център по
военномедицинска експертиза, авиационна
и морска медицина при ВМА – София, а за
плавателно обучение – от отделението по
военномедицинска експертиза за работа на
вода към ЦВМК, във ВМА – МБАЛ – Варна
(ОВМЕРВ).
(4) При необходимост началникът на ВМА
назначава и дру ги лекари и медицинск и
специалисти от ВМА – София, респективно
ВМА – МБАЛ – Варна, за участие в дейността
по медицинското освидетелстване на кандида
тите за обучение във висше военно училище.
(5) Медиц инско т о осви дет елст ване на
годността на кандидатите за обучение във
висше военно училище започва от 1 април и
завършва до 30 юни.
(6) Ежегодно до 20 март началникът на
ВМА изпраща на началниците на висшите
военни училища графика за провеждане на
медицинско освидетелстване на годността на
кандидатите.
Чл. 27. (1) Пред медицинските комисии по
чл. 26, ал. 3 кандидатите представят лична ам
булаторна карта (военнослужещите – здравна
книжка) за здравословно състояние с отразена
актуална етапна епикриза от личния лекар и
копие от удостоверението от областния Цен
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тър за психично здраве, писмо-направление
от началника на съответното военно окръжие
и лична карта.
(2) Началниците на висши военни училища
в заповедта по чл. 17, ал. 2 назначават коми
сии за психологична оценка на кандидатите
за обучение и определят реда за нейното
провеждане в съответствие с разпоредбите
на Наредба № Н-12 от 2011 г. за психологич
ното осигуряване на военнослужещите от
Министерството на отбраната, Българската
армия и структурите на пряко подчинение на
министъра на отбраната (обн., ДВ, бр. 44 от
2011 г.; посл. изм., бр. 44 от 2015 г.).
(3) Към комисията, назначена със запо
ведта на началника на НВУ „Васил Левски“
по ал. 2, може да се включват психолози и
технически сътрудници от формированията
на въоръжените сили, определени със заповед
на министъра на отбраната.
(4) В комисията, назначена със заповедта
на началника на ВВМУ „Никола Й. Вапцаров“
по ал. 2, се включват специалисти по психо
логично осигуряване от училището, щаба на
Военноморските сили, Военноморска база
ВМС, Многопрофилна болница за активно
лечение към ВМА – Варна, както и технически
сътрудници от ВВМУ „Никола Й. Вапцаров“.
(5) В комисията, назначена със заповед
на началника на ВМ А, за определяне на
психологичната оценка (пригодност) на кан
дидатите за специализации „Летец-пилот“,
„Щурман – ръководство на въздушното дви
жение“ се включват специалисти от Науч
но-приложния център по военномедицинска
експертиза, авиационна и морска медицина.
(6) При медицинското освидетелстване за
годност на кандидатите за обучение във висше
военно училище и възникнала необходимост
от извършване на допълнителни изследвания
и консултативни прегледи за изясняване на
здравословното им състояние те се насочват
към съответната клиника, отделение или
лаборатория във ВМА. Заболяванията, воде
щи до негодност на кандидати за обучение
във висше военно училище, са определени в
приложение № 2.
(7) Председателите на комисиите (на ЦВМК
и на ОВМЕРВ) за извършване на медицинско
освидетелстване провеждат предварителен
инструктаж и дават указания на членовете
на съответните комисии един ден преди за
почване на прегледите.
(8) Началникът на висшето военно училище
или Централното военно окръжие организира
издаването на направление за явяване пред
ЦВМК и уведомяването на кандидатите за
медицинските прегледи, които им предстоят.
Чл. 28. (1) Кандидатите за земни специ
ализации, специализации „Летец-пилот“ и
„Щурман – ръководство на въздушното дви
жение“ се явяват на медицински прегледи и
изследвания в ЦВМК към ВМА – София, по
график, утвърден от началника на ВМА по
чл. 26, ал. 1.
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(2) Кандидатите за плавателно обучение се
явяват на медицински прегледи и изследвания в
ОВМЕРВ към ЦВМК във ВМА – МБАЛ – Вар
на, организирано по график и списък, ут
върдени от началника на ВВМУ „Никола Й.
Вапцаров“.
(3) Началниците на висшите военни учи
лища изпращат списъците по ал. 1 и 2 до
началниците на Централното военно окръ
жие – София, и ЦВМК – ВМА – София.
(4) Началникът на Централното военно
окръжие – София, организира настаняването
за нощуване в рамките на гарнизон София на
кандидатите за специализации „Летец-пилот“
и „Щурман – ръководство на въздушното дви
жение“, като финансовите средства се поемат
по Основна програма 2.
Чл. 29. (1) Медицинското освидетелстване
на годността на кандидатите за обучение във
висше военно училище се провежда съгласно
изискванията на Наредба № H-4 от 18.02.2013 г.
за военномедицинската експертиза (ДВ, бр. 26
и 27 от 2013 г.).
(2) Медицинското освидетелстване завърш
ва с издаване на експертно заключение по
годността за обучение във висше военно учи
лище, което може да бъде „годен за обучение
във висше военно училище“ или „негоден за
обучение във висше военно училище“.
(3) Кандидат, за когото заключението е
„негоден за обучение във висше военно учи
лище“ („негоден за специализация „Летец-пи
лот“, „Щурман – ръководство на въздушното
движение“), отпада от по-нататъшно участие
в конкурса или от класиране за съответната
специализация.
(4) За резултатите от медицинското ос
видетелстване на кандидатите се съставя
протокол, който се изпраща на началника на
съответното висше военно училище.
Чл. 30. (1) Според получените резултати
при определяне на психологичната оценка
(годност) кан ди дат и т е за спец иа лизац ии
„Летец-пилот“ и „Щурман – ръководство на
въздушното движение“ се разпределят в три
групи, като:
1. кандидатите от първа група получават
6 единици към състезателния си бал;
2. кандидатите от втора група получават 4
единици към състезателния си бал;
3. кандидатите от трета група не получават
допълнителни единици към бала си.
(2) Психологичната оценка (пригодност)
на кандидатите за всички специализации в
НВУ „Васил Левски“, с изключение на тези
по ал. 1, се извършва от комисията по чл. 27,
ал. 2 по утвърдена от началника методика.
Според получените резултати кандидатите се
разпределят в пет групи, като:
1. кандидатите от първа група получават
4 единици към състезателния си бал;
2. кандидатите от втора група получават 3
единици към състезателния си бал;
3. кандидатите от трета група получават 2
единици към състезателния си бал;
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4. кандидатите от четвърта група получават
1 единица към състезателния си бал;
5. кандидатите от пета група не получават
допълнителни единици към бала си и отпа
дат от по-нататъшно участие в конкурса за
университета.
(3) Психологичната оценка (пригодност)
на кандидатите за обучение във ВВМУ „Ни
кола Й. Вапцаров“ се извършва в училището
от комисията по чл. 27, ал. 4 по утвърдена
от началника методика. Според получените
резултати кандидатите се разпределят в пет
групи, като:
1. кандидатите от първа група получават
4 единици към състезателния си бал;
2. кандидатите от втора група получават 3
единици към състезателния си бал;
3. кандидатите от трета група получават 2
единици към състезателния си бал;
4. кандидатите от четвърта група получават
1 единица към състезателния си бал;
5. кандидатите от пета група не получават
допълнителни единици към бала си и отпа
дат от по-нататъшно участие в конкурса за
училището.
(4) Получените резултати от психологич
ната оценка (пригодност) се отнасят само за
нуждите на процедурата по кандидатстване
в сроковете, определени в Наредба № Н-12
от 2011 г. за психологичното осигуряване на
военнослужещите от Министерството на от
браната, Българската армия и структурите на
пряко подчинение на министъра на отбраната.
(5) За резултатите от психологичната оцен
ка (пригодност) на кандидатите се съставя
протокол, който се представя на председателя
на комисията.
Раздел V
Балообразуване и класиране на кандидатите
за обучение
Чл. 31. (1) В заповедта по чл. 17, ал. 2
началниците на висшите военни училища
определят реда за формиране на състезател
ния бал на кандидатите.
(2) На кандидатите за обучение за курсан
ти, получили на теста по чужд език оценка
„не издържал“, се отнемат 0,5 единици от
състезателния бал. Кандидатите, явили се
на държавен зрелостен изпит по английски,
немски или френски език, им се признава
оценка „издържал“.
(3) На кандидатите за обучение за курсанти,
получили на изпита за физическа годност по
дисциплините от Единния армейски тест от
120 до 400 точки, се прибавят до 6 единици
към състезателния бал в съответствие с при
ложение № 3.
Чл. 32. Когато в дипломата за средно об
разование по съответен учебен предмет не
е вписана оценка, която следва да участва в
образуването на състезателния бал, канди
датът представя удостоверение за положен
изпит по този предмет в училище, определено
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от началника на съответния инспекторат по
образованието на Министерството на обра
зованието и науката.
Чл. 33. (1) Класирането на кандидатите за
обучение за курсанти се извършва по форми
на обучение в низходящ ред на състезателния
бал съгласно заповедта по чл. 17, ал. 2.
(2) При еднакъв състезателен бал подреж
дането на кандидатите се извършва според
общия успех от дипломите им за средно
образование.
(3) Минималният бал за участие в класира
нето за кандидатите за обучение за курсанти
е 23,00.
(4) Класирането на кандидатите се обя
вява в деня преди началото на работата на
приемната комисия.
(5) Класирането на кандидатите за курсанти
за явяване пред приемната комисия се обявя
ва със заповед на началника на съответното
висше училище и се публикува на интернет
страницата и на информационното табло на
висшето военно училище.
Раздел VI
Приемане на курсанти
Чл. 34. (1) Приемането на курсанти във
всяко висше военно училище се извършва
от приемна комисия, назначена със заповед
на министъра на отбраната. В работата на
комисията вземат участие представители на
висшето военно училище, на дирекция „Упра
вление на човешките ресурси“, на Съвместното
командване на силите, на видовете въоръжени
сили и на други потребители на кадри.
(2) Със заповедта по ал. 1 по предложение
на началника на съответното висше военно
училище се определят времето и мястото на
работа на приемните комисии.
(3) Приемната комисия беседва с всеки
кандидат.
(4) След приключване на беседата с всеки
кандидат за обучение председателят на коми
сията обявява решението за приемането или
неприемането му.
Чл. 35. При облекчени условия и по ред,
определени с правилника за дейността на ви
сшето военно училище, се приемат кандидати,
участвали в конкурсните изпити, съгласно
изискванията на чл. 68, ал. 3 от Закона за
висшето образование.
Чл. 36. (1) Приемната комисия определя
до 20 на сто от класираните кандидати за
обучение за курсанти за резерви по специал
ността, като от класираните за специализации
„Летец-пилот“ и „Щурман – ръководство на
въздушното движение“ се определят резерви,
подредени по низходящ ред на състезателния
бал. Кандидатите могат да посочат конкретна
специализация/специализации, за които же
лаят да бъдат включени като резерви.
(2) Кандидати, които са изтеглили доку
ментите си, се смятат за отказали се.
(3) Решението на приемната комисия е
окончателно и не подлежи на преразглеждане.
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Чл. 37. При необходимост със заповед на
началника на висшето военно училище се
организира допълнителен прием и попълване
на незаетите места. В него могат да участват
и кандидатите, които не са се явили пред
приемната комисия.
Чл. 38. Началниците на висшите военни
училища организират изпращането на доку
ментите по чл. 147 от Правилника за прила
гане на Закона за защита на класифицираната
информация, приет с ПМС № 276 от 2002 г.
(обн., ДВ, бр. 115 от 2002 г.; посл. изм., бр. 5
от 2010 г.), до Държавна агенция „Национална
сигурност“ с искане за започване на процедура
за проучване на приетите за обучение, които
нямат разрешение за достъп до класифицира
на информация или притежават разрешение
за достъп до класифицирана информация до
ниво, по-ниско от „Секретно“.
Чл. 39. (1) Приетите кандидати се уведо
мяват писмено за специалността и специа
лизацията, в които са приети, и за времето
за явяване във висшето военно училище за
започване на обучението.
(2) Местата на приетите обучаеми, които не
са се явили на определената дата за започване
на обучението, се попълват от резервите по
низходящ ред на състезателния бал.
(3) В срок до тридесет дни след издаване
на заповедта за приемане на обу чаемите
началниците на висшите военни училища
уведомяват съответните военни окръжия за
приетите кандидати и организират въвежда
нето на информацията в Автоматизираната
система за управление на човешките ресурси.
(4) В срока по ал. 3 в дирекция „Управление
на човешките ресурси“ – МО, се изпращат на
хартиен и магнитен носител окончателните
списъци с имената на приетите за обучение.
Чл. 40. До 3 дни след издаването на на
редбата директорът на дирекция „Връзки с
обществеността“ – МО, организира нейното
публикуване на интернет страницата на Ми
нистерството на отбраната, а началниците
на НВУ „Васил Левски“ и на ВВМУ „Никола
Й. Вапцаров“ – на интернет страницата на
съответното висше военно училище.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Наредбата се издава на основание
чл. 142, ал. 1 от Закона за отбраната и въ
оръжените сили на Република България и
чл. 116а, ал. 1 от Правилника за прилагане
на Закона за отбраната и въоръжените сили
на Република България, приет с ПМС № 46
от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 25 от 2010 г.; посл.
изм., бр. 40 от 2015 г.).
§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“ и от
меня Наредба № Н-33 от 2011 г. за условията
и реда за приемане на обучаеми във висшите
военни училища (обн., ДВ, бр. 96 от 2011 г.;
изм., бр. 98 от 2012 г.).
Министър:
Николай Ненчев

С Т Р.

36

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 17

Приложение № 1
към чл. 12, ал. 3
Рег. № ........./...20… г.
Екз. № .........................
УТВЪРЖДАВАМ:
КОМАНДИР ........................................
______.___________. 20…… г.
П Р О Т О К О Л
от заседанието на комисията във военно формирование ............................................................ за удос
тояване на военнослужещи от …………………………………, кандидати за обучение в НВУ „В. Левски“ (ВВМУ
„Н. Й. Вапцаров“) за придобиване на висше образование по специализации от специалността „Орга
низация и управление на военни формирования на тактическо ниво“ от професионално направление
„Военно дело“ за учебната ……………… г.
Днес, ..............20….г., комисия, назначена със заповед № .../.........20….. г. на командира на .........................,
в състав:
Председател: ...........................................
Членове: 1. ..............................................
2. ..............................................
3. ..............................................,
провери документите на кандидатите ……………………… за обучение в НВУ „В. Левски“ (ВВМУ „Н. Й.
Вапцаров“) за придобиване на висше образование по специализации от специалността „Организация
и управление на военни формирования на тактическо ниво“ от професионално направление „Военно
дело“ за учебната ……………… за съответствие с условията на Наредба № Н-5 от 16 февруари 2016 г. и
тяхната комплектност, в резултат на което
Комисията пpедлага:
1. Да бъдат удостоени следните военнослужещи:
№
по
ред

Звание,
име,
презиме,
фамилия

ЕГН

Длъжност

Военно
формиро
вание

Атеста
ционна
оценка

Образо
вание и
военна
квалификация

Ниво на
разреше
ние за
достъп до
класиф.
информа
ция

1.
2.
3.
4.
2. Не удостоява следните военнослужещи:
2.1. Звание, име, презиме, фамилия – причини за неудостояването
2.2.
2.3.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЧЛЕНОВЕ: 1.
2.
3.
Отпечатано в 1 екз.
Размножено в … екз.

Ниво на
владеене
на ан
глийски/
френски
език по
STANAG
6001
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Приложение № 2
към чл. 27, ал. 6

Приложение № 3
към чл. 31, ал. 3

Най-често срещани заболявания, водещи до
негодност при медицинското освидетелства
не на кандидат-курсанти за обучение във
висше военно училище

Резултати от дисциплините от Единния
армейски тест, формиращи оценка „издър
жал“ или „неиздържал“, и единици, приба
вяни към състезателния бал на кандидата

– Вродени аномалии на сърдечно-съдовата
система;
– Артериална хипертония;
– Ритъмни и проводни нарушения на сърцето;
– Бронхиална астма, туберкулоза;
– Ерозивни гастродуоденити;
– Язва на стомаха и дванадесетопръстника;
– Хепатит А – до 1 год. от заболяването, без
усложнения;
– Хепатит В и С;
– Диабет и други болести на жлезите с вът
решна секреция;
– СПИН;
– Кръвни заболявания (анемии, левкози и др.);
– Бъбречно-каменна болест;
– Жлъчно-каменна болест;
– Изкривявания на гръбначния стълб;
– Дегенеративни заболявания на гръбначния
стълб (болест на Шоерман – Мау);
– Вродени аномалии;
– Съдови заболявания;
– Остри и хронични гинекологични заболя
вания;
– Вътрешночерепни травми, мозъчни сътре
сения, мозъчна контузия;
– Травми и увреди на периферната нервна
система (парези, парализи и лезии на периферни
нерви);
– Увреждания на междупрешленните дискове
на гръбначния стълб (дискови протрузии, дис
кови хернии);
– Епизодични и пароксизмални разстройства
(епилепсия и еквиваленти);
– Вродени аномалии на нервната система
(спина бифида);
– Неврит на слуховия нерв;
– Изк ривена носна п рег ра да (зат руднено
носно дишане);
– Ринитис алергика;
– Смущения във вестибуларния апарат;
– Кривогледство;
– Увреждане на ретината и зрителния нерв;
– Употреба на психоактивни вещества (нар
котици, седативни и успокояващи медикаменти,
психостимуланти, енергийни напитки);
– Злоупотреба или зависимост от алкохол;
– Личностови разстройства;
– Психотични разстройства;
– Афективни разстройства;
– Преживян тежък стрес в рамките на по
следната година, който причинява периодична
или постоянна тревожност, проблеми със съня,
а мислите и емоциите постоянно са ангажирани
с преживяната психотравма;
– Псориазис;
– Витилиго по откритите части;
– Алопеция;
– Акне – тежка форма;
– Хронична уртикария;
– Множество кариеси или зъбни корони;
– Злокачествени заболявания.

0 – 119 точки

неиздържал

120 – 159 точки

0 към бала на кандидата

160 – 199 точки

+1 към бала на кандидата

200 – 249 точки

+3 към бала на кандидата

250 – 299 точки

+4 към бала на кандидата

300 – 349 точки

+5 към бала на кандидата

350 – 400 точки
1436

+6 към бала на кандидата

МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА
МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
Наредба за изменен ие и доп ъ лнен ие на
Наредба № 52 от 2002 г. за железопътен
превоз на военни товари, техника и войски
(ДВ, бр. 64 от 2002 г.)
§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 т. 2 се изменя така:
„2. военни команди;“.
2. В т. 3 думата „бойна“ се заличава.
3. В ал. 3 т. 1 се изменя така:
„1. планираните и заявени пред желе
зопътния превозвач от формированията за
контрол на придвижването военни превози
на територията на друга държава;“.
§ 2. В чл. 8 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Взаимоотношенията между заявители
те и превозвачите във връзка с планирането,
осигуряването, управлението, отчитането и за
плащането на военни превози от въоръжените
сили на Република България се уреждат въз
основа на сключен договор съгласно Закона
за обществените поръчки и при спазване на
изискванията на тази наредба.“
2. Алинея 3 се отменя.
§ 3. Член 9 се изменя така:
„Чл. 9. Военните превози за въоръжените
сили на Република България се извършват
с товарителница по образец на превозвача.“
§ 4. В чл. 12 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „30 септември“ се заме
нят с „30 май“.
2. В ал. 2 думите „25-о число“ се заменят
с „15-о число“.
3. Алинея 3 се изменя така:
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„(3) На основание на месечния план во
енните формирования в срок не по-късно от
5 дни преди датата на натоварване подават
на превозвача петдневна заявка (приложение
№ 4) в два екземпляра.“
4. В ал. 7, т. 1 думата „до“ се заличава.
5. В ал. 8 думите „при извънредни об
стоятелства“ се заменят с „при неотложна
необходимост“.
§ 5. В чл. 13 се правят следните изменения:
1. В ал. 3 думите „Националната компания
„Железопътна инфраструктура“ (НК „ЖИ“)“
се заменят с „управителя на железопътната
инфраструктура“.
2. В ал. 4 думите „генералния директор
на НК „ЖИ“ се заменят с „управителя на
железопътната инфраструктура“.
3. В ал. 5 абревиатурата „НК „ЖИ“ се
заменя с „управителя на железопътна инфра
структура“, а думата „железници“ с „управи
тели на железопътна инфраструктура“.
§ 6. В чл. 15, ал. 2 думите „и НК „ЖИ“
се заменят с „и управителя на железопътна
инфраструктура“.
§ 7. В чл. 16 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, т. 1 след думите „дървени подо
ве“ се добавя „без заварени метални шини“,
а думите „серията „Res“ се заменят с „типа
„Res“ или „Regs“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) По за явка на формировани ята за
контрол на придвижването превозвачът пре
доставя за личния състав и охраната техни
чески изправни, почистени и заредени с вода
пътнически вагони.“
3. В ал. 3 т. 5 се изменя така:
„5. вагоните за превоз на взривни товари да
са с композиционни калодки, а при подаване
на вагони с чугунени калодки същите да са
с изолирани спирачки, с правилно отделени
калодки и снабдени с искрозащитна ламарина
над колелата.“
§ 8. В чл. 17 думите „превозващата се
войскова част“ се заменят с „превозващото
се военно формирование“.
§ 9. В чл. 19, ал. 1 думата „подразделени
ята“ се заменя с „военните формирования“.
§ 10. В чл. 20, ал. 2 думата „бойната“ се
заличава, а думите „военния жп комендант“
се заменят с „представителя на формирова
нията за контрол на придвижването“.
§ 11. В чл. 21 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „бойната“ се заличава.
2. В ал. 4 думите „требване-товарителница
та образец 3“ се заменят с „товарителницата“,
думите „военният жп комендант“ с „предста
вителят на формированията за контрол на
придвижването“.
§ 12. В чл. 22, ал. 2 думите „требване-то
варителница образец 3“ се заменят с „това
рителницата“.
§ 13. В чл. 25 се правят следните изменения:
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1. В ал. 2 абревиатурата „БА“ се заменя
с „военни товари, техника и войски“, а ду
мата „железници“ се заменя с „железопътни
превозвачи и управители на железопътна
инфраструктура“.
2. В ал. 3 думите „верижна и колесна“
се заличават, думата „техника“ се заменя с
„техниката“, а думите „или железопътната
администрация“ се заличават.
§ 14. В чл. 26 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „пода“ с заменя с „на
длъжната и напречната ос“.
2. В ал. 4 думата „бойна“ се заличава.
3. В ал. 5 думите „от НК „ЖИ“ се заменят
с „от управителя на железопътна инфра
структура“.
§ 15. В чл. 27, ал. 1 се правят следните
изменения:
1. В т. 1 думите „на НК „ЖИ“ се заменят
с „на управителя на железопътна инфра
структура“.
2. В т. 2 думите „Националната компания
„Железопътна инфраструктура“ се заменят с
„управителят на железопътната инфраструк
тура“.
§ 16. В чл. 28, ал. 1 думите „Наредба № 49
от 2001 г. за определяне правилата за движение
на влаковете, маневрената работа и сигнали
те, подавани в железопътния транспорт (ДВ,
бр. 18 от 2002 г.)“ се заменят с „Наредба № 58
от 2 август 2006 г. за правилата за техниче
ската експлоатация, движението на влаковете
и сигнализацията в железопътния транспорт
(ДВ, бр. 73 от 2006 г.) и Правилата за дви
жение на влаковете и маневрената работа в
железопътния транспорт на управителя на
железопътната инфраструктура“.
§ 17. В чл. 29 се правят следните изменения:
1. В т. 1 думите „Приложение В“ се заме
нят с „Притурка В“, думите „Приложение 1“
се заменят с „Притурка С“, а думите „(ДВ,
бр. 46 от 1982 г.)“ се заличават.
2. В т. 3 думите „или железопътната ад
министрация“ се заличават.
§ 18. В чл. 31, т. 3 думата „бойна“ се за
личава.
§ 19. В чл. 35 думите „Наредба № 49 от
2001 г. за определяне правилата за движение
на влаковете, маневрената работа и сигнали
те, подавани в железопътния транспорт“ се
заменят с „Наредба № 58 от 2 август 2006 г.
за правилата за техническата експлоатация,
движението на влаковете и сигнализацията
в железопътния транспорт и Правилата за
движение на влаковете и маневрената работа
в железопътния транспорт на управителя на
железопътната инфраструктура“.
§ 20. В чл. 39, ал. 2 думите „Наредба № 49
от 2001 г. за определяне правилата за движение
на влаковете, маневрената работа и сигнали
те, подавани в железопътния транспорт“ се
заменят с „Наредба № 58 от 2 август 2006 г.
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за правилата за техническата експлоатация,
движението на влаковете и сигнализацията
в железопътния транспорт и Правилата за
движение на влаковете и маневрената работа
в железопътния транспорт на управителя на
железопътната инфраструктура“.
§ 21. В чл. 45, ал. 1 думите „на НК „ЖИ“
се заменят с „на управителя на железопътна
инфраструктура“.
§ 22. В чл. 50 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „безплатно“ се заличава.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Претоварването и укрепването на тех
никата и товарите на друг вагон се извършва
от военната товарно-разтоварна команда.“
3. В ал. 3 изречение второ се изменя така:
„Когато това е невъзможно, съгласувано с
началника на ешелона се прилагат изисква
нията на ал. 1 и 2 при спазване на актовете
в чл. 29.“
§ 23. Раздел „VII. Пътуване на военнослу
жещи. Превоз на военни колетни пратки.“
се отменя.
§ 24. В § 1 на допълнителната разпоредба
се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. „военен ешелон“ е военно формирова
ние или военна команда и партиди техника
и въоръжение, превозвани съвместно в един
влак;“.
2. В т. 2 думите „без техника“ се заличават.
3. Точки 4 и 5 се изменят така:
„4. „военно формирование“ е взвод, рота,
батарея, бата л ьон, д и визион, еск а д ри ла,
полк, бригада, база или друга структура от
въоръжените сили, която е организационно
и икономически обособена;
5. „формирования за контрол на придвиж
ването“ са структури от въоръжените сили
с отговорности по планиране, заявяване,
координиране и контрол на придвижването
и транспортирането;“.
4. В т. 6 думите „нормално сработени
калодки“ се заменят с „правилно отделени
калодки“.
5. Създава се точка 7:
„7. „техника“ са сухопътни самоходни/бук
сирни огневи средства, верижни и колесни
влекачи, автомобили с общо и специално
назначение, всички колесни и верижни базови
машини, на които е монтирана бойна и спо
магателна техника на родовете и специални
войски, трактори, ремаркета и полуремарке
та с общо и специално назначение, както и
самоходни машини.“
§ 25. В преходните и заключителните раз
поредби се правят следните изменения:
1. В § 3 думите „или железопътната адми
нистрация“ се заличават.
2. Параграф 4 се изменя така:

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 9

„§ 4. Международни военни превози с ва
гони за междурелсие 1520 мм се извършват
съгласно разпоредбите на Особени условия за
извършване на военни превози и превози на
специално имущество в съобщение МПЖС
(ОУ МПЖС) (утвърдени с наредба от Минис
терския съвет на Република България съгласно
споразумение между Република България и
Руската федерация).“
3. Параграф 5 се отменя.
§ 26. Приложения № 1 – 3.4 към чл. 9 се
отменят.
§ 27. В приложение № 6 се правят следните
изменения:
1. В т. І:
а) наименованието на точката се изменя
така:
„Задължения на длъжностните лица на
управителя на железопътна инфраструктура,
превозваните войски и формированията за
контрол на придвижването“;
б) точка 1 се изменя така:
„1. Задължения на длъжностните лица на
управителя на железопътна инфраструктура:“.
2. В т. V, т. 1 думата „железниците“ се за
меня с „железопътния превозвач и управителя
на железопътна инфраструктура“.
Допълнителни разпоредби
§ 28. Навсякъде в наредбата думите „во
еннотранспортните органи“, „военнотранс
портните органи на ГЩ на БА“, „военно
транспортните органи на ГЩ при превози на
БА“ и „военнотранспортните органи на БА“
се заменят с „формированията за контрол на
придвижването“, а думите „военнотранспорт
ни органи“ с „формирования за контрол на
придвижването“.
§ 29. Навсякъде в наредбата думите „вой
скови части“, съответно „войсковите части“ се
заменят с „военни формирования“, съответно
„военните формирования“, а думите „войско
вата част“ с „военното формирование“.
§ 30. Навсякъде в наредбата думата „поде
ление“, съответно „поделението“ се заменят с
„военно формирование“, съответно „военното
формирование“, а думите „Българската армия
(БА)“, съответно „БА“ с „въоръжените сили
на Република България“.
Заключителна разпоредба
§ 31. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър на отбраната:
Николай Ненчев
Министър на транспорта,
информационните технологии
и съобщенията:
Ивайло Московски
1425
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ВЪРХОВЕН
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
РЕШЕНИЕ № 10515
от 12 октомври 2015 г.

по административно дело № 8888 от 2015 г.
Върховният административен съд на Ре
публика България – седмо отделение, в съ
дебно заседание на петнадесети септември
две хиляди и петнадесета година в състав:
Председател: Ваня Анчева, членове: Даниела
Мавродиева, Калина Арнаудова, при секретар
Боряна Георгиева и с участието на прокуро
ра Мери Найденова изслуша докладваното
от съдията Даниела Мавродиева по адм.д.
№ 8888/2015 г.
Производството е по реда на чл. 185 и
следващите от Административнопроцесуалния
кодекс (АПК).
Образу вано е по жа лба на сдру жение
„Синдикат на служителите в Министерството
на вътрешните работи“ (МВР) със седалище
и адрес на управление София, ул. Шести
септември 29, подадена чрез процесуалния
представител на дружеството – адв. Даниел
Стоянов от Великотърновската АК, срещу
Заповед № 8121з-40 от 15.01.2015 г. на минис
търа на вътрешните работи в частта, с която
е придадено обратно действие на заповедта
считано от 1.07.2014 г. В жалбата са изложени
съображения за нищожност и незаконосъ
образност на министерската заповед в об
жалваната част. Иска се отмяна на заповедта
или обявяването є за нищожна. Представена
е писмена защита. Претендират се разноски.
Ответната страна – министърът на вътреш
ните работи, не взема становище по жалбата.
Представителят на Върховната администра
тивна прокуратура в съдебно заседание дава
заключение за основателност на подадената
жалба, като счита обжалваната заповед за
нищожна.
Подадената жалба е допустима.
Жалбоподателят – сдружение „Синдикат
на служителите в МВР“, е синдикална орга
низация по смисъла на чл. 243, ал. 1 ЗМВР.
В предмета му на дейност е защита правата
и интересите на неговите членове – държав
ни служители в МВР, пред всички държавни
органи, включително и съда. Съгласно ТР
№ 2 от 12.02.2010 г. на Общото събрание на
съдиите на ВАС по тълк. дело № 4/2009 г. съ
словните (браншовите) организации и другите
юридически лица с нестопанска цел могат
да оспорват подзаконови нормативни актове
при наличието на правен интерес, обоснован
от предмета на дейност и целите, за които
са създадени. Сдруженията на юридически
или физически лица, които са организаци
онно обособени въз основа на закон, имат
качеството на „организация“ по смисъла на
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Административнопроцесуалния кодекс съглас
но даденото определение от допълнителната
разпоредба на § 1, т. 2. Като организации в
хипотезата на чл. 186 от Административно
процесуалния кодекс, които са създадени по
закон и устав да представляват и защитават
общите интереси на своите членове, съслов
ните (браншовите) организации и другите
сдружения с нестопанска цел имат право да
участват в административното производство
за издаване на подзаконовия нормативен
акт. Те могат да оспорват издадения подза
конов нормативен акт в случаите, когато с
него се засягат или могат да бъдат засегнати
общи права, свободи или законни интереси
или се пораждат задължения за членуващи
те в сдружението лица. Правният интерес
на съсловните (браншовите) организации и
другите юридически лица с нестопанска цел
е обусловен от засягането на техни лични
права или законни интереси, непосредствено
породени от предмета на дейност и целите на
учредяването им. Изложеното по-горе води
до извод, че за сдружение „Синдикат на слу
жителите в МВР“ е налице правен интерес от
оспорване на заповедта на министъра.
Разгледана по същество, жалбата е осно
вателна.
Предмет на оспорване е Заповед № 8121з-40
от 15.01.2015 г. на министъра на вътрешните
работи в частта, с която е придадено обратно
действие на заповедта считано от 1.07.2014 г.
Със заповедта се изменя Заповед № 8121з-791
от 28.10.2014 г. в частта по т. 4, като се про
меня алгоритъмът за определяне на размера
на допълнителнителното възнаграждение за
полагане на труд на официални празници
от държавни служители в МВР. Съгласно
обжалваната част на министерската заповед
редът за изплащане на допълнителното въз
награждение за работа на официален празник
по настоящата заповед се прилага за труд,
положен след 1.07.2014 г.
Настоящият съдебен състав намира, че
оспорената пред съда Заповед № 8121з-40
от 15.01.2015 г. на министъра на вътрешни
те работи по своето естество представлява
нормативен административен акт по смисъла
на чл. 75, ал. 1 АПК. Според определението,
съдържащо се в тази разпоредба, норматив
ните административни актове са подзаконови
административни актове, които съдържат
административноправни норми, отнасят се за
неопределен и неограничен брой адресати и
имат многократно правно действие, а според
ал. 2 на същия член нормативните админи
стративни актове се издават по прилагане на
закон или подзаконов нормативен акт от повисока степен. Оспорената пред съда заповед
отговаря на всички изисквания по чл. 75, ал. 1
и 2 АПК, тъй като съдържа административ
ноправни норми. По своето естество съдър
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жащите се в заповедта правила за поведение
представляват административноправни норми.
На следващо място, заповедта се отнася за
неопределен и неограничен брой адресати.
Макар с нея да се регламентират отношения,
касаещи само служители в МВР, не може
да се приеме, че адресатите на заповедта
са персонално определени или ограничени.
Заповедта има многократно правно действие,
тъй като приложението є не се изчерпва с
еднократно действие нито по отношение на
конкретния правен субект – адресат на опре
делена норма от заповедта, нито във времево
отношение. Наред с това заповедта е издадена
по прилагане на нормативни актове от по-ви
сока степен и по-конкретно по прилагане на
чл. 179, ал. 1 и 2 ЗМВР. При това заповедта е
издадена в изпълнение на законовата делега
ция по чл. 179, ал. 2 ЗМВР. Обстоятелството,
че актът е озаглавен „заповед“ не променя
неговата правна същност, която се определя
от съдържанието му, а не от наименованието.
Поради това, определянето на оспорената
заповед като нормативен административен
акт не е изключено от разпоредбата на чл. 7
от Закона за нормативните актове, в която
са изброени видове подзаконови нормативни
актове и в които не е включен акт с наиме
нование „заповед“.
Предвид изложените съображения насто
ящият състав намира, че Заповед № 8121з-40
от 15.01.2015 г. на министъра на вътрешните
работи представлява нормативен админи
стративен акт. В същия смисъл е и Решение
№ 1397 от 30.01.2013 г., постановено по адм.д.
№ 12636/2012 г. на петчленен състав на ВАС,
втора колегия.
Заповедта е издадена на основание чл. 179,
ал. 1 и 2 ЗМВР. Съгласно ал. 2 на същия
законов текст размерът на допълнителните
възнаграждения по ал. 1 и по чл. 178, ал. 1,
т. 2 и 5, условията и редът за тяхното изпла
щане се определят със заповед на министъра
на вътрешните работи.
Следователно министърът на вътрешните
работи е приел обжалваната заповед въз ос
нова на законова делегация и в рамките на
предоставената му компетентност.
Заповедта в обжалваната част е издадена в
нарушение на материалния закон – нарушена
е разпоредбата на чл. 14, ал. 2 ЗНА.
Съгласно цитираната разпоредба обратна
сила на нормативен акт, издаден въз основа
на друг нормативен акт, може да се даде
само ако такава сила има актът, въз основа
на който той е издаден.
При елементарно съпоставяне на датата
на издаване на заповедта (15.01.2015 г.) и
датата на влизане в сила на конкретната
нейна норма (1.07.2014 г.) е видно, че на по
следната е придадена обратна сила. Заповедта
в обжалваната част, която влиза в сила на
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1.07.2014 г., е издадена на основание чл. 179,
ал. 2 ЗМВР. Тази разпоредба няма обратна
сила, поради което оспорената норма, с която
е дадена такава, е незаконосъобразна. В този
смисъл е константната съдебна практика на
ВАС (Решение № 2339 от 2000 г. по адм.д.
№ 7868/1999 г. на петчленен състав на ВАС, Ре
шение № 16066/2009 г. по адм.д. № 9664/2009 г.
на ВАС; Решение № 5551 от 2008 г. по адм.д.
№ 1649/2008 г. на ВАС; Решение № 10363 от
2009 г. по адм.д. № 8368/2008 г. и Решение
№ 15898 от 1.12.2011 г. по адм.д. № 625/2011 г.
на петчленен състав на ВАС).
С оглед изложените съображения Заповед
№ 8121з-40 от 15.01.2015 г. на министъра на
вътрешните работи в частта, с която е прида
дено обратно действие на заповедта считано
от 1.07.2014 г., като е предвидено, че редът за
изплащане на допълнителното възнаграж
дение за работа на официален празник по
настоящата заповед се прилага за труд, по
ложен след 1.07.2014 г., е приета в нарушение
на чл. 14, ал. 2 ЗНА, което е основание за
нейната отмяна.
Съгласно разпоредбата на чл. 168, ал. 1
АПК съдът не се ограничава само с обсъжда
не на основанията, посочени от оспорващия,
а е длъжен въз основа на представените от
страните доказателства да провери законосъ
образността на оспорения административен
акт на всички основания по чл. 146.
Настоящата инстанция намира, че при изда
ването на обжалвания подзаконов администра
тивен акт е допуснато и особено съществено
нарушение на процедурата по издаването му,
водеща до нищожност на оспорената заповед в
обжалваната част. По силата на чл. 5, ал. 5 от
Конституцията на Република България, чл. 78,
ал. 2 АПК и чл. 37, ал. 1 ЗНА нормативните
актове се обнародват в „Държавен вестник“.
По делото няма данни обжалваната заповед
да е обнародвана, няма и подобни твърдения.
Националното законодателство поставя
като изискване за влизане в сила на норматив
ния акт същият да бъде обнародван в „Дър
жавен вестник“. Следователно обнародването
е условие за превръщането на акта в част от
действащото право и е елемент от фактическия
състав на издаването на нормативния акт,
обуславящ неговата валидност. За разлика от
съобщаването на индивидуалните и общите
административни актове публикуването на
нормативните актове е завършващият елемент
от техния фактически състав като условие
за влизането им в сила и поставянето им в
действие. Чрез обнародването в „Държавен
вестник“ нормативният акт се довежда до
всеобщо знание и се определя началният
момент, от който той произвежда действие.
Необнародването е пречка актът да породи
предписаните му правни последици, тъй като
до публикуването му той не съществува като
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юридически факт. Това означава, че липсата
на този елемент от фактическия състав на
издаването на нормативния акт води до опо
рочаването му до степен на нищожност. Не
обнародваният подзаконов нормативен акт
не произвежда целеното с неговото издаване
правно действие и затова, ако бъде приложен,
преди да бъде обнародван, ще е налице неза
конно действие, извършено без нормативно
основание.
Приложеният необнародван акт създава
нежелана от правния ред и опасна привид
ност, че той има правно действие и валидно
регулира съответните обществени отношения.
Затова в този случай допуснатото нарушение
на административнопроизводствените прави
ла за издаването му – липсата на обнарод
ване – вече е особено съществено и такъв
нормативен акт е нищожен. Обявяването
на неговата нищожност има за последица
невъзможност този акт да бъде саниран чрез
последващо обнародване. В настоящия слу
чай обжалваната заповед е непубликувана,
но е породила правно действие от 1.07.2014 г.
Следователно непубликуваният акт следва
да бъде обявен за нищожен по изложените
мотиви за особено съществено нарушение на
процесуалните правила.
Неизпълнението на задължението за об
народване поначало се възприема в съдеб
ната практика като съществен порок на
акта, обуславящ неговата невалидност. В
този смисъл са Решение № 14935 от 2009 г.
по адм.д. № 12183/2009 г.; Решение № 14946
от 8.12.2009 г. по адм.д. № 5837/2009 г.; Ре
шение № 11788 от 12.10.20 09 г. по адм.д.
№ 9523/2009 г.; Решение № 4650 от 9.04.2010 г.
по адм.д. № 2409/2010 г.; Решение № 6331 от
10.05.2013 г. по адм.д. № 3229/2013 г.; Решение
№ 214 от 9.01.2014 г. по адм.д. № 14791/2013 г.;
Решение № 14659 от 5.12.2014 г. по адм.д.
№ 15882/2013 г. на петчленни състави на ВАС.
При така изложените съображения Запо
вед № 8121з-40 от 15.01.2015 г. на министъра
на вътрешните работи в частта, с която е
предвидено, че редът за изплащане на до
пълнителното възнаграждение за работа на
официален празник по настоящата заповед
се прилага за труд, положен след 01.07.2014г.,
е недействителна, с оглед на което следва да
бъде прогласена нейната нищожност.
При този изход на спора основателна и
доказана е претенцията на процесуалния
представител на жалбоподателя за присъждане
на съдебни разноски, ето защо същата следва
да бъде уважена, като Министерството на
вътрешните работи бъде осъдено да заплати
на сдружение „Синдикат на служителите в
Министерството на вътрешните работи“ със
седалище и адрес на управление София, ул.
Шести септември 29, направените по делото
съдебни разноски в размер 430 лв., от ко
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ито 10 лв. – държавна такса, 20 лв. – такса
за обнародване в „Държавен вестник“, и
400 лв. – платено адвокатско възнаграждение.
Решението, след влизане в сила, подлежи
на обнародване в „Държавен вестник“.
Така мотивиран и на основание чл. 193,
ал. 1 АПК Върховният административен съд,
състав на седмо отделение,
РЕШИ:
Обявява нищожност на Заповед № 8121з-40
от 15.01.2015 г. на министъра на вътрешните
работи в частта, с която е предвидено, че
редът за изплащане на допълнителното въз
награждение за работа на официален празник
по настоящата заповед се прилага за труд,
положен след 1.07.2014 г.
Осъжда Министерството на вътрешните
работи да заплати на сдружение „Синдикат на
служителите в Министерството на вътрешните
работи“ със седалище и адрес на управление
София, ул. Шести септември 29, направените
по делото съдебни разноски в размер 430 лв.
Решението подлежи на касационно оспор
ване пред петчленен състав на Върховния
административен съд в 14-дневен срок от
съобщаването му на страните.
Председател:
Георги Колев
1337

РЕШЕНИЕ № 1694
от 17 февруари 2016 г.

по административно дело № 13709 от 2015 г.
Върховният административен съд на Репуб
лика България – петчленен състав – II коле
гия, в съдебно заседание на двадесет и осми
януари две хиляди и шестнадесета година в
състав: Председател: Боян Магдалинчев, чле
нове: Георги Чолаков, Ангел Калинов, Галя
Костова, Анелия Ананиева, при секретар Свет
ла Панева и с участието на прокурора Мери
Найденова изслуша докладваното от съдията
Анелия Ананиева по адм. дело № 13709/2015 г.
Производството е по чл. 208 и сл. АПК.
Образувано е по касационна жалба на минис
търа на вътрешните работи чрез юрисконсулт
Михайлова като процесуален представител
против Решение № 10515 от 12.10.2015 г., пос
тановено по адм.д. № 8888/2015 г. по описа
на Върховния административен съд, седмо
отделение. В жалбата се излагат доводи за
неправилност на обжалваното решение поради
нарушение на материалния закон и необос
нованост. Претендира се неговата отмяна и
постановяване на друго, с което да се отхвърли
оспорването. Прави се искане за присъждане
на юрисконсултско възнаграждение.
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Ответникът – сдружение „Синдикат на слу
жителите в Министерството на вътрешните
работи“, чрез адв. Стоянов като процесуален
представител изразява становище за неоснова
телност на касационната жалба. Претендира
разноски за тази инстанция.
Прокурорът от Върховната административ
на прокуратура дава мотивирано заключение
за правилност на обжалваното решение.
Върховният административен съд, петчле
нен състав, намира касационната жалба за
процесуално допустима като подадена в за
конния срок и от надлежна страна, за която
съдебният акт е неблагоприятен.
Разгледана по същество, е неоснователна
по следните съображения:
С обжалваното решение е обявена нищож
ността на Заповед № 8121з-40 от 15.01.2015 г.
на министъра на вътрешните работи в частта,
с която е предвидено, че редът за изплащане
на допълнителното възнаграждение за ра
бота на официален празник по тази заповед
се прилага за труд, положен след 1.07.2014 г.
Със заповедта се изменя предходна Заповед
№ 8121з-791 от 28.10.2014 г. в частта по т. 4,
като се променя механизмът за определяне на
размера на допълнителното възнаграждение
за полагане на труд на официални празници
от държавни служители в МВР, като в оспо
рената част е посочено, че определеният с
нея ред за изплащане на това допълнително
възнаграждение се прилага за труд, положен
след 1.07.2014 г.
За да постанови този резултат, тричленният
състав е приел, че оспорената заповед на ми
нистъра на вътрешните работи представлява
нормативен административен акт по смисъла
на чл. 75, ал. 1 АПК, като издадена въз основа
на законова делегация по чл. 179, ал. 1 и 2 ЗМВР
и според материята, която урежда, съдържа
административноправни норми, отнася се за
неопределен брой адресати и има многократно
правно действие. Съдът е обосновал извод, че
на заповедта в оспорената є част е придадена
обратна сила в нарушение на чл. 14, ал. 2 от
Закона за нормативните актове (ЗНА), което
съставлява основание за нейната отмяна.
Тричленният състав е приел, че при издава
нето на подзаконовия административен акт е
допуснато и особено съществено нарушение на
процесуалните правила, тъй като не е обна
родван в „Държавен вестник“, което води до
нищожност на заповедта в оспорената част с
оглед нормите на чл. 5, ал. 5 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 37,
ал. 1 ЗНА и чл. 78, ал. 2 АПК. Предвид това
и на основание чл. 193, ал. 1 АПК е обявена
нищожността на заповедта в оспорената част.
Обжалваното решение е правилно.
Основният довод в касационната жалба,
поддържан и в първоинстанционното про
изводство, е относно правната същност на

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 3

заповедта. Твърди се, че същата не отговаря
на критериите за подзаконов нормативен
акт съгласно чл. 75 АПК и чл. 3, ал. 2 ЗНА,
тъй като се отнася до определяем кръг субе
кти – служители на МВР, подчинени на адре
санта, и с нея не се засягат права и задължения
на други граждани. Във връзка с цитираното
решение на КС по конст. дело № 18/1995 г. се
навеждат и твърдения за „вътрешнослужебен
характер“ на акта.
От съдържанието на предходната Заповед
№ 8121з-791 от 28.10.2014 г., издадена също
на основание чл. 179, ал. 2 ЗМВР, както и
от съдържанието на изменящата я Заповед
№ 8121з-40 от 15.01.2015 г., се установява, че
с тях се урежда материята, свързана с допъл
нителните възнаграждения на държавните
служители в МВР по ал. 1 на същия законов
текст, реда и условията за изплащането им.
Законовата дефиниция за подзаконов нор
мативен акт се съдържа в нормата на чл. 1а
ЗНА, според която нормативният акт съдържа
общи правила за поведение, които се при
лагат към индивидуално неопределен кръг
субекти, има нееднократно действие и се
издава или приема от компетентен държавен
орган. Аналогична е дефиницията и по чл. 75,
ал. 1 и 2 АПК, според която нормативните
а дминист рат ивни ак тове са подзаконови
административни актове, които съдържат
административноправни норми, отнасят се за
неопределен и неограничен брой адресати и
имат многократно правно действие. Норма
тивните административни актове се издават
по прилагане на закон или подзаконов нор
мативен акт от по-висока степен.
Оспорената заповед отговоря на тези куму
лативно определени критерии за нормативен
акт, тъй като е издадена от компетентния
орган въз основа на законова делегация съ
гласно чл. 179, ал. 2 ЗМВР, следователно – по
прилагане на нормативен акт от по-висока
степен, съдържа норми, детайлизиращи ма
терията, залегнала в него, има нееднократно
действие и се отнася до неопределяем кръг
субекти. Обстоятелството, че със заповедта
се регламентират отношения, засягащи само
държавните служители в МВР и техният брой
е предвиден с устройствения му правилник, не
води до промяна в извода за правната същност
на заповедта и не се отразява на характера
є на подзаконов нормативен акт. Адресатите
на заповедта не са персонално посочени. На
именованието на акта също не го изключва
от обхвата на нормативните административни
актове, изброени в чл. 7 ЗНА. Правилно при
преценката за естеството на акта съдът е съ
образил неговото съдържание, като с оглед
регламентираните правила за поведение е
отчел наличието на административноправни
норми.
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Необнародването на заповедта като подза
конов нормативен акт в „Държавен вестник“
законосъобразно е възприето от тричленния
състав като съществен порок, водещ до нищож
ност. Съгласно чл. 5, ал. 5 от Конституцията
на Република България всички нормативни
актове се публикуват и влизат в сила три дни
след обнародването им, освен когато в тях е
определен друг срок. Конституционното из
искване е възпроизведено в разпоредбата на
чл. 78, ал. 2 АПК, която предвижда всички
подзаконови нормативни актове, освен тези
на общинските съвети, да се обнародват в
„Държавен вестник“. В същия смисъл е и раз
поредбата на чл. 37, ал. 1 ЗНА. Обнародването
на нормативния акт е условие за влизането му
в сила и го прави част от действащото право.
Правилен е изводът на тричленния състав, че
с обнародването в „Държавен вестник“ норма
тивният акт се довежда до знанието на всички
и чрез него се определя началният момент,
от който той произвежда действие. Затова в
съдебната практика се приема, че при липса
на обнародване подзаконовият нормативен
акт не поражда правни последици. В тази
връзка правният извод на тричленния състав
за липсата на последния елемент от факти
ческия състав на нормативния акт, водещ до
опорочаването му до степен на нищожност,
е обоснован и законосъобразен.
Правилно е и заключението за издаване на
заповедта в оспорената є част в нарушение на
чл. 14, ал. 2 ЗНА. Разпоредбата предвижда,
че обратна сила на нормативен акт, издаден
въз основа на друг нормативен акт, може да
се даде само ако такава сила има актът, въз
основа на който той е издаден. Подзаконовият
нормативен акт, част от който е оспореният
текст („редът за изплащане на допълнителното
възнаграждение за работа на официален праз
ник по заповедта се прилага за труд, положен
след 1.07.2014 г.“), е издаден на основание
чл. 179, ал. 2 във връзка с ал. 1 ЗМВР. Тази
разпоредба няма обратна сила, поради което
оспореният текст, с който е дадена такава, е
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незаконосъобразен, но предвид констатирания
по-тежък порок правилно заповедта в тази
част е обявена за нищожна. Ирелевантно за
крайния правен извод е направеното в каса
ционната жалба възражение, че с оспорения
текст се цели осигуряване на съответствие
в начина на изчисляване на допълнително
то възнаграждение за работа на официален
празник между използвания в МВР програмен
продукт и предвидения в предходната заповед
алгоритъм за това при съобразяване с датата
на влизане на ЗМВР в сила от 1.07.2014 г.
Предвид изложеното обжалваното реше
ние е валидно, допустимо и правилно. Не са
налице твърдените касационни основания за
неговата отмяна по чл. 209, т. 3 АПК, поради
което следва да се остави в сила.
При този изход на делото и с оглед сво
евременно заявената претенция за присъж
дане на разноски за настоящата инстанция
от процесуалния представител на ответника
касаторът дължи реално направените разноски
в размер 400 лв., съставляващи адвокатско
възнаграждение по договор за правна помощ
и съдействие от 20.01.2016 г. Възражение за
прекомерност на разноските от процесуалния
представител на касационния жалбоподател
не е направено.
По изложените съображения и на основание
чл. 221, ал. 2 АПК Върховният администра
тивен съд, петчленен състав,
РЕШИ:
Оставя в сила Решение № 10515 от 12.10.2015 г.,
постановено по адм.д. № 8888/2015 г. по описа
на Върховния административен съд.
Осъжда Министерството на вътрешните
работи да заплати на сдружение „Синдикат на
служителите в Министерството на вътрешните
работи“ направените разноски в размер 400 лв.
Решението не подлежи на обжалване.
Председател:
Георги Колев
1338
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
СЪВЕТ ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ
РЕШЕНИЕ № РД-05-11
от 9 февруари 2016 г.
Съветът за електронни медии на свое заседание, проведено на 9.02.2016 г., разгледа въпроса
за обявяване на конкурс за издаване на лицензия
за радиодейност за гр. Априлци, област Ловеч.
След отправено запитване Комиси ята за
регулиране на съобщенията със свое Решение
№ 595 от 4.12.2015 г. е предоставила на Съвета
за електронни медии актуална информация относно свободните радиочестоти за гр. Априлци.
Към решението е приложен и проект на разрешение за ползване на индивидуално определен
ограничен ресурс – радиочестотен спектър за
осъществяване на електронни съобщения чрез
електронна съобщителна мрежа за наземно
аналогово радиоразпръскване, и приложение,
съдържащо съответните технически параметри.
В съответствие с разпоредбата на чл. 116а ЗРТ
и получената информация за наличие на свободен радиочестотен ресурс СЕМ ще проведе три
конкурса, като честотата, за която взема това
решение, е посочена в приложението.
Съветът като специализиран орган, в чиито
правомощия е да регулира медийната среда
в интерес на обществото, обсъди въпроса за
програмния профил на радиопрограмата, която
да се разпространява на честота 88.9 MHz за
гр. Априлци.
Съветът прецени, че с оглед демографската
картина на района (по данни, публикувани на
електронната страница на НСИ), възможността
да бъде използван ефективно радиочестотният
спектър в зоната на обслужване, да се създадат
възможности за конкурентна медийна среда и
условия за нейното развитие на регионално ниво,
слушателската аудитория в региона да получи
достъп до нова българска радиопрограма и потребителите да имат алтернативен избор, което е
предпоставка за високо качество на предлаганата
услуга, програмата, за създаването на която ще
бъде лицензиран доставчик на радиоуслуги (радиооператор) в обявения с това решение конкурс,
следва да бъде с общ (политематичен) профил.
В нея задължително да присъстват предавания с
информационна, образователна, културна и развлекателна насоченост, предназначени за преобладаващата част от населението на гр. Априлци.
С оглед изложеното СЕМ приема, че са налице
предвидените от ЗРТ условия за откриване на
конкурс за осъществяване на радиодейност чрез
използване на налични и/или нови електронни
съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване за гр. Априлци.

На основание чл. 32, ал. 1, т. 14 във връзка с
чл. 116 и чл. 116а, ал. 1 и 2 от Закона за радиото и
телевизията във връзка с Решение на КРС № 595
от 4.12.2015 г. Съветът за електронни медии реши:
Да открие неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност – създаване на програма
с общ (политематичен) профил, разпространявана
чрез използване на налични и/или нови електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово
радиоразпръскване за гр. Априлци, за честотно
назначение с технически параметри, посочени в
приложението.
Датата, мястото и часът на провеждане на
конкурса са: 14 юни 2016 г. (вторник), София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 5, от 10 ч.
СЕМ приема заявления за участие от 18 до
22 април 2016 г. включително на адрес – София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 5, деловодство, от
9 до 12,30 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Конкурсните книжа се закупуват от 21 до
25 март 2016 г. включително на адрес – София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 6, стая 606б (каса),
от 9 до 12,30 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Съвета за електронни медии в 14-дневен срок от узнаването му.
Председател:
Г. Лозанов
Приложение
Честота:
Адрес, населено място:
Адрес, точка на излъчване:
Географски координати:
Северна ширина
Географски координати:
Източна дължина
Надморска височина на
кота терен:
Максимална мощност на
изхода на предавателя:
Максимално ефективно
излъчена мощност:
Максимална ефективна
височина на АФС:
Медианна стойност на
интензитета на ЕМП:
1354

88.9 MHz
гр. Априлци
ТВРС „Априлци“,
кв. Ново село
42N51 09
24Е54 33
696 m
до 100 W
до 200 W
до 800 m
54 dB (µV/m)

РЕШЕНИЕ № РД-05-12
от 9 февруари 2016 г.
Съветът за електронни медии на свое заседание, проведено на 9.02.2016 г., разгледа въпроса
за обявяване на конкурс за издаване на лицензия
за радиодейност за гр. Априлци, област Ловеч.
След отправено запитване Комиси ята за
регулиране на съобщенията със свое Решение
№ 595 от 4.12.2015 г. е предоставила на Съвета
за електронни медии актуална информация относно свободните радиочестоти за гр. Априлци.
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Към решението е приложен и проект на разрешение за ползване на индивидуално определен
ограничен ресурс – радиочестотен спектър за
осъществяване на електронни съобщения чрез
електронна съобщителна мрежа за наземно
аналогово радиоразпръскване, и приложение,
съдържащо съответните технически параметри.
В съответствие с разпоредбата на чл. 116а ЗРТ
и получената информация за наличие на свободен радиочестотен ресурс СЕМ ще проведе три
конкурса, като честотата, за която взема това
решение, е посочена в приложението.
Съветът като специализиран орган, в чиито
правомощия е да регулира медийната среда
в интерес на обществото, обсъди въпроса за
програмния профил на радиопрограмата, която
да се разпространява на честота 105.4 MHz за
гр. Априлци.
Съветът прецени, че с оглед демографската
картина на района (по данни, публикувани на
електронната страница на НСИ), възможността
да бъде използван ефективно радиочестотният
спектър в зоната на обслужване, да се създадат
възможности за конкурентна медийна среда и
условия за нейното развитие на регионално ниво,
слушателската аудитория в региона да получи
достъп до нова българска радиопрограма и потребителите да имат алтернативен избор, което
е предпоставка за високо качество на предлаганата услуга, програмата, за създаването на която
ще бъде лицензиран доставчик на радиоуслуги
(радиооператор) в обявения с това решение конкурс, следва да бъде със специализиран профил,
предназначена за аудитория над 35 години.
С оглед изложеното СЕМ приема, че са налице
предвидените от ЗРТ условия за откриване на
конкурс за осъществяване на радиодейност чрез
използване на налични и/или нови електронни
съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване за гр. Априлци.
На основание чл. 32, ал. 1, т. 14 във връзка с
чл. 116 и чл. 116а, ал. 1 и 2 от Закона за радиото и
телевизията във връзка с Решение на КРС № 595
от 4.12.2015 г. Съветът за електронни медии реши:
Да открие неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност – създаване на програма
със специализиран профил, предназначена за
аудитория над 35 години, разпространявана чрез
използване на налични и/или нови електронни
съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване за гр. Априлци, за честотно
назначение с технически параметри, посочени
в приложението.
Датата, мястото и часът на провеждане на
конкурса са: 14 юни 2016 г. (вторник), София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 5, от 10 ч.
СЕМ приема заявления за участие от 18 до
22 април 2016 г. включително на адрес – София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 5, деловодство, от
9 до 12,30 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Конкурсните книжа се закупуват от 21 до
25 март 2016 г. включително на адрес – София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 6, стая 606б (каса),
от 9 до 12,30 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
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Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Съвета за електронни медии в 14-дневен срок от узнаването му.
Председател:
Г. Лозанов
Приложение
Честота:
Адрес, населено място:
Адрес, точка на излъчване:
Географски координати:
Северна ширина
Географски координати:
Източна дължина
Надморска височина на
кота терен:
Максимална мощност на
изхода на предавателя:
Максимално ефективно
излъчена мощност:
Максимална ефективна
височина на АФС:
Медианна стойност на
интензитета на ЕМП:
1355

105.4 MHz
гр. Априлци
ТВРС „Априлци“,
кв. Ново село
42N51 09
24Е54 33
696 m
до 100 W
до 200 W
до 800 m
54 dB (µV/m)

РЕШЕНИЕ № РД-05-13
от 9 февруари 2016 г.
Съветът за електронни медии на свое заседание, проведено на 9.02.2016 г., разгледа въпроса
за обявяване на конкурс за издаване на лицензия
за радиодейност за гр. Априлци, област Ловеч.
След отправено запитване Комиси ята за
регулиране на съобщенията със свое Решение
№ 595 от 4.12.2015 г. е предоставила на Съвета за
електронни медии актуална информация относно
свободните радиочестоти за гр. Априлци. Към
решението е приложен и проект на разрешение за
ползване на индивидуално определен ограничен
ресурс – радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез електронна съобщителна мрежа за наземно аналогово
радиоразпръскване, и приложение, съдържащо
съответните технически параметри.
В съответствие с разпоредбата на чл. 116а ЗРТ
и получената информация за наличие на свободен радиочестотен ресурс СЕМ ще проведе три
конкурса, като честотата, за която взема това
решение, е посочена в приложението.
Съветът като специализиран орган, в чиито
правомощия е да регулира медийната среда
в интерес на обществото, обсъди въпроса за
програмния профил на радиопрограмата, която
да се разпространява на честота 107.8 MHz за
гр. Априлци.
Съветът прецени, че с оглед демографската
картина на района (по данни, публикувани на
електронната страница на НСИ), възможността
да бъде използван ефективно радиочестотният
спектър в зоната на обслужване, да се създадат
възможности за конкурентна медийна среда и
условия за нейното развитие на регионално ниво,
слушателската аудитория в региона да получи
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достъп до нова българска радиопрограма и потребителите да имат алтернативен избор, което
е предпоставка за високо качество на предлаганата услуга, програмата, за създаването на която
ще бъде лицензиран доставчик на радиоуслуги
(радиооператор) в обявения с това решение конкурс, следва да бъде със специализиран профил,
предназначена за аудитория от 20 до 45 години.
С оглед изложеното СЕМ приема, че са налице
предвидените от ЗРТ условия за откриване на
конкурс за осъществяване на радиодейност чрез
използване на налични и/или нови електронни
съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване за гр. Априлци.
На основание чл. 32, ал. 1, т. 14 във връзка с
чл. 116 и чл. 116а, ал. 1 и 2 от Закона за радиото и
телевизията във връзка с Решение на КРС № 595
от 4.12.2015 г. Съветът за електронни медии реши:
Да открие неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност – създаване на програма
със специализиран профил, предназначена за
аудитория от 20 до 45 години, разпространявана
чрез използване на налични и/или нови електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово
радиоразпръскване за гр. Априлци, за честотно
назначение с технически параметри, посочени в
приложението.
Датата, мястото и часът на провеждане на
конкурса са: 14 юни 2016 г. (вторник), София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 5, от 10 ч.
СЕМ приема заявления за участие от 18 до
22 април 2016 г. включително на адрес – София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 5, деловодство, от
9 до 12,30 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Конкурсните книжа се закупуват от 21 до
25 март 2016 г. включително на адрес – София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 6, стая 606б (каса),
от 9 до 12,30 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Съвета за електронни медии в 14-дневен срок от узнаването му.
Председател:
Г. Лозанов
Приложение
Честота:
107.8 MHz
Адрес, населено място:
гр. Априлци
Адрес, точка на излъчване: Т ВР С „ А п р и л ц и “,
кв. Ново село
Географски координати:
Северна ширина
42N51 09
Географски координати:
Източна дължина
24Е54 33
Надморска височина на
696 m
кота терен:
Максимална мощност на до 100 W
изхода на предавателя:
Максимално ефективно
до 200 W
излъчена мощност:
Максимална ефективна
до 800 m
височина на АФС:
Медианна стойност на
54 dB (µV/m)
интензитета на ЕМП:
1356
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РЕШЕНИЕ № РД-05-14
от 9 февруари 2016 г.
Съветът за електронни медии на свое заседание, проведено на 9.02.2016 г., разгледа въпроса
за обявяване на конкурс за издаване на лицензия
за радиодейност за гр. Горна Оряховица, област
Велико Търново.
След отправено запитване Комиси ята за
регулиране на съобщенията със свое Решение
№ 596 от 4.12.2015 г. е предоставила на Съвета за
електронни медии актуална информация относно
свободните радиочестоти за гр. Горна Оряховица.
Към решението е приложен и проект на разрешение за ползване на индивидуално определен
ограничен ресурс – радиочестотен спектър за
осъществяване на електронни съобщения чрез
електронна съобщителна мрежа за наземно
аналогово радиоразпръскване, и приложение,
съдържащо съответните технически параметри.
В съответствие с разпоредбата на чл. 116а ЗРТ
и получената информация за наличие на свободен радиочестотен ресурс СЕМ ще проведе три
конкурса, като честотата, за която взема това
решение, е посочена в приложението.
Съветът като специализиран орган, в чиито
правомощия е да регулира медийната среда в
интерес на обществото, обсъди въпроса за програмния профил на радиопрограмата, която да се
разпространява на честота 88.5 MHz за гр. Горна
Оряховица.
Съветът прецени, че с оглед демографската
картина на района (по данни, публикувани на
електронната страница на НСИ), възможността
да бъде използван ефективно радиочестотният
спектър в зоната на обслужване, да се създадат
възможности за конкурентна медийна среда и
условия за нейното развитие на регионално ниво,
слушателската аудитория в региона да получи
достъп до нова българска радиопрограма и потребителите да имат алтернативен избор, което
е предпоставка за високо качество на предлаганата услуга, програмата, за създаването на която
ще бъде лицензиран доставчик на радиоуслуги
(радиооператор) в обявения с това решение конкурс, следва да бъде със специализиран профил,
предназначена за аудитория над 35 години.
С оглед изложеното СЕМ приема, че са налице
предвидените от ЗРТ условия за откриване на
конкурс за осъществяване на радиодейност чрез
използване на налични и/или нови електронни
съобщителни мрежи за наземно аналогово радио
разпръскване за гр. Горна Оряховица.
На основание чл. 32, ал. 1, т. 14 във връзка с
чл. 116 и чл. 116а, ал. 1 и 2 от Закона за радиото и
телевизията във връзка с Решение на КРС № 596
от 4.12.2015 г. Съветът за електронни медии реши:
Да открие неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност – създаване на програма
със специализиран профил, предназначена за
аудитория над 35 години, разпространявана чрез
използване на налични и/или нови електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово
радиоразпръскване за гр. Горна Оряховица, за
честотно назначение с технически параметри,
посочени в приложението.
Датата, мястото и часът на провеждане на
конкурса са: 14 юни 2016 г. (вторник), София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 5, от 10 ч.
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СЕМ приема заявления за участие от 18 до
22 април 2016 г. включително на адрес – София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 5, деловодство, от
9 до 12,30 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Конкурсните книжа се закупуват от 21 до
25 март 2016 г. включително на адрес – София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 6, стая 606б (каса),
от 9 до 12,30 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Съвета за електронни медии в 14-дневен срок от узнаването му.
Председател:
Г. Лозанов
Приложение
Честота:
Адрес, населено място:
А дрес, точка на излъчване:
Географски координати:
Северна ширина
Географски координати:
Източна дължина
Надморска височина на
кота терен:
Максимална мощност на
изхода на предавателя:
Максимално ефективно
излъчена мощност:
Максимална ефективна
височина на АФС:
Медианна стойност на
интензитета на ЕМП:
1357

88.5 MHz
гр. Горна Оряховица
УКВ център „ИОМИ“,
с. Арбанаси
43N06 09
25Е40 29
419 m
до 50 W
до 100 W
до 800 m
66 dB (µV/m)

РЕШЕНИЕ № РД-05-15
от 9 февруари 2016 г.
Съветът за електронни медии на свое заседание, проведено на 9.02.2016 г., разгледа въпроса
за обявяване на конкурс за издаване на лицензия
за радиодейност за гр. Горна Оряховица, област
Велико Търново.
След отправено запитване Комиси ята за
регулиране на съобщенията със свое Решение
№ 596 от 4.12.2015 г. е предоставила на Съвета за
електронни медии актуална информация относно
свободните радиочестоти за гр. Горна Оряховица.
Към решението е приложен и проект на разрешение за ползване на индивидуално определен
ограничен ресурс – радиочестотен спектър за
осъществяване на електронни съобщения чрез
електронна съобщителна мрежа за наземно
аналогово радиоразпръскване, и приложение,
съдържащо съответните технически параметри.
В съответствие с разпоредбата на чл. 116а ЗРТ
и получената информация за наличие на свободен радиочестотен ресурс СЕМ ще проведе три
конкурса, като честотата, за която взема това
решение, е посочена в приложението.
Съветът като специализиран орган, в чиито
правомощия е да регулира медийната среда
в интерес на обществото, обсъди въпроса за
програмния профил на радиопрограмата, която
да се разпространява на честота 104.4 MHz за
гр. Горна Оряховица.
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Съветът прецени, че с оглед демографската
картина на района (по данни, публикувани на
електронната страница на НСИ), възможността
да бъде използван ефективно радиочестотният
спектър в зоната на обслужване, да се създадат
възможности за конкурентна медийна среда и
условия за нейното развитие на регионално ниво,
слушателската аудитория в региона да получи
достъп до нова българска радиопрограма и потребителите да имат алтернативен избор, което
е предпоставка за високо качество на предлаганата услуга, програмата, за създаването на която
ще бъде лицензиран доставчик на радиоуслуги
(радиооператор) в обявения с това решение конкурс, следва да бъде със специализиран профил,
предназначена за аудитория от 20 до 45 години.
С оглед изложеното СЕМ приема, че са налице
предвидените от ЗРТ условия за откриване на
конкурс за осъществяване на радиодейност чрез
използване на налични и/или нови електронни
съобщителни мрежи за наземно аналогово радио
разпръскване за гр. Горна Оряховица.
На основание чл. 32, ал. 1, т. 14 във връзка с
чл. 116 и чл. 116а, ал. 1 и 2 от Закона за радиото и
телевизията във връзка с Решение на КРС № 596
от 4.12.2015 г. Съветът за електронни медии реши:
Да открие неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност – създаване на програма
със специализиран профил, предназначена за
аудитория от 20 до 45 години, разпространявана
чрез използване на налични и/или нови електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово
радиоразпръскване за гр. Горна Оряховица, за
честотно назначение с технически параметри,
посочени в приложението.
Датата, мястото и часът на провеждане на
конкурса са: 14 юни 2016 г. (вторник), София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 5, от 10 ч.
СЕМ приема заявления за участие от 18 до
22 април 2016 г. включително на адрес – София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 5, деловодство, от
9 до 12,30 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Конкурсните книжа се закупуват от 21 до
25 март 2016 г. включително на адрес – София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 6, стая 606б (каса),
от 9 до 12,30 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Съвета за електронни медии в 14-дневен срок от узнаването му.
Председател:
Г. Лозанов
Приложение
Честота:

104.4 MHz

Адрес, населено място: гр. Горна Оряховица
Адрес, точка на излъч- УКВ център „ИОМИ“,
ване:
с. Арбанаси
Географски координати:
Северна ширина

43N06 09

Географски координати:
Източна дължина

25Е40 29

Надморска височина на 419 m
кота терен:
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Максимална мощност на до 50 W
изхода на предавателя:
Максимално ефективно до 100 W
излъчена мощност:
Максимална ефективна до 800 m
височина на АФС:
Медианна стойност на
интензитета на ЕМП:

66 dB (µV/m)

1358
РЕШЕНИЕ № РД-05-16
от 9 февруари 2016 г.
Съветът за електронни медии на свое заседание, проведено на 9.02.2016 г., разгледа въпроса
за обявяване на конкурс за издаване на лицензия
за радиодейност за гр. Горна Оряховица, област
Велико Търново.
След отправено запитване Комиси ята за
регулиране на съобщенията със свое Решение
№ 596 от 4.12.2015 г. е предоставила на Съвета за
електронни медии актуална информация относно
свободните радиочестоти за гр. Горна Оряховица.
Към решението е приложен и проект на разрешение за ползване на индивидуално определен
ограничен ресурс – радиочестотен спектър за
осъществяване на електронни съобщения чрез
електронна съобщителна мрежа за наземно
аналогово радиоразпръскване, и приложение,
съдържащо съответните технически параметри.
В съответствие с разпоредбата на чл. 116а ЗРТ
и получената информация за наличие на свободен радиочестотен ресурс СЕМ ще проведе три
конкурса, като честотата, за която взема това
решение, е посочена в приложението.
Съветът като специализиран орган, в чиито
правомощия е да регулира медийната среда в
интерес на обществото, обсъди въпроса за програмния профил на радиопрограмата, която да се
разпространява на честота 88.9 MHz за гр. Горна
Оряховица.
Съветът прецени, че с оглед демографската
картина на района (по данни, публикувани на
електронната страница на НСИ), възможността
да бъде използван ефективно радиочестотният
спектър в зоната на обслужване, да се създадат
възможности за конкурентна медийна среда и
условия за нейното развитие на регионално ниво,
слушателската аудитория в региона да получи
достъп до нова българска радиопрограма и потребителите да имат алтернативен избор, което е
предпоставка за високо качество на предлаганата
услуга, програмата, за създаването на която ще
бъде лицензиран доставчик на радиоуслуги (радиооператор) в обявения с това решение конкурс,
следва да бъде с общ (политематичен) профил.
В нея задължително да присъстват предавания
с информационна, образователна, културна и
развлекателна насоченост, предназначени за преобладаващата част от населението на гр. Горна
Оряховица.
С оглед изложеното СЕМ приема, че са налице
предвидените от ЗРТ условия за откриване на
конкурс за осъществяване на радиодейност чрез
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използване на налични и/или нови електронни
съобщителни мрежи за наземно аналогово радио
разпръскване за гр. Горна Оряховица.
На основание чл. 32, ал. 1, т. 14 във връзка с
чл. 116 и чл. 116а, ал. 1 и 2 от Закона за радиото и
телевизията във връзка с Решение на КРС № 596
от 4.12.2015 г. Съветът за електронни медии реши:
Да открие неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност – създаване на програма
с общ (политематичен) профил, разпространявана
чрез използване на налични и/или нови електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово
радиоразпръскване за гр. Горна Оряховица, за
честотно назначение с технически параметри,
посочени в приложението.
Датата, мястото и часът на провеждане на
конкурса са: 14 юни 2016 г. (вторник), София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 5, от 10 ч.
СЕМ приема заявления за участие от 18 до
22 април 2016 г. включително на адрес – София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 5, деловодство, от
9 до 12,30 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Конкурсните книжа се закупуват от 21 до
25 март 2016 г. включително на адрес – София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 6, стая 606б (каса),
от 9 до 12,30 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Съвета за електронни медии в 14-дневен срок от узнаването му.
Председател:
Г. Лозанов
Приложение
Честота:
88.9 MHz
Адрес, населено място:
гр. Горна Оряховица
Адрес, точка на излъчване: УКВ център „ИОМИ“,
с. Арбанаси
Географски координати:
Северна ширина
43N06 09
Географски координати:
Източна дължина
25Е40 29
Надморска височина на 419 m
кота терен:
Максимална мощност
до 50 W
на изхода на предавателя:
Максимално ефективно до 100 W
излъчена мощност:
Максимална ефективна до 800 m
височина на АФС:
Медианна стойност на
66 dB (µV/m)
интензитета на ЕМП:
1359
РЕШЕНИЕ № РД-05-17
от 9 февруари 2016 г.
Съветът за електронни медии на свое заседание, проведено на 9.02.2016 г., разгледа въпроса за
обявяване на конкурс за издаване на лицензия за
радиодейност за гр. Ихтиман, Софийска област.
След отправено запитване Комиси ята за
регулиране на съобщенията със свое Решение
№ 597 от 4.12.2015 г. е предоставила на Съвета
за електронни медии актуална информация от-
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носно свободните радиочестоти за гр. Ихтиман.
Към решението е приложен и проект на разрешение за ползване на индивидуално определен
ограничен ресурс – радиочестотен спектър за
осъществяване на електронни съобщения чрез
електронна съобщителна мрежа за наземно
аналогово радиоразпръскване, и приложение,
съдържащо съответните технически параметри.
В съответствие с разпоредбата на чл. 116а
ЗРТ и получената информация за наличие на
свободен радиочестотен ресурс СЕМ ще проведе
пет конкурса, като честотата, за която взема това
решение, е посочена в приложението.
Съветът като специализиран орган, в чиито
правомощия е да регулира медийната среда
в интерес на обществото, обсъди въпроса за
програмния профил на радиопрограмата, която
да се разпространява на честота 87.9 MHz за
гр. Ихтиман.
Съветът прецени, че с оглед демографската
картина на района (по данни, публикувани на
електронната страница на НСИ), възможността
да бъде използван ефективно радиочестотният
спектър в зоната на обслужване, да се създадат
възможности за конкурентна медийна среда и
условия за нейното развитие на регионално ниво,
слушателската аудитория в региона да получи
достъп до нова българска радиопрограма и потребителите да имат алтернативен избор, което
е предпоставка за високо качество на предлаганата услуга, програмата, за създаването на която
ще бъде лицензиран доставчик на радиоуслуги
(радиооператор) в обявения с това решение конкурс, следва да бъде със специализиран профил,
предназначена за аудитория от 20 до 45 години.
С оглед изложеното СЕМ приема, че са налице
предвидените от ЗРТ условия за откриване на
конкурс за осъществяване на радиодейност чрез
използване на налични и/или нови електронни
съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване за гр. Ихтиман.
На основание чл. 32, ал. 1, т. 14 във връзка с
чл. 116 и чл. 116а, ал. 1 и 2 от Закона за радиото и
телевизията във връзка с Решение на КРС № 597
от 4.12.2015 г. Съветът за електронни медии реши:
Да открие неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност – създаване на програма
със специализиран профил, предназначена за
аудитория от 20 до 45 години, разпространявана
чрез използване на налични и/или нови електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово
радиоразпръскване за гр. Ихтиман, за честотно
назначение с технически параметри, посочени в
приложението.
Датата, мястото и часът на провеждане на
конкурса са: 28 юни 2016 г. (вторник), София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 5, от 10 ч.
СЕМ приема заявления за участие от 18 до
22 април 2016 г. включително на адрес – София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 5, деловодство, от
9 до 12,30 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Конкурсните книжа се закупуват от 21 до
25 март 2016 г. включително на адрес – София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 6, стая 606б (каса),
от 9 до 12,30 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
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Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Съвета за електронни медии в 14-дневен срок от узнаването му.
Председател:
Г. Лозанов
Приложение
Честота:
87.9 MHz
Адрес, населено място:
гр. Ихтиман
Адрес, точка на излъчване: кв. Стипон, бл. 16,
вх. А
Географски координати:
Северна ширина
42N26 38
Географски координати:
Източна дължина
23Е49 13
Надморска височина на
646 m
кота терен:
Максимална мощност на
до 50 W
изхода на предавателя:
Максимално ефективно
до 100 W
излъчена мощност:
Максимална ефективна
до 800 m
височина на АФС:
Медианна стойност на
54 dB (µV/m)
интензитета на ЕМП:
1360
РЕШЕНИЕ № РД-05-18
от 9 февруари 2016 г.
Съветът за електронни медии на свое заседание, проведено на 9.02.2016 г., разгледа въпроса за
обявяване на конкурс за издаване на лицензия за
радиодейност за гр. Ихтиман, Софийска област.
След отправено запитване Комиси ята за
регулиране на съобщенията със свое Решение
№ 597 от 4.12.2015 г. е предоставила на Съвета
за електронни медии актуална информация относно свободните радиочестоти за гр. Ихтиман.
Към решението е приложен и проект на разрешение за ползване на индивидуално определен
ограничен ресурс – радиочестотен спектър за
осъществяване на електронни съобщения чрез
електронна съобщителна мрежа за наземно
аналогово радиоразпръскване, и приложение,
съдържащо съответните технически параметри.
В съответствие с разпоредбата на чл. 116а
ЗРТ и получената информация за наличие на
свободен радиочестотен ресурс СЕМ ще проведе
пет конкурса, като честотата, за която взема това
решение, е посочена в приложението.
Съветът като специализиран орган, в чиито
правомощия е да регулира медийната среда
в интерес на обществото, обсъди въпроса за
програмния профил на радиопрограмата, която
да се разпространява на честота 98.8 MHz за
гр. Ихтиман.
Съветът прецени, че с оглед демографската
картина на района (по данни, публикувани на
електронната страница на НСИ), възможността
да бъде използван ефективно радиочестотният
спектър в зоната на обслужване, да се създадат
възможности за конкурентна медийна среда и
условия за нейното развитие на регионално ниво,
слушателската аудитория в региона да получи
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достъп до нова българска радиопрограма и потребителите да имат алтернативен избор, което е
предпоставка за високо качество на предлаганата
услуга, програмата, за създаването на която ще
бъде лицензиран доставчик на радиоуслуги (радиооператор) в обявения с това решение конкурс,
следва да бъде с общ (политематичен) профил.
В нея задължително да присъстват предавания с
информационна, образователна, културна и развлекателна насоченост, предназначени за преобладаващата част от населението на гр. Ихтиман.
С оглед изложеното СЕМ приема, че са налице
предвидените от ЗРТ условия за откриване на
конкурс за осъществяване на радиодейност чрез
използване на налични и/или нови електронни
съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване за гр. Ихтиман.
На основание чл. 32, ал. 1, т. 14 във връзка с
чл. 116 и чл. 116а, ал. 1 и 2 от Закона за радиото и
телевизията във връзка с Решение на КРС № 597
от 4.12.2015 г. Съветът за електронни медии реши:
Да открие неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност – създаване на програма
с общ (политематичен) профил, разпространявана
чрез използване на налични и/или нови електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово
радиоразпръскване за гр. Ихтиман, за честотно
назначение с технически параметри, посочени в
приложението.
Датата, мястото и часът на провеждане на
конкурса са: 28 юни 2016 г. (вторник), София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 5, от 10 ч.
СЕМ приема заявления за участие от 18 до
22 април 2016 г. включително на адрес – София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 5, деловодство, от
9 до 12,30 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Конкурсните книжа се закупуват от 21 до
25 март 2016 г. включително на адрес – София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 6, стая 606б (каса),
от 9 до 12,30 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Съвета за електронни медии в 14-дневен срок от узнаването му.
Председател:
Г. Лозанов
Приложение
Честота:
98.8 MHz
Адрес, населено място:
гр. Ихтиман
Адрес, точка на излъчване: кв. Стипон, бл. 16,
вх. А
Географски координати:
Северна ширина
42N26 38
Географски координати:
Източна дължина
23Е49 13
Надморска височина на
646 m
кота терен:
Максимална мощност на до 50 W
изхода на предавателя:
Максимално ефективно
до 100 W
излъчена мощност:
Максимална ефективна
до 800 m
височина на АФС:
Медианна стойност на
54 dB (µV/m)
интензитета на ЕМП:
1361
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РЕШЕНИЕ № РД-05-19
от 9 февруари 2016 г.
Съветът за електронни медии на свое заседание, проведено на 9.02.2016 г., разгледа въпроса за
обявяване на конкурс за издаване на лицензия за
радиодейност за гр. Ихтиман, Софийска област.
След отправено запитване Комиси ята за
регулиране на съобщенията със свое Решение
№ 597 от 4.12.2015 г. е предоставила на Съвета
за електронни медии актуална информация относно свободните радиочестоти за гр. Ихтиман.
Към решението е приложен и проект на разрешение за ползване на индивидуално определен
ограничен ресурс – радиочестотен спектър за
осъществяване на електронни съобщения чрез
електронна съобщителна мрежа за наземно
аналогово радиоразпръскване, и приложение,
съдържащо съответните технически параметри.
В съответствие с разпоредбата на чл. 116а
ЗРТ и получената информация за наличие на
свободен радиочестотен ресурс СЕМ ще проведе
пет конкурса, като честотата, за която взема това
решение, е посочена в приложението.
Съветът като специализиран орган, в чиито
правомощия е да регулира медийната среда
в интерес на обществото, обсъди въпроса за
програмния профил на радиопрограмата, която
да се разпространява на честота 106.4 MHz за
гр. Ихтиман.
Съветът прецени, че с оглед демографската
картина на района (по данни, публикувани на
електронната страница на НСИ), възможността
да бъде използван ефективно радиочестотният
спектър в зоната на обслужване, да се създадат
възможности за конкурентна медийна среда и
условия за нейното развитие на регионално ниво,
слушателската аудитория в региона да получи
достъп до нова българска радиопрограма и потребителите да имат алтернативен избор, което
е предпоставка за високо качество на предлаганата услуга, програмата, за създаването на която
ще бъде лицензиран доставчик на радиоуслуги
(радиооператор) в обявения с това решение конкурс, следва да бъде със специализиран профил,
предназначена за аудитория от 20 до 45 години.
С оглед изложеното СЕМ приема, че са налице
предвидените от ЗРТ условия за откриване на
конкурс за осъществяване на радиодейност чрез
използване на налични и/или нови електронни
съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване за гр. Ихтиман.
На основание чл. 32, ал. 1, т. 14 във връзка с
чл. 116 и чл. 116а, ал. 1 и 2 от Закона за радиото и
телевизията във връзка с Решение на КРС № 597
от 4.12.2015 г. Съветът за електронни медии реши:
Да открие неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност – създаване на програма
със специализиран профил, предназначена за
аудитория от 20 до 45 години, разпространявана
чрез използване на налични и/или нови електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово
радиоразпръскване за гр. Ихтиман, за честотно
назначение с технически параметри, посочени в
приложението.
Датата, мястото и часът на провеждане на
конкурса са: 28 юни 2016 г. (вторник), София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 5, от 10 ч.
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СЕМ приема заявления за участие от 18 до
22 април 2016 г. включително на адрес – София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 5, деловодство, от
9 до 12,30 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Конкурсните книжа се закупуват от 21 до
25 март 2016 г. включително на адрес – София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 6, стая 606б (каса),
от 9 до 12,30 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Съвета за електронни медии в 14-дневен срок от узнаването му.
Председател:
Г. Лозанов
Приложение
Честота:
Адрес, населено място:
Адрес, точка на излъчване:
Географски координати:
Северна ширина
Географски координати:
Източна дължина
Надморска височина на
кота терен:
Максимална мощност на
изхода на предавателя:
Максимално ефективно
излъчена мощност:
Максимална ефективна
височина на АФС:
Медианна стойност на
интензитета на ЕМП:
1362

106.4 MHz
гр. Ихтиман
кв. Стипон, бл. 16,
вх. А
42N26 38
23Е49 13
646 m
до 50 W
до 100 W
до 800 m
54 dB (µV/m)

РЕШЕНИЕ № РД-05-20
от 9 февруари 2016 г.
Съветът за електронни медии на свое заседание, проведено на 9.02.2016 г., разгледа въпроса за
обявяване на конкурс за издаване на лицензия за
радиодейност за гр. Ихтиман, Софийска област.
След отправено запитване Комиси ята за
регулиране на съобщенията със свое Решение
№ 597 от 4.12.2015 г. е предоставила на Съвета
за електронни медии актуална информация относно свободните радиочестоти за гр. Ихтиман.
Към решението е приложен и проект на разрешение за ползване на индивидуално определен
ограничен ресурс – радиочестотен спектър за
осъществяване на електронни съобщения чрез
електронна съобщителна мрежа за наземно
аналогово радиоразпръскване, и приложение,
съдържащо съответните технически параметри.
В съответствие с разпоредбата на чл. 116а
ЗРТ и получената информация за наличие на
свободен радиочестотен ресурс СЕМ ще проведе
пет конкурса, като честотата, за която взема това
решение, е посочена в приложението.
Съветът като специализиран орган, в чиито
правомощия е да регулира медийната среда
в интерес на обществото, обсъди въпроса за
програмния профил на радиопрограмата, която
да се разпространява на честота 95.2 MHz за
гр. Ихтиман.
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Съветът прецени, че с оглед демографската
картина на района (по данни, публикувани на
електронната страница на НСИ), възможността
да бъде използван ефективно радиочестотният
спектър в зоната на обслужване, да се създадат
възможности за конкурентна медийна среда и
условия за нейното развитие на регионално ниво,
слушателската аудитория в региона да получи
достъп до нова българска радиопрограма и потребителите да имат алтернативен избор, което
е предпоставка за високо качество на предлаганата услуга, програмата, за създаването на която
ще бъде лицензиран доставчик на радиоуслуги
(радиооператор) в обявения с това решение конкурс, следва да бъде със специализиран профил,
предназначена за аудитория над 35 години.
С оглед изложеното СЕМ приема, че са налице
предвидените от ЗРТ условия за откриване на
конкурс за осъществяване на радиодейност чрез
използване на налични и/или нови електронни
съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване за гр. Ихтиман.
На основание чл. 32, ал. 1, т. 14 във връзка с
чл. 116 и чл. 116а, ал. 1 и 2 от Закона за радиото и
телевизията във връзка с Решение на КРС № 597
от 4.12.2015 г. Съветът за електронни медии реши:
Да открие неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност – създаване на програма
със специализиран профил, предназначена за
аудитория над 35 години, разпространявана чрез
използване на налични и/или нови електронни
съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване за гр. Ихтиман, за честотно
назначение с технически параметри, посочени
в приложението.
Датата, мястото и часът на провеждане на
конкурса са: 28 юни 2016 г. (вторник), София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 5, от 10 ч.
СЕМ приема заявления за участие от 18 до
22 април 2016 г. включително на адрес – София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 5, деловодство, от
9 до 12,30 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Конкурсните книжа се закупуват от 21 до
25 март 2016 г. включително на адрес – София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 6, стая 606б (каса),
от 9 до 12,30 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Съвета за електронни медии в 14-дневен срок от узнаването му.
Председател:
Г. Лозанов
Приложение
Честота:
Адрес, населено място:
Адрес, точка на излъчване:
Географски координати:
Северна ширина
Географски координати:
Източна дължина
Надморска височина на
кота терен:
Максимална мощност на
изхода на предавателя:

95.2 MHz
гр. Ихтиман
кв. Стипон, бл. 16,
вх. А
42N26 38
23Е49 13
646 m
до 50 W
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Максимално ефективно
излъчена мощност:
Максимална ефективна
височина на АФС:
Медианна стойност на
интензитета на ЕМП:

до 100 W
до 800 m
54 dB (µV/m)

1363
РЕШЕНИЕ № РД-05-21
от 9 февруари 2016 г.
Съветът за електронни медии на свое заседание, проведено на 9.02.2016 г., разгледа въпроса за
обявяване на конкурс за издаване на лицензия за
радиодейност за гр. Ихтиман, Софийска област.
След отправено запитване Комиси ята за
регулиране на съобщенията със свое Решение
№ 597 от 4.12.2015 г. е предоставила на Съвета
за електронни медии актуална информация относно свободните радиочестоти за гр. Ихтиман.
Към решението е приложен и проект на разрешение за ползване на индивидуално определен
ограничен ресурс – радиочестотен спектър за
осъществяване на електронни съобщения чрез
електронна съобщителна мрежа за наземно
аналогово радиоразпръскване, и приложение,
съдържащо съответните технически параметри.
В съответствие с разпоредбата на чл. 116а
ЗРТ и получената информация за наличие на
свободен радиочестотен ресурс СЕМ ще проведе
пет конкурса, като честотата, за която взема това
решение, е посочена в приложението.
Съветът като специализиран орган, в чиито
правомощия е да регулира медийната среда
в интерес на обществото, обсъди въпроса за
програмния профил на радиопрограмата, която
да се разпространява на честота 99.6 MHz за
гр. Ихтиман.
Съветът прецени, че с оглед демографската
картина на района (по данни, публикувани на
електронната страница на НСИ), възможността
да бъде използван ефективно радиочестотният
спектър в зоната на обслужване, да се създадат
възможности за конкурентна медийна среда и
условия за нейното развитие на регионално ниво,
слушателската аудитория в региона да получи
достъп до нова българска радиопрограма и потребителите да имат алтернативен избор, което е
предпоставка за високо качество на предлаганата
услуга, програмата, за създаването на която ще
бъде лицензиран доставчик на радиоуслуги (радиооператор) в обявения с това решение конкурс,
следва да бъде с общ (политематичен) профил.
В нея задължително да присъстват предавания с
информационна, образователна, културна и развлекателна насоченост, предназначени за преобладаващата част от населението на гр. Ихтиман.
С оглед изложеното СЕМ приема, че са налице
предвидените от ЗРТ условия за откриване на
конкурс за осъществяване на радиодейност чрез
използване на налични и/или нови електронни
съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване за гр. Ихтиман.
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На основание чл. 32, ал. 1, т. 14 във връзка с
чл. 116 и чл. 116а, ал. 1 и 2 от Закона за радиото и
телевизията във връзка с Решение на КРС № 597
от 4.12.2015 г. Съветът за електронни медии реши:
Да открие неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност – създаване на програма
с общ (политематичен) профил, разпространявана
чрез използване на налични и/или нови електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово
радиоразпръскване за гр. Ихтиман, за честотно
назначение с технически параметри, посочени в
приложението.
Датата, мястото и часът на провеждане на
конкурса са: 28 юни 2016 г. (вторник), София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 5, от 10 ч.
СЕМ приема заявления за участие от 18 до
22 април 2016 г. включително на адрес – София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 5, деловодство, от
9 до 12,30 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Конкурсните книжа се закупуват от 21 до
25 март 2016 г. включително на адрес – София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 6, стая 606б (каса),
от 9 до 12,30 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Съвета за електронни медии в 14-дневен срок от узнаването му.
Председател:
Г. Лозанов
Приложение
Честота:
Адрес, населено място:
Адрес, точка на излъчване:
Географски координати:
Северна ширина
Географски координати:
Източна дължина
Надморска височина на
кота терен:
Максимална мощност на
изхода на предавателя:
Максимално ефективно
излъчена мощност:
Максимална ефективна
височина на АФС:
Медианна стойност на
интензитета на ЕМП:
1364

99.6 MHz
гр. Ихтиман
кв. Стипон, бл. 16,
вх. А
42N26 38
23Е49 13
646 m
до 50 W
до 100 W
до 800 m
54 dB (µV/m)

РЕШЕНИЕ № РД-05-22
от 9 февруари 2016 г.
Съветът за електронни медии на свое заседание, проведено на 9.02.2016 г., разгледа въпроса за
обявяване на конкурс за издаване на лицензия за
радиодейност за гр. Кърджали, област Кърджали.
След отправено запитване Комиси ята за
регулиране на съобщенията със свое Решение
№ 598 от 4.12.2015 г. е предоставила на Съвета за
електронни медии актуална информация относно
свободните радиочестоти за гр. Кърджали. Към
решението е приложен и проект на разрешение за
ползване на индивидуално определен ограничен
ресурс – радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез електрон-
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на съобщителна мрежа за наземно аналогово
радиоразпръскване, и приложение, съдържащо
съответните технически параметри.
В съответствие с разпоредбата на чл. 116а ЗРТ
и получената информация за наличие на свободен
радиочестотен ресурс СЕМ ще проведе четири
конкурса, като честотата, за която взема това
решение, е посочена в приложението.
Съветът като специализиран орган, в чиито
правомощия е да регулира медийната среда
в интерес на обществото, обсъди въпроса за
програмния профил на радиопрограмата, която
да се разпространява на честота 98.8 MHz за
гр. Кърджали.
Съветът прецени, че с оглед демографската
картина на района (по данни, публикувани на
електронната страница на НСИ), възможността
да бъде използван ефективно радиочестотният
спектър в зоната на обслужване, да се създадат
възможности за конкурентна медийна среда и
условия за нейното развитие на регионално ниво,
слушателската аудитория в региона да получи
достъп до нова българска радиопрограма и потребителите да имат алтернативен избор, което е
предпоставка за високо качество на предлаганата
услуга, програмата, за създаването на която ще
бъде лицензиран доставчик на радиоуслуги (радиооператор) в обявения с това решение конкурс,
следва да бъде с общ (политематичен) профил.
В нея задължително да присъстват предавания с
информационна, образователна, културна и развлекателна насоченост, предназначени за преобладаващата част от населението на гр. Кърджали.
С оглед изложеното СЕМ приема, че са налице
предвидените от ЗРТ условия за откриване на
конкурс за осъществяване на радиодейност чрез
използване на налични и/или нови електронни
съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване за гр. Кърджали.
На основание чл. 32, ал. 1, т. 14 във връзка с
чл. 116 и чл. 116а, ал. 1 и 2 от Закона за радиото и
телевизията във връзка с Решение на КРС № 598
от 4.12.2015 г. Съветът за електронни медии реши:
Да открие неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност – създаване на програма
с общ (политематичен) профил, разпространявана
чрез използване на налични и/или нови електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово
радиоразпръскване за гр. Кърджали, за честотно
назначение с технически параметри, посочени в
приложението.
Датата, мястото и часът на провеждане на
конкурса са: 21 юни 2016 г. (вторник), София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 5, от 10 ч.
СЕМ приема заявления за участие от 18 до
22 април 2016 г. включително на адрес – София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 5, деловодство, от
9 до 12,30 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Конкурсните книжа се закупуват от 21 до
25 март 2016 г. включително на адрес – София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 6, стая 606б (каса),
от 9 до 12,30 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Съвета за електронни медии в 14-дневен срок от узнаването му.
Председател:
Г. Лозанов

ВЕСТНИК
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Приложение

Честота:
Адрес, населено място:
Адрес, точка на излъчване:
Географски координати:
Северна ширина
Географски координати:
Източна дължина
Надморска височина на
кота терен:
Максимална мощност на
изхода на предавателя:
Максимално ефективно
излъчена мощност:
Максимална ефективна
височина на АФС:
Медианна стойност на
интензитета на ЕМП:
1365

98.8 MHz
гр. Кърджали
РРТС Иванци
41N40 15
25Е24 15
635 m
до 100W
до 200W
до 800 m
66 dB (µV/m)

РЕШЕНИЕ № РД-05-23
от 9 февруари 2016 г.
Съветът за електронни медии на свое заседание, проведено на 9.02.2016 г., разгледа въпроса за
обявяване на конкурс за издаване на лицензия за
радиодейност за гр. Кърджали, област Кърджали.
След отправено запитване Комиси ята за
регулиране на съобщенията със свое Решение
№ 598 от 4.12.2015 г. е предоставила на Съвета за
електронни медии актуална информация относно
свободните радиочестоти за гр. Кърджали. Към
решението е приложен и проект на разрешение за
ползване на индивидуално определен ограничен
ресурс – радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез електронна съобщителна мрежа за наземно аналогово
радиоразпръскване, и приложение, съдържащо
съответните технически параметри.
В съответствие с разпоредбата на чл. 116а ЗРТ
и получената информация за наличие на свободен
радиочестотен ресурс СЕМ ще проведе четири
конкурса, като честотата, за която взема това
решение, е посочена в приложението.
Съветът като специализиран орган, в чиито
правомощия е да регулира медийната среда
в интерес на обществото, обсъди въпроса за
програмния профил на радиопрограмата, която
да се разпространява на честота 101.3 MHz за
гр. Кърджали.
Съветът прецени, че с оглед демографската
картина на района (по данни, публикувани на
електронната страница на НСИ), възможността
да бъде използван ефективно радиочестотният
спектър в зоната на обслужване, да се създадат
възможности за конкурентна медийна среда и
условия за нейното развитие на регионално ниво,
слушателската аудитория в региона да получи
достъп до нова българска радиопрограма и потребителите да имат алтернативен избор, което е
предпоставка за високо качество на предлаганата
услуга, програмата, за създаването на която ще
бъде лицензиран доставчик на радиоуслуги (радиооператор) в обявения с това решение конкурс,
следва да бъде с общ (политематичен) профил.
В нея задължително да присъстват предавания с
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информационна, образователна, културна и развлекателна насоченост, предназначени за преобладаващата част от населението на гр. Кърджали.
С оглед изложеното СЕМ приема, че са налице
предвидените от ЗРТ условия за откриване на
конкурс за осъществяване на радиодейност чрез
използване на налични и/или нови електронни
съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване за гр. Кърджали.
На основание чл. 32, ал. 1, т. 14 във връзка с
чл. 116 и чл. 116а, ал. 1 и 2 от Закона за радиото и
телевизията във връзка с Решение на КРС № 598
от 4.12.2015 г. Съветът за електронни медии реши:
Да открие неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност – създаване на програма
с общ (политематичен) профил, разпространявана
чрез използване на налични и/или нови електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово
радиоразпръскване за гр. Кърджали, за честотно
назначение с технически параметри, посочени в
приложението.
Датата, мястото и часът на провеждане на
конкурса са: 21 юни 2016 г. (вторник), София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 5, от 10 ч.
СЕМ приема заявления за участие от 18 до
22 април 2016 г. включително на адрес – София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 5, деловодство, от
9 до 12,30 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Конкурсните книжа се закупуват от 21 до
25 март 2016 г. включително на адрес – София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 6, стая 606б (каса),
от 9 до 12,30 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Съвета за електронни медии в 14-дневен срок от узнаването му.
Председател:
Г. Лозанов
Приложение
Честота:
Адрес, населено място:
Адрес, точка на излъчване:
Географски координати:
Северна ширина
Географски координати:
Източна дължина
Надморска височина на
кота терен:
Максимална мощност на
изхода на предавателя:
Максимално ефективно
излъчена мощност:
Максимална ефективна
височина на АФС:
Медианна стойност на
интензитета на ЕМП:
1366

101.3 MHz
гр. Кърджали
РРТС Иванци
41N40 15
25Е24 15
635 m
до 100 W
до 200 W
до 800 m
66 dB (µV/m)

РЕШЕНИЕ № РД-05-24
от 9 февруари 2016 г.
Съветът за електронни медии на свое заседание, проведено на 9.02.2016 г., разгледа въпроса за
обявяване на конкурс за издаване на лицензия за
радиодейност за гр. Кърджали, област Кърджали.
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След отправено запитване Комиси ята за
регулиране на съобщенията със свое Решение
№ 598 от 4.12.2015 г. е предоставила на Съвета за
електронни медии актуална информация относно
свободните радиочестоти за гр. Кърджали. Към
решението е приложен и проект на разрешение за
ползване на индивидуално определен ограничен
ресурс – радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез електронна съобщителна мрежа за наземно аналогово
радиоразпръскване, и приложение, съдържащо
съответните технически параметри.
В съответствие с разпоредбата на чл. 116а ЗРТ
и получената информация за наличие на свободен
радиочестотен ресурс СЕМ ще проведе четири
конкурса, като честотата, за която взема това
решение, е посочена в приложението.
Съветът като специализиран орган, в чиито
правомощия е да регулира медийната среда
в интерес на обществото, обсъди въпроса за
програмния профил на радиопрограмата, която
да се разпространява на честота 105.4 MHz за
гр. Кърджали.
Съветът прецени, че с оглед демографската
картина на района (по данни, публикувани на
електронната страница на НСИ), възможността
да бъде използван ефективно радиочестотният
спектър в зоната на обслужване, да се създадат
възможности за конкурентна медийна среда и
условия за нейното развитие на регионално ниво,
слушателската аудитория в региона да получи
достъп до нова българска радиопрограма и потребителите да имат алтернативен избор, което е
предпоставка за високо качество на предлаганата
услуга, програмата, за създаването на която ще
бъде лицензиран доставчик на радиоуслуги (радиооператор) в обявения с това решение конкурс,
следва да бъде с общ (политематичен) профил.
В нея задължително да присъстват предавания с
информационна, образователна, културна и развлекателна насоченост, предназначени за преобладаващата част от населението на гр. Кърджали.
С оглед изложеното СЕМ приема, че са налице
предвидените от ЗРТ условия за откриване на
конкурс за осъществяване на радиодейност чрез
използване на налични и/или нови електронни
съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване за гр. Кърджали.
На основание чл. 32, ал. 1, т. 14 във връзка с
чл. 116 и чл. 116а, ал. 1 и 2 от Закона за радиото и
телевизията във връзка с Решение на КРС № 598
от 4.12.2015 г. Съветът за електронни медии реши:
Да открие неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност – създаване на програма
с общ (политематичен) профил, разпространявана
чрез използване на налични и/или нови електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово
радиоразпръскване за гр. Кърджали, за честотно
назначение с технически параметри, посочени в
приложението.
Датата, мястото и часът на провеждане на
конкурса са: 21 юни 2016 г. (вторник), София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 5, от 10 ч.
СЕМ приема заявления за участие от 18 до
22 април 2016 г. включително на адрес – София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 5, деловодство, от
9 до 12,30 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
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Конкурсните книжа се закупуват от 21 до
25 март 2016 г. включително на адрес – София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 6, стая 606б (каса),
от 9 до 12,30 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Съвета за електронни медии в 14-дневен срок от узнаването му.
Председател:
Г. Лозанов
Приложение
Честота:
Адрес, населено място:
Адрес, точка на излъчване:
Географски координати:
Северна ширина
Географски координати:
Източна дължина
Надморска височина на
кота терен:
Максимална мощност на
изхода на предавателя:
Максимално ефективно
излъчена мощност:
Максимална ефективна
височина на АФС:
Медианна стойност на
интензитета на ЕМП:
1367

105.4 MHz
гр. Кърджали
РРТС Иванци
41N40 15
25Е24 15
635 m
до 100 W
до 200 W
до 800 m
66 dB (µV/m)

РЕШЕНИЕ № РД-05-25
от 9 февруари 2016 г.
Съветът за електронни медии на свое заседание, проведено на 9.02.2016 г., разгледа въпроса за
обявяване на конкурс за издаване на лицензия за
радиодейност за гр. Кърджали, област Кърджали.
След отправено запитване Комиси ята за
регулиране на съобщенията със свое Решение
№ 598 от 4.12.2015 г. е предоставила на Съвета за
електронни медии актуална информация относно
свободните радиочестоти за гр. Кърджали. Към
решението е приложен и проект на разрешение за
ползване на индивидуално определен ограничен
ресурс – радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез електронна съобщителна мрежа за наземно аналогово
радиоразпръскване, и приложение, съдържащо
съответните технически параметри.
В съответствие с разпоредбата на чл. 116а ЗРТ
и получената информация за наличие на свободен
радиочестотен ресурс СЕМ ще проведе четири
конкурса, като честотата, за която взема това
решение, е посочена в приложението.
Съветът като специализиран орган, в чиито
правомощия е да регулира медийната среда
в интерес на обществото, обсъди въпроса за
програмния профил на радиопрограмата, която
да се разпространява на честота 106.5 MHz за
гр. Кърджали.
Съветът прецени, че с оглед демографската
картина на района (по данни, публикувани на
електронната страница на НСИ), възможността
да бъде използван ефективно радиочестотният
спектър в зоната на обслужване, да се създадат
възможности за конкурентна медийна среда и
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условия за нейното развитие на регионално ниво,
слушателската аудитория в региона да получи
достъп до нова българска радиопрограма и потребителите да имат алтернативен избор, което
е предпоставка за високо качество на предлаганата услуга, програмата, за създаването на която
ще бъде лицензиран доставчик на радиоуслуги
(радиооператор) в обявения с това решение конкурс, следва да бъде със специализиран профил,
предназначена за аудитория от 20 до 45 години.
С оглед изложеното СЕМ приема, че са налице
предвидените от ЗРТ условия за откриване на
конкурс за осъществяване на радиодейност чрез
използване на налични и/или нови електронни
съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване за гр. Кърджали.
На основание чл. 32, ал. 1, т. 14 във връзка с
чл. 116 и чл. 116а, ал. 1 и 2 от Закона за радиото и
телевизията във връзка с Решение на КРС № 598
от 4.12.2015 г. Съветът за електронни медии реши:
Да открие неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност – създаване на програма
със специализиран профил, предназначена за
аудитория от 20 до 45 години, разпространявана
чрез използване на налични и/или нови електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово
радиоразпръскване за гр. Кърджали, за честотно
назначение с технически параметри, посочени в
приложението.
Датата, мястото и часът на провеждане на
конкурса са: 21 юни 2016 г. (вторник), София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 5, от 10 ч.
СЕМ приема заявления за участие от 18 до
22 април 2016 г. включително на адрес – София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 5, деловодство, от
9 до 12,30 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Конкурсните книжа се закупуват от 21 до
25 март 2016 г. включително на адрес – София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 6, стая 606б (каса),
от 9 до 12,30 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Съвета за електронни медии в 14-дневен срок от узнаването му.
Председател:
Г. Лозанов
Приложение
Честота:
Адрес, населено място:
Адрес, точка на излъчване:
Географски координати:
Северна ширина
Географски координати:
Източна дължина
Надморска височина на
кота терен:
Максимална мощност на
изхода на предавателя:
Максимално ефективно
излъчена мощност:
Максимална ефективна
височина на АФС:
Медианна стойност на
интензитета на ЕМП:
1368

106.5 MHz
гр. Кърджали
РРТС Иванци
41N40 15
25Е24 15
635 m
до 100 W
до 200 W
до 800 m
66 dB (µV/m)
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РЕШЕНИЕ № РД-05-26
от 9 февруари 2016 г.
Съветът за електронни медии на свое заседание, проведено на 9.02.2016 г., разгледа въпроса за
обявяване на конкурс за издаване на лицензия за
радиодейност за гр. Обзор, област Бургас.
След отправено запитване Комиси ята за
регулиране на съобщенията със свое Решение
№ 599 от 4.12.2015 г. е предоставила на Съвета
за електронни медии акт уална информаци я
относно свободните радиочестоти за гр. Обзор.
Към решението е приложен и проект на разрешение за ползване на индивидуално определен
ограничен ресурс – радиочестотен спектър за
осъществяване на електронни съобщения чрез
електронна съобщителна мрежа за наземно
аналогово радиоразпръскване, и приложение,
съдържащо съответните технически параметри.
В съответствие с разпоредбата на чл. 116а ЗРТ
и получената информация за наличие на свободен радиочестотен ресурс СЕМ ще проведе три
конкурса, като честотата, за която взема това
решение, е посочена в приложението.
Съветът като специализиран орган, в чиито
правомощия е да регулира медийната среда в
интерес на обществото, обсъди въпроса за програмния профил на радиопрограмата, която да се
разпространява на честота 97.0 MHz за гр. Обзор.
Съветът прецени, че с оглед демографската
картина на района (по данни, публикувани на
електронната страница на НСИ), възможността
да бъде използван ефективно радиочестотният
спектър в зоната на обслужване, да се създадат
възможности за конкурентна медийна среда и
условия за нейното развитие на регионално ниво,
слушателската аудитория в региона да получи
достъп до нова българска радиопрограма и потребителите да имат алтернативен избор, което
е предпоставка за високо качество на предлаганата услуга, програмата, за създаването на която
ще бъде лицензиран доставчик на радиоуслуги
(радиооператор) в обявения с това решение конкурс, следва да бъде със специализиран профил,
предназначена за аудитория над 35 години.
С оглед изложеното СЕМ приема, че са налице
предвидените от ЗРТ условия за откриване на
конкурс за осъществяване на радиодейност чрез
използване на налични и/или нови електронни
съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване за гр. Обзор.
На основание чл. 32, ал. 1, т. 14 във връзка с
чл. 116 и чл. 116а, ал. 1 и 2 от Закона за радиото и
телевизията във връзка с Решение на КРС № 599
от 4.12.2015 г. Съветът за електронни медии реши:
Да открие неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност – създаване на програма
със специализиран профил, предназначена за
аудитория над 35 години, разпространявана чрез
използване на налични и/или нови електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово
радиоразпръскване за гр. Обзор, за честотно
назначение с технически параметри, посочени
в приложението.
Датата, мястото и часът на провеждане на
конкурса са: 21 юни 2016 г. (вторник), София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 5, от 10 ч.
СЕМ приема заявления за участие от 18 до
22 април 2016 г. включително на адрес – София,
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бул. Шипченски проход 69, ет. 5, деловодство, от
9 до 12,30 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Конкурсните книжа се закупуват от 21 до
25 март 2016 г. включително на адрес – София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 6, стая 606б (каса),
от 9 до 12,30 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Съвета за електронни медии в 14-дневен срок от узнаването му.
Председател:
Г. Лозанов
Приложение
Честота:
Адрес, населено място:
Адрес, точка на излъчване:
Географски координати:
Северна ширина
Географски координати:
Източна дължина
Надморска височина на
кота терен:
Максимална мощност на
изхода на предавателя:
Максимално ефективно
излъчена мощност:
Максимална ефективна
височина на АФС:
Медианна стойност на
интензитета на ЕМП:
1369

97.0 MHz
гр. Обзор
ТВРС Обзор
42N50 43
27E52 41
33 m
до 1000 W
до 3000 W
до 800 m
66 dB (µV/m)

РЕШЕНИЕ № РД-05-27
от 9 февруари 2016 г.
Съветът за електронни медии на свое заседание, проведено на 9.02.2016 г., разгледа въпроса за
обявяване на конкурс за издаване на лицензия за
радиодейност за гр. Обзор, област Бургас.
След отправено запитване Комиси ята за
регулиране на съобщенията със свое Решение
№ 599 от 4.12.2015 г. е предоставила на Съвета
за електронни медии акт уална информаци я
относно свободните радиочестоти за гр. Обзор.
Към решението е приложен и проект на разрешение за ползване на индивидуално определен
ограничен ресурс – радиочестотен спектър за
осъществяване на електронни съобщения чрез
електронна съобщителна мрежа за наземно
аналогово радиоразпръскване, и приложение,
съдържащо съответните технически параметри.
В съответствие с разпоредбата на чл. 116а ЗРТ
и получената информация за наличие на свободен радиочестотен ресурс СЕМ ще проведе три
конкурса, като честотата, за която взема това
решение, е посочена в приложението.
Съветът като специализиран орган, в чиито
правомощия е да регулира медийната среда в
интерес на обществото, обсъди въпроса за програмния профил на радиопрограмата, която да се
разпространява на честота 99.6 MHz за гр. Обзор.
Съветът прецени, че с оглед демографската
картина на района (по данни, публикувани на
електронната страница на НСИ), възможността
да бъде използван ефективно радиочестотният
спектър в зоната на обслужване, да се създадат
възможности за конкурентна медийна среда и
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условия за нейното развитие на регионално ниво,
слушателската аудитория в региона да получи
достъп до нова българска радиопрограма и потребителите да имат алтернативен избор, което
е предпоставка за високо качество на предлаганата услуга, програмата, за създаването на която
ще бъде лицензиран доставчик на радиоуслуги
(радиооператор) в обявения с това решение конкурс, следва да бъде със специализиран профил,
предназначена за аудитория от 20 до 45 години.
С оглед изложеното СЕМ приема, че са налице
предвидените от ЗРТ условия за откриване на
конкурс за осъществяване на радиодейност чрез
използване на налични и/или нови електронни
съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване за гр. Обзор.
На основание чл. 32, ал. 1, т. 14 във връзка с
чл. 116 и чл. 116а, ал. 1 и 2 от Закона за радиото и
телевизията във връзка с Решение на КРС № 599
от 4.12.2015 г. Съветът за електронни медии реши:
Да открие неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност – създаване на програма
със специализиран профил, предназначена за
аудитория от 20 до 45 години, разпространявана
чрез използване на налични и/или нови електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово
радиоразпръскване за гр. Обзор, за честотно
назначение с технически параметри, посочени
в приложението.
Датата, мястото и часът на провеждане на
конкурса са: 21 юни 2016 г. (вторник), София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 5, от 10 ч.
СЕМ приема заявления за участие от 18 до
22 април 2016 г. включително на адрес – София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 5, деловодство, от
9 до 12,30 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Конкурсните книжа се закупуват от 21 до
25 март 2016 г. включително на адрес – София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 6, стая 606б (каса),
от 9 до 12,30 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Съвета за електронни медии в 14-дневен срок от узнаването му.
Председател:
Г. Лозанов
Приложение
Честота:
Адрес, населено място:
Адрес, точка на излъчване:
Географски координати:
Северна ширина
Географски координати:
Източна дължина
Надморска височина на
кота терен:
Максимална мощност на
изхода на предавателя:
Максимално ефективно
излъчена мощност:
Максимална ефективна
височина на АФС:
Медианна стойност на
интензитета на ЕМП:
1370

99.6 MHz
гр. Обзор
ТВРС Обзор
42N50 43
27E52 41
33 m
до 1000 W
до 3000 W
до 800 m
66 dB (µV/m)
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РЕШЕНИЕ № РД-05-28
от 9 февруари 2016 г.
Съветът за електронни медии на свое заседание, проведено на 9.02.2016 г., разгледа въпроса за
обявяване на конкурс за издаване на лицензия за
радиодейност за гр. Обзор, област Бургас.
След отправено запитване Комиси ята за
регулиране на съобщенията със свое Решение
№ 599 от 4.12.2015 г. е предоставила на Съвета
за електронни медии акт уална информаци я
относно свободните радиочестоти за гр. Обзор.
Към решението е приложен и проект на разрешение за ползване на индивидуално определен
ограничен ресурс – радиочестотен спектър за
осъществяване на електронни съобщения чрез
електронна съобщителна мрежа за наземно
аналогово радиоразпръскване, и приложение,
съдържащо съответните технически параметри.
В съответствие с разпоредбата на чл. 116а ЗРТ
и получената информация за наличие на свободен радиочестотен ресурс СЕМ ще проведе три
конкурса, като честотата, за която взема това
решение, е посочена в приложението.
Съветът като специализиран орган, в чиито
правомощия е да регулира медийната среда в
интерес на обществото, обсъди въпроса за програмния профил на радиопрограмата, която да се
разпространява на честота 107.9 MHz за гр. Обзор.
Съветът прецени, че с оглед демографската
картина на района (по данни, публикувани на
електронната страница на НСИ), възможността
да бъде използван ефективно радиочестотният
спектър в зоната на обслужване, да се създадат
възможности за конкурентна медийна среда и
условия за нейното развитие на регионално ниво,
слушателската аудитория в региона да получи
достъп до нова българска радиопрограма и потребителите да имат алтернативен избор, което
е предпоставка за високо качество на предлаганата услуга, програмата, за създаването на която
ще бъде лицензиран доставчик на радиоуслуги
(радиооператор) в обявения с това решение конкурс, следва да бъде със специализиран профил,
предназначена за аудитория от 20 до 45 години.
С оглед изложеното СЕМ приема, че са налице
предвидените от ЗРТ условия за откриване на
конкурс за осъществяване на радиодейност чрез
използване на налични и/или нови електронни
съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване за гр. Обзор.
На основание чл. 32, ал. 1, т. 14 във връзка с
чл. 116 и чл. 116а, ал. 1 и 2 от Закона за радиото и
телевизията във връзка с Решение на КРС № 599
от 4.12.2015 г. Съветът за електронни медии реши:
Да открие неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност – създаване на програма
със специализиран профил, предназначена за аудитория от 20 до 45 години, разпространявана чрез
използване на налични и/или нови електронни
съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване за гр. Обзор, за честотно назначение
с технически параметри, посочени в приложението.
Датата, мястото и часът на провеждане на
конкурса са: 21 юни 2016 г. (вторник), София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 5, от 10 ч.
СЕМ приема заявления за участие от 18 до
22 април 2016 г. включително на адрес – София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 5, деловодство, от
9 до 12,30 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
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Конкурсните книжа се закупуват от 21 до
25 март 2016 г. включително на адрес – София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 6, стая 606б (каса),
от 9 до 12,30 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Съвета за електронни медии в 14-дневен срок от узнаването му.
Председател:
Г. Лозанов
Приложение
Честота:
Адрес, населено място:
Адрес, точка на излъчване:
Географски координати:
Северна ширина
Географски координати:
Източна дължина
Надморска височина на
кота терен:
Максимална мощност на
изхода на предавателя:
Максимално ефективно
излъчена мощност:
Максимална ефективна
височина на АФС:
Медианна стойност на
интензитета на ЕМП:
1371

107.9 MHz
гр. Обзор
ТВРС Обзор
42N50 43
27E52 41
33 m
до 1000 W
до 3000 W
до 800 m
66 dB (µV/m)

РЕШЕНИЕ № РД-05-29
от 9 февруари 2016 г.
Съветът за електронни медии на свое заседание, проведено на 9.02.2016 г., разгледа въпроса
за обявяване на конкурс за издаване на лицензия
за радиодейност за гр. Приморско, област Бургас.
След отправено запитване Комиси ята за
регулиране на съобщенията със свое Решение
№ 600 от 4.12.2015 г. е предоставила на Съвета за
електронни медии актуална информация относно
свободните радиочестоти за гр. Приморско. Към
решението е приложен и проект на разрешение за
ползване на индивидуално определен ограничен
ресурс – радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез електронна съобщителна мрежа за наземно аналогово
радиоразпръскване, и приложение, съдържащо
съответните технически параметри.
В съответствие с разпоредбата на чл. 116а ЗРТ
и получената информация за наличие на свободен радиочестотен ресурс СЕМ ще проведе три
конкурса, като честотата, за която взема това
решение, е посочена в приложението.
Съветът като специализиран орган, в чиито
правомощия е да регулира медийната среда
в интерес на обществото, обсъди въпроса за
програмния профил на радиопрограмата, която
да се разпространява на честота 93.4 MHz за
гр. Приморско.
Съветът прецени, че с оглед демографската
картина на района (по данни, публикувани на
електронната страница на НСИ), възможността
да бъде използван ефективно радиочестотният
спектър в зоната на обслужване, да се създадат
възможности за конкурентна медийна среда и

ВЕСТНИК
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условия за нейното развитие на регионално ниво,
слушателската аудитория в региона да получи
достъп до нова българска радиопрограма и потребителите да имат алтернативен избор, което
е предпоставка за високо качество на предлаганата услуга, програмата, за създаването на която
ще бъде лицензиран доставчик на радиоуслуги
(радиооператор) в обявения с това решение конкурс, следва да бъде със специализиран профил,
предназначена за аудитория над 35 години.
С оглед изложеното СЕМ приема, че са налице
предвидените от ЗРТ условия за откриване на
конкурс за осъществяване на радиодейност чрез
използване на налични и/или нови електронни
съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване за гр. Приморско.
На основание чл. 32, ал. 1, т. 14 във връзка с
чл. 116 и чл. 116а, ал. 1 и 2 от Закона за радиото и
телевизията във връзка с Решение на КРС № 600
от 4.12.2015 г. Съветът за електронни медии реши:
Да открие неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност – създаване на програма
със специализиран профил, предназначена за
аудитория над 35 години, разпространявана чрез
използване на налични и/или нови електронни
съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване за гр. Приморско, за честотно
назначение с технически параметри, посочени в
приложението.
Датата, мястото и часът на провеждане на
конкурса са: 21 юни 2016 г. (вторник), София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 5, от 10 ч.
СЕМ приема заявления за участие от 18 до
22 април 2016 г. включително на адрес – София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 5, деловодство, от
9 до 12,30 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Конкурсните книжа се закупуват от 21 до
25 март 2016 г. включително на адрес – София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 6, стая 606б (каса),
от 9 до 12,30 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Съвета за електронни медии в 14-дневен срок от узнаването му.
Председател:
Г. Лозанов
Приложение
Честота:
Адрес, населено място:
Адрес, точка на излъчване:
Географски координати:
Северна ширина
Географски координати:
Източна дължина
Надморска височина на
кота терен:
Максимална мощност на
изхода на предавателя:
Максимално ефективно
излъчена мощност:
Максимална ефективна
височина на АФС:
Медианна стойност на
интензитета на ЕМП:
1372

93.4 MHz
гр. Приморско
РРТС Приморско,
вр. Китка
42N18 30
27E45 36
215 m
до 1000 W
до 3000 W
до 800 m
66 dB (µV/m)
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РЕШЕНИЕ № РД-05-30
от 9 февруари 2016 г.
Съветът за електронни медии на свое заседание, проведено на 9.02.2016 г., разгледа въпроса
за обявяване на конкурс за издаване на лицензия
за радиодейност за гр. Приморско, област Бургас.
След отправено запитване Комиси ята за
регулиране на съобщенията със свое Решение
№ 600 от 4.12.2015 г. е предоставила на Съвета за
електронни медии актуална информация относно
свободните радиочестоти за гр. Приморско. Към
решението е приложен и проект на разрешение за
ползване на индивидуално определен ограничен
ресурс – радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез електронна съобщителна мрежа за наземно аналогово
радиоразпръскване, и приложение, съдържащо
съответните технически параметри.
В съответствие с разпоредбата на чл. 116а ЗРТ
и получената информация за наличие на свободен радиочестотен ресурс СЕМ ще проведе три
конкурса, като честотата, за която взема това
решение, е посочена в приложението.
Съветът като специализиран орган, в чиито
правомощия е да регулира медийната среда
в интерес на обществото, обсъди въпроса за
програмния профил на радиопрограмата, която
да се разпространява на честота 101.1 MHz за
гр. Приморско.
Съветът прецени, че с оглед демографската
картина на района (по данни, публикувани на
електронната страница на НСИ), възможността
да бъде използван ефективно радиочестотният
спектър в зоната на обслужване, да се създадат
възможности за конкурентна медийна среда и
условия за нейното развитие на регионално ниво,
слушателската аудитория в региона да получи
достъп до нова българска радиопрограма и потребителите да имат алтернативен избор, което
е предпоставка за високо качество на предлаганата услуга, програмата, за създаването на която
ще бъде лицензиран доставчик на радиоуслуги
(радиооператор) в обявения с това решение конкурс, следва да бъде със специализиран профил,
предназначена за аудитория от 20 до 45 години.
С оглед изложеното СЕМ приема, че са налице
предвидените от ЗРТ условия за откриване на
конкурс за осъществяване на радиодейност чрез
използване на налични и/или нови електронни
съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване за гр. Приморско.
На основание чл. 32, ал. 1, т. 14 във връзка с
чл. 116 и чл. 116а, ал. 1 и 2 от Закона за радиото и
телевизията във връзка с Решение на КРС № 600
от 4.12.2015 г. Съветът за електронни медии реши:
Да открие неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност – създаване на програма
със специализиран профил, предназначена за аудитория от 20 до 45 години, разпространявана чрез
използване на налични и/или нови електронни
съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване за гр. Приморско, за честотно
назначение с технически параметри, посочени в
приложението.
Датата, мястото и часът на провеждане на
конкурса са: 21 юни 2016 г. (вторник), София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 5, от 10 ч.
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СЕМ приема заявления за участие от 18 до
22 април 2016 г. включително на адрес – София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 5, деловодство, от
9 до 12,30 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Конкурсните книжа се закупуват от 21 до
25 март 2016 г. включително на адрес – София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 6, стая 606б (каса),
от 9 до 12,30 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Съвета за електронни медии в 14-дневен срок от узнаването му.
Председател:
Г. Лозанов
Приложение
Честота:
Адрес, населено място:
Адрес, точка на излъчване:
Географски координати:
Северна ширина
Географски координати:
Източна дължина
Надморска височина на
кота терен:
Максимална мощност на
изхода на предавателя:
Максимално ефективно
излъчена мощност:
Максимална ефективна
височина на АФС:
Медианна стойност на
интензитета на ЕМП:
1373

101.1 MHz
гр. Приморско
РРТС Приморско,
вр. Китка
42N18 30
27E45 36
215 m
до 1000 W
до 3000 W
до 800 m
66 dB (µV/m)

РЕШЕНИЕ № РД-05-31
от 9 февруари 2016 г.
Съветът за електронни медии на свое заседание, проведено на 9.02.2016 г., разгледа въпроса
за обявяване на конкурс за издаване на лицензия
за радиодейност за гр. Приморско, област Бургас.
След отправено запитване Комиси ята за
регулиране на съобщенията със свое Решение
№ 600 от 4.12.2015 г. е предоставила на Съвета за
електронни медии актуална информация относно
свободните радиочестоти за гр. Приморско. Към
решението е приложен и проект на разрешение за
ползване на индивидуално определен ограничен
ресурс – радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез електронна съобщителна мрежа за наземно аналогово
радиоразпръскване, и приложение, съдържащо
съответните технически параметри.
В съответствие с разпоредбата на чл. 116а ЗРТ
и получената информация за наличие на свободен радиочестотен ресурс СЕМ ще проведе три
конкурса, като честотата, за която взема това
решение, е посочена в приложението.
Съветът като специализиран орган, в чиито
правомощия е да регулира медийната среда
в интерес на обществото, обсъди въпроса за
програмния профил на радиопрограмата, която
да се разпространява на честота 100.6 MHz за
гр. Приморско.
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Съветът прецени, че с оглед демографската
картина на района (по данни, публикувани на
електронната страница на НСИ), възможността
да бъде използван ефективно радиочестотният
спектър в зоната на обслужване, да се създадат
възможности за конкурентна медийна среда и
условия за нейното развитие на регионално ниво,
слушателската аудитория в региона да получи
достъп до нова българска радиопрограма и потребителите да имат алтернативен избор, което
е предпоставка за високо качество на предлаганата услуга, програмата, за създаването на която
ще бъде лицензиран доставчик на радиоуслуги
(радиооператор) в обявения с това решение конкурс, следва да бъде със специализиран профил,
предназначена за аудитория от 20 до 45 години.
С оглед изложеното СЕМ приема, че са налице
предвидените от ЗРТ условия за откриване на
конкурс за осъществяване на радиодейност чрез
използване на налични и/или нови електронни
съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване за гр. Приморско.
На основание чл. 32, ал. 1, т. 14 във връзка с
чл. 116 и чл. 116а, ал. 1 и 2 от Закона за радиото и
телевизията във връзка с Решение на КРС № 600
от 4.12.2015 г. Съветът за електронни медии реши:
Да открие неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност – създаване на програма
със специализиран профил, предназначена за
аудитория от 20 до 45 години, разпространявана
чрез използване на налични и/или нови електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово
радиоразпръскване за гр. Приморско, за честотно
назначение с технически параметри, посочени в
приложението.
Датата, мястото и часът на провеждане на
конкурса са: 21 юни 2016 г. (вторник), София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 5, от 10 ч.
СЕМ приема заявления за участие от 18 до
22 април 2016 г. включително на адрес – София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 5, деловодство, от
9 до 12,30 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Конкурсните книжа се закупуват от 21 до
25 март 2016 г. включително на адрес – София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 6, стая 606б (каса),
от 9 до 12,30 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Съвета за електронни медии в 14-дневен срок от узнаването му.
Председател:
Г. Лозанов
Приложение
Честота:
Адрес, населено място:
Адрес, точка на излъчване:
Географски координати:
Северна ширина
Географски координати:
Източна дължина
Надморска височина на
кота терен:
Максимална мощност на
изхода на предавателя:

100.6 MHz
гр. Приморско
РРТС Приморско,
вр. Китка
42N18 30
27E45 36
215 m
до 1000 W

ВЕСТНИК
Максимално ефективно
излъчена мощност:
Максимална ефективна
височина на АФС:
Медианна стойност на
интензитета на ЕМП:
1374
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до 3000 W
до 800 m
66 dB (µV/m)

РЕШЕНИЕ № РД-05-32
от 9 февруари 2016 г.
Съветът за електронни медии на свое заседание, проведено на 9.02.2016 г., разгледа въпроса
за обявяване на конкурс за издаване на лицензия
за радиодейност за гр. Русе, област Русе.
След отправено запитване Комиси ята за
регулиране на съобщенията със свое Решение
№ 601 от 4.12.2015 г. е предоставила на Съвета
за електронни медии актуална информация относно свободните радиочестоти за гр. Русе. Към
решението е приложен и проект на разрешение за
ползване на индивидуално определен ограничен
ресурс – радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез електронна съобщителна мрежа за наземно аналогово
радиоразпръскване, и приложение, съдържащо
съответните технически параметри.
В съответствие с разпоредбата на чл. 116а ЗРТ
и получената информация за наличие на свободен радиочестотен ресурс СЕМ ще проведе два
конкурса, като честотата, за която взема това
решение, е посочена в приложението.
Съветът като специализиран орган, в чиито
правомощия е да регулира медийната среда в
интерес на обществото, обсъди въпроса за програмния профил на радиопрограмата, която да се
разпространява на честота 89.9 MHz за гр. Русе.
Съветът прецени, че с оглед демографската
картина на района (по данни, публикувани на
електронната страница на НСИ), възможността
да бъде използван ефективно радиочестотният
спектър в зоната на обслужване, да се създадат
възможности за конкурентна медийна среда и
условия за нейното развитие на регионално ниво,
слушателската аудитория в региона да получи
достъп до нова българска радиопрограма и потребителите да имат алтернативен избор, което е
предпоставка за високо качество на предлаганата
услуга, програмата, за създаването на която ще
бъде лицензиран доставчик на радиоуслуги (радиооператор) в обявения с това решение конкурс,
следва да бъде с общ (политематичен) профил.
В нея задължително да присъстват предавания
с информационна, образователна, културна и
развлекателна насоченост, предназначени за
преобладаващата част от населението на гр. Русе.
С оглед изложеното СЕМ приема, че са налице
предвидените от ЗРТ условия за откриване на
конкурс за осъществяване на радиодейност чрез
използване на налични и/или нови електронни
съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване за гр. Русе.
На основание чл. 32, ал. 1, т. 14 във връзка с
чл. 116 и чл. 116а, ал. 1 и 2 от Закона за радиото и
телевизията във връзка с Решение на КРС № 601
от 4.12.2015 г. Съветът за електронни медии реши:
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Да открие неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност – създаване на програма
с общ (политематичен) профил, разпространявана
чрез използване на налични и/или нови електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване за гр. Русе, за честотно
назначение с технически параметри, посочени в
приложението.
Датата, мястото и часът на провеждане на
конкурса са: 14 юни 2016 г. (вторник), София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 5, от 10 ч.
СЕМ приема заявления за участие от 18 до
22 април 2016 г. включително на адрес – София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 5, деловодство, от
9 до 12,30 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Конкурсните книжа се закупуват от 21 до
25 март 2016 г. включително на адрес – София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 6, стая 606б (каса),
от 9 до 12,30 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Съвета за електронни медии в 14-дневен срок от узнаването му.
Председател:
Г. Лозанов
Приложение
Честота:
Адрес, населено място:
Адрес, точка на излъчване:
Географски координати:
Северна ширина
Географски координати:
Източна дължина
Надморска височина на
кота терен:
Максимална мощност на
изхода на предавателя:
Максимално ефективно
излъчена мощност:
Максимална ефективна
височина на АФС:
Медианна стойност на
интензитета на ЕМП:

89.9 MHz
гр. Русе
РРТС Левент табия
43N49 31
25E57 27
153 m
до 1000 W
до 3000 W
до 800 m
66 dB (µV/m)
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РЕШЕНИЕ № РД-05-33
от 9 февруари 2016 г.
Съветът за електронни медии на свое заседание, проведено на 9.02.2016 г., разгледа въпроса
за обявяване на конкурс за издаване на лицензия
за радиодейност за гр. Русе, област Русе.
След отправено запитване Комиси ята за
регулиране на съобщенията със свое Решение
№ 601 от 4.12.2015 г. е предоставила на Съвета
за електронни медии актуална информация относно свободните радиочестоти за гр. Русе. Към
решението е приложен и проект на разрешение за
ползване на индивидуално определен ограничен
ресурс – радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез електрон-

ВЕСТНИК

БРОЙ 17

на съобщителна мрежа за наземно аналогово
радиоразпръскване, и приложение, съдържащо
съответните технически параметри.
В съответствие с разпоредбата на чл. 116а ЗРТ
и получената информация за наличие на свободен радиочестотен ресурс СЕМ ще проведе два
конкурса, като честотата, за която взема това
решение, е посочена в приложението.
Съветът като специализиран орган, в чиито
правомощия е да регулира медийната среда в
интерес на обществото, обсъди въпроса за програмния профил на радиопрограмата, която да се
разпространява на честота 99.7 MHz за гр. Русе.
Съветът прецени, че с оглед демографската
картина на района (по данни, публикувани на
електронната страница на НСИ), възможността
да бъде използван ефективно радиочестотният
спектър в зоната на обслужване, да се създадат
възможности за конкурентна медийна среда и
условия за нейното развитие на регионално ниво,
слушателската аудитория в региона да получи
достъп до нова българска радиопрограма и потребителите да имат алтернативен избор, което е
предпоставка за високо качество на предлаганата
услуга, програмата, за създаването на която ще
бъде лицензиран доставчик на радиоуслуги (радиооператор) в обявения с това решение конкурс,
следва да бъде с общ (политематичен) профил.
В нея задължително да присъстват предавания
с информационна, образователна, културна и
развлекателна насоченост, предназначени за
преобладаващата част от населението на гр. Русе.
С оглед изложеното СЕМ приема, че са налице
предвидените от ЗРТ условия за откриване на
конкурс за осъществяване на радиодейност чрез
използване на налични и/или нови електронни
съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване за гр. Русе.
На основание чл. 32, ал. 1, т. 14 във връзка с
чл. 116 и чл. 116а, ал. 1 и 2 от Закона за радиото и
телевизията във връзка с Решение на КРС № 601
от 4.12.2015 г. Съветът за електронни медии реши:
Да открие неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност – създаване на програма
с общ (политематичен) профил, разпространявана
чрез използване на налични и/или нови електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване за гр. Русе, за честотно
назначение с технически параметри, посочени в
приложението.
Датата, мястото и часът на провеждане на
конкурса са: 14 юни 2016 г. (вторник), София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 5, от 10 ч.
СЕМ приема заявления за участие от 18 до
22 април 2016 г. включително на адрес – София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 5, деловодство, от
9 до 12,30 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Конкурсните книжа се закупуват от 21 до
25 март 2016 г. включително на адрес – София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 6, стая 606б (каса),
от 9 до 12,30 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Съвета за електронни медии в 14-дневен срок от узнаването му.
Председател:
Г. Лозанов
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ДЪРЖАВЕН
Приложение

Честота:
Адрес, населено място:
Адрес, точка на излъчване:
Географски координати:
Северна ширина
Географски координати:
Източна дължина
Надморска височина на
кота терен:
Максимална мощност на
изхода на предавателя:
Максимално ефективно
излъчена мощност:
Максимална ефективна
височина на АФС:
Медианна стойност на
интензитета на ЕМП:
1376

99.7 MHz
гр. Русе
РРТС Левент табия
43N49 31
25E57 27
153 m
до 1000 W
до 3000 W
до 800 m
66 dB (µV/m)

РЕШЕНИЕ № РД-05-34
от 9 февруари 2016 г.
Съветът за електронни медии на свое заседание, проведено на 9.02.2016 г., разгледа въпроса за
обявяване на конкурс за издаване на лицензия за
радиодейност за гр. Силистра, област Силистра.
След отправено запитване Комиси ята за
регулиране на съобщенията със свое Решение
№ 602 от 4.12.2015 г. е предоставила на Съвета за
електронни медии актуална информация относно
свободните радиочестоти за гр. Силистра. Към
решението е приложен и проект на разрешение за
ползване на индивидуално определен ограничен
ресурс – радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез електронна съобщителна мрежа за наземно аналогово
радиоразпръскване, и приложение, съдържащо
съответните технически параметри.
В съответствие с разпоредбата на чл. 116а
ЗРТ и получената информация за наличие на
свободен радиочестотен ресурс СЕМ ще проведе
един конкурс, като честотата, за която взема това
решение, е посочена в приложението.
Съветът като специализиран орган, в чиито
правомощия е да регулира медийната среда
в интерес на обществото, обсъди въпроса за
програмния профил на радиопрограмата, която
да се разпространява на честота 92.7 MHz за
гр. Силистра.
Съветът прецени, че с оглед демографската
картина на района (по данни, публикувани на
електронната страница на НСИ), възможността
да бъде използван ефективно радиочестотният
спектър в зоната на обслужване, да се създадат
възможности за конкурентна медийна среда и
условия за нейното развитие на регионално ниво,
слушателската аудитория в региона да получи
достъп до нова българска радиопрограма и потребителите да имат алтернативен избор, което
е предпоставка за високо качество на предлаганата услуга, програмата, за създаването на която
ще бъде лицензиран доставчик на радиоуслуги
(радиооператор) в обявения с това решение конкурс, следва да бъде със специализиран профил,
предназначена за аудитория над 35 години.

ВЕСТНИК
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С оглед изложеното СЕМ приема, че са налице
предвидените от ЗРТ условия за откриване на
конкурс за осъществяване на радиодейност чрез
използване на налични и/или нови електронни
съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване за гр. Силистра.
На основание чл. 32, ал. 1, т. 14 във връзка с
чл. 116 и чл. 116а, ал. 1 и 2 от Закона за радиото и
телевизията във връзка с Решение на КРС № 602
от 4.12.2015 г. Съветът за електронни медии реши:
Да открие неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност – създаване на програма
със специализиран профил, предназначена за
аудитория над 35 години, разпространявана чрез
използване на налични и/или нови електронни
съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване за гр. Силистра, за честотно
назначение с технически параметри, посочени
в приложението.
Датата, мястото и часът на провеждане на
конкурса са: 14 юни 2016 г. (вторник), София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 5, от 10 ч.
СЕМ приема заявления за участие от 18 до
22 април 2016 г. включително на адрес – София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 5, деловодство, от
9 до 12,30 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Конкурсните книжа се закупуват от 21 до
25 март 2016 г. включително на адрес – София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 6, стая 606б (каса),
от 9 до 12,30 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Съвета за електронни медии в 14-дневен срок от узнаването му.
Председател:
Г. Лозанов
Приложение
Честота:
Адрес, населено място:
Адрес, точка на излъчване:
Географски координати:
Северна ширина
Географски координати:
Източна дължина
Надморска височина на
кота терен:
Максимална мощност на
изхода на предавателя:
Максимално ефективно
излъчена мощност:
Максимална ефективна
височина на АФС:
Медианна стойност на
интензитета на ЕМП:

92.7 MHz
гр. Силистра
РРС Меджит табия
44N06 07
27Е15 34
153 m
до 1000 W
до 3000 W
до 800 m
66 dB (µV/m)
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РЕШЕНИЕ № РД-05-35
от 9 февруари 2016 г.
Съветът за електронни медии на свое заседание, проведено на 9.02.2016 г., разгледа въпроса
за обявяване на конкурс за издаване на лицензия
за радиодейност за гр. Ябланица, област Ловеч.

С Т Р.

64

ДЪРЖАВЕН

След отправено запитване Комиси ята за
регулиране на съобщенията със свое Решение
№ 603 от 4.12.2015 г. е предоставила на Съвета за
електронни медии актуална информация относно
свободните радиочестоти за гр. Ябланица. Към
решението е приложен и проект на разрешение за
ползване на индивидуално определен ограничен
ресурс – радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез електронна съобщителна мрежа за наземно аналогово
радиоразпръскване, и приложение, съдържащо
съответните технически параметри.
В съответствие с разпоредбата на чл. 116а
ЗРТ и получената информация за наличие на
свободен радиочестотен ресурс СЕМ ще проведе
шест конкурсa, като честотата, за която взема
това решение, е посочена в приложението.
Съветът като специализиран орган, в чиито
правомощия е да регулира медийната среда
в интерес на обществото, обсъди въпроса за
програмния профил на радиопрограмата, която
да се разпространява на честота 90.6 MHz за
гр. Ябланица.
Съветът прецени, че с оглед демографската
картина на района (по данни, публикувани на
електронната страница на НСИ), възможността
да бъде използван ефективно радиочестотният
спектър в зоната на обслужване, да се създадат
възможности за конкурентна медийна среда и
условия за нейното развитие на регионално ниво,
слушателската аудитория в региона да получи
достъп до нова българска радиопрограма и потребителите да имат алтернативен избор, което е
предпоставка за високо качество на предлаганата
услуга, програмата, за създаването на която ще
бъде лицензиран доставчик на радиоуслуги (радиооператор) в обявения с това решение конкурс,
следва да бъде с общ (политематичен) профил.
В нея задължително да присъстват предавания с
информационна, образователна, културна и развлекателна насоченост, предназначени за преобладаващата част от населението на гр. Ябланица.
С оглед изложеното СЕМ приема, че са налице
предвидените от ЗРТ условия за откриване на
конкурс за осъществяване на радиодейност чрез
използване на налични и/или нови електронни
съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване за гр. Ябланица.
На основание чл. 32, ал. 1, т. 14 във връзка с
чл. 116 и чл. 116а, ал. 1 и 2 от Закона за радиото и
телевизията във връзка с Решение на КРС № 603
от 4.12.2015 г. Съветът за електронни медии реши:
Да открие неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност – създаване на програма
с общ (политематичен) профил, разпространявана
чрез използване на налични и/или нови електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово
радиоразпръскване за гр. Ябланица, за честотно
назначение с технически параметри, посочени в
приложението.
Датата, мястото и часът на провеждане на
конкурса са: 28 юни 2016 г. (вторник), София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 5, от 10 ч.
СЕМ приема заявления за участие от 18 до
22 април 2016 г. включително на адрес – София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 5, деловодство, от
9 до 12,30 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
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Конкурсните книжа се закупуват от 21 до
25 март 2016 г. включително на адрес – София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 6, стая 606б (каса),
от 9 до 12,30 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Съвета за електронни медии в 14-дневен срок от узнаването му.
Председател:
Г. Лозанов
Приложение
Честота:
Адрес, населено място:
Адрес, точка на излъчване:
Географски координати:
Северна ширина
Географски координати:
Източна дължина
Надморска височина на
кота терен:
Максимална мощност на
изхода на предавателя:
Максимално ефективно
излъчена мощност:
Максимална ефективна
височина на АФС:
Медианна стойност на
интензитета на ЕМП:
1378

90.6 MHz
гр. Ябланица
РРТС Ябланица
43N02 04
24E03 26
957 m
до 100 W
до 250 W
до 800 m
54 dB (µV/m)

РЕШЕНИЕ № РД-05-36
от 9 февруари 2016 г.
Съветът за електронни медии на свое заседание, проведено на 9.02.2016 г., разгледа въпроса
за обявяване на конкурс за издаване на лицензия
за радиодейност за гр. Ябланица, област Ловеч.
След отправено запитване Комиси ята за
регулиране на съобщенията със свое Решение
№ 603 от 4.12.2015 г. е предоставила на Съвета за
електронни медии актуална информация относно
свободните радиочестоти за гр. Ябланица. Към
решението е приложен и проект на разрешение за
ползване на индивидуално определен ограничен
ресурс – радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез електронна съобщителна мрежа за наземно аналогово
радиоразпръскване, и приложение, съдържащо
съответните технически параметри.
В съответствие с разпоредбата на чл. 116а
ЗРТ и получената информация за наличие на
свободен радиочестотен ресурс СЕМ ще проведе
шест конкурсa, като честотата, за която взема
това решение, е посочена в приложението.
Съветът като специализиран орган, в чиито
правомощия е да регулира медийната среда
в интерес на обществото, обсъди въпроса за
програмния профил на радиопрограмата, която
да се разпространява на честота 98.0 MHz за
гр. Ябланица.
Съветът прецени, че с оглед демографската
картина на района (по данни, публикувани на
електронната страница на НСИ), възможността
да бъде използван ефективно радиочестотният
спектър в зоната на обслужване, да се създадат
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ДЪРЖАВЕН

възможности за конкурентна медийна среда и
условия за нейното развитие на регионално ниво,
слушателската аудитория в региона да получи
достъп до нова българска радиопрограма и потребителите да имат алтернативен избор, което
е предпоставка за високо качество на предлаганата услуга, програмата, за създаването на която
ще бъде лицензиран доставчик на радиоуслуги
(радиооператор) в обявения с това решение конкурс, следва да бъде със специализиран профил,
предназначена за аудитория от 20 до 45 години.
С оглед изложеното СЕМ приема, че са налице
предвидените от ЗРТ условия за откриване на
конкурс за осъществяване на радиодейност чрез
използване на налични и/или нови електронни
съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване за гр. Ябланица.
На основание чл. 32, ал. 1, т. 14 във връзка с
чл. 116 и чл. 116а, ал. 1 и 2 от Закона за радиото и
телевизията във връзка с Решение на КРС № 603
от 4.12.2015 г. Съветът за електронни медии реши:
Да открие неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност – създаване на програма
със специализиран профил, предназначена за
аудитория от 20 до 45 години, разпространявана
чрез използване на налични и/или нови електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово
радиоразпръскване за гр. Ябланица, за честотно
назначение с технически параметри, посочени в
приложението.
Датата, мястото и часът на провеждане на
конкурса са: 28 юни 2016 г. (вторник), София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 5, от 10 ч.
СЕМ приема заявления за участие от 18 до
22 април 2016 г. включително на адрес – София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 5, деловодство, от
9 до 12,30 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Конкурсните книжа се закупуват от 21 до
25 март 2016 г. включително на адрес – София,
бул. Шипченски проход № 69, ет. 6, стая 606б
(каса), от 9 до 12,30 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Съвета за електронни медии в 14-дневен срок от узнаването му.
Председател:
Г. Лозанов
Приложение
Честота:
Адрес, населено място:
Адрес, точка на излъчване:
Географски координати:
Северна ширина
Географски координати:
Източна дължина
Надморска височина на
кота терен:
Максимална мощност на
изхода на предавателя:
Максимално ефективно
излъчена мощност:
Максимална ефективна
височина на АФС:
Медианна стойност на
интензитета на ЕМП:
1379

98.0 MHz
гр. Ябланица
РРТС Ябланица
43N02 04
24E03 26
957 m
до 100 W
до 250 W
до 800 m
54 dB (µV/m)

ВЕСТНИК
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РЕШЕНИЕ № РД-05-37
от 9 февруари 2016 г.
Съветът за електронни медии на свое заседание, проведено на 9.02.2016 г., разгледа въпроса
за обявяване на конкурс за издаване на лицензия
за радиодейност за гр. Ябланица, област Ловеч.
След отправено запитване Комиси ята за
регулиране на съобщенията със свое Решение
№ 603 от 4.12.2015 г. е предоставила на Съвета за
електронни медии актуална информация относно
свободните радиочестоти за гр. Ябланица. Към
решението е приложен и проект на разрешение за
ползване на индивидуално определен ограничен
ресурс – радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез електронна съобщителна мрежа за наземно аналогово
радиоразпръскване, и приложение, съдържащо
съответните технически параметри.
В съответствие с разпоредбата на чл. 116а
ЗРТ и получената информация за наличие на
свободен радиочестотен ресурс СЕМ ще проведе
шест конкурсa, като честотата, за която взема
това решение, е посочена в приложението.
Съветът като специализиран орган, в чиито
правомощия е да регулира медийната среда
в интерес на обществото, обсъди въпроса за
програмния профил на радиопрограмата, която
да се разпространява на честота 104.7 MHz за
гр. Ябланица.
Съветът прецени, че с оглед демографската
картина на района (по данни, публикувани на
електронната страница на НСИ), възможността
да бъде използван ефективно радиочестотният
спектър в зоната на обслужване, да се създадат
възможности за конкурентна медийна среда и
условия за нейното развитие на регионално ниво,
слушателската аудитория в региона да получи
достъп до нова българска радиопрограма и потребителите да имат алтернативен избор, което
е предпоставка за високо качество на предлаганата услуга, програмата, за създаването на която
ще бъде лицензиран доставчик на радиоуслуги
(радиооператор) в обявения с това решение конкурс, следва да бъде със специализиран профил,
предназначена за аудитория до 30 години.
С оглед изложеното СЕМ приема, че са налице
предвидените от ЗРТ условия за откриване на
конкурс за осъществяване на радиодейност чрез
използване на налични и/или нови електронни
съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване за гр. Ябланица.
На основание чл. 32, ал. 1, т. 14 във връзка с
чл. 116 и чл. 116а, ал. 1 и 2 от Закона за радиото и
телевизията във връзка с Решение на КРС № 603
от 4.12.2015 г. Съветът за електронни медии реши:
Да открие неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност – създаване на програма
със специализиран профил, предназначена за
аудитория до 30 години, разпространявана чрез
използване на налични и/или нови електронни
съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване за гр. Ябланица, за честотно
назначение с технически параметри, посочени
в приложението.
Датата, мястото и часът на провеждане на
конкурса са: 28 юни 2016 г. (вторник), София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 5, от 10 ч.
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СЕМ приема заявления за участие от 18 до
22 април 2016 г. включително на адрес – София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 5, деловодство, от
9 до 12,30 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Конкурсните книжа се закупуват от 21 до
25 март 2016 г. включително на адрес – София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 6, стая 606б (каса),
от 9 до 12,30 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Съвета за електронни медии в 14-дневен срок от узнаването му.
Председател:
Г. Лозанов
Приложение
Честота:
Адрес, населено място:
Адрес, точка на излъчване:
Географски координати:
Северна ширина
Географски координати:
Източна дължина
Надморска височина на
кота терен:
Максимална мощност на
изхода на предавателя:
Максимално ефективно
излъчена мощност:
Максимална ефективна
височина на АФС:
Медианна стойност на
интензитета на ЕМП:
1380

104.7 MHz
гр. Ябланица
РРТС Ябланица
43N02 04
24E03 26
957 m
до 100 W
до 250 W
до 800 m
54 dB (µV/m)

РЕШЕНИЕ № РД-05-38
от 9 февруари 2016 г.
Съветът за електронни медии на свое заседание, проведено на 9.02.2016 г., разгледа въпроса
за обявяване на конкурс за издаване на лицензия
за радиодейност за гр. Ябланица, област Ловеч.
След отправено запитване Комиси ята за
регулиране на съобщенията със свое Решение
№ 603 от 4.12.2015 г. е предоставила на Съвета за
електронни медии актуална информация относно
свободните радиочестоти за гр. Ябланица. Към
решението е приложен и проект на разрешение за
ползване на индивидуално определен ограничен
ресурс – радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез електронна съобщителна мрежа за наземно аналогово
радиоразпръскване, и приложение, съдържащо
съответните технически параметри.
В съответствие с разпоредбата на чл. 116а
ЗРТ и получената информация за наличие на
свободен радиочестотен ресурс СЕМ ще проведе
шест конкурсa, като честотата, за която взема
това решение, е посочена в приложението.
Съветът като специализиран орган, в чиито
правомощия е да регулира медийната среда
в интерес на обществото, обсъди въпроса за
програмния профил на радиопрограмата, която
да се разпространява на честота 93.3 MHz за
гр. Ябланица.

ВЕСТНИК
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Съветът прецени, че с оглед демографската
картина на района (по данни, публикувани на
електронната страница на НСИ), възможността
да бъде използван ефективно радиочестотният
спектър в зоната на обслужване, да се създадат
възможности за конкурентна медийна среда и
условия за нейното развитие на регионално ниво,
слушателската аудитория в региона да получи
достъп до нова българска радиопрограма и потребителите да имат алтернативен избор, което е
предпоставка за високо качество на предлаганата
услуга, програмата, за създаването на която ще
бъде лицензиран доставчик на радиоуслуги (радиооператор) в обявения с това решение конкурс,
следва да бъде с общ (политематичен) профил.
В нея задължително да присъстват предавания с
информационна, образователна, културна и развлекателна насоченост, предназначени за преобладаващата част от населението на гр. Ябланица.
С оглед изложеното СЕМ приема, че са налице
предвидените от ЗРТ условия за откриване на
конкурс за осъществяване на радиодейност чрез
използване на налични и/ или нови електронни
съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване за гр. Ябланица.
На основание чл. 32, ал. 1, т. 14 във връзка с
чл. 116 и чл. 116а, ал. 1 и 2 от Закона за радиото и
телевизията във връзка с Решение на КРС № 603
от 4.12.2015 г. Съветът за електронни медии реши:
Да открие неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност – създаване на програма
с общ (политематичен) профил, разпространявана
чрез използване на налични и/или нови електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово
радиоразпръскване за гр. Ябланица, за честотно
назначение с технически параметри, посочени в
приложението.
Датата, мястото и часът на провеждане на
конкурса са: 28 юни 2016 г. (вторник), София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 5, от 10 ч.
СЕМ приема заявления за участие от 18 до
22 април 2016 г. включително на адрес – София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 5, деловодство, от
9 до 12,30 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Конкурсните книжа се закупуват от 21 до
25 март 2016 г. включително на адрес – София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 6, стая 606б (каса),
от 9 до 12,30 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Съвета за електронни медии в 14-дневен срок от узнаването му.
Председател:
Г. Лозанов
Приложение
Честота:
Адрес, населено място:
Адрес, точка на излъчване:
Географски координати:
Северна ширина
Географски координати:
Източна дължина
Надморска височина на
кота терен:

93.3 MHz
гр. Ябланица
РРТС Ябланица
43N02 04
24E03 26
957 m

БРОЙ 17
Максимална мощност на
изхода на предавателя:
Максимално ефективно
излъчена мощност:
Максимална ефективна
височина на АФС:
Медианна стойност на
интензитета на ЕМП:
1381

ДЪРЖАВЕН
до 100 W
до 250 W
до 800 m
54 dB (µV/m)

РЕШЕНИЕ № РД-05-39
от 9 февруари 2016 г.
Съветът за електронни медии на свое заседание, проведено на 9.02.2016 г., разгледа въпроса
за обявяване на конкурс за издаване на лицензия
за радиодейност за гр. Ябланица, област Ловеч.
След отправено запитване Комиси ята за
регулиране на съобщенията със свое Решение
№ 603 от 4.12.2015 г. е предоставила на Съвета за
електронни медии актуална информация относно
свободните радиочестоти за гр. Ябланица. Към
решението е приложен и проект на разрешение за
ползване на индивидуално определен ограничен
ресурс – радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез електронна съобщителна мрежа за наземно аналогово
радиоразпръскване, и приложение, съдържащо
съответните технически параметри.
В съответствие с разпоредбата на чл. 116а
ЗРТ и получената информация за наличие на
свободен радиочестотен ресурс СЕМ ще проведе
шест конкурсa, като честотата, за която взема
това решение, е посочена в приложението.
Съветът като специализиран орган, в чиито
правомощия е да регулира медийната среда
в интерес на обществото, обсъди въпроса за
програмния профил на радиопрограмата, която
да се разпространява на честота 96.1 MHz за
гр. Ябланица.
Съветът прецени, че с оглед демографската
картина на района (по данни, публикувани на
електронната страница на НСИ), възможността
да бъде използван ефективно радиочестотният
спектър в зоната на обслужване, да се създадат
възможности за конкурентна медийна среда и
условия за нейното развитие на регионално ниво,
слушателската аудитория в региона да получи
достъп до нова българска радиопрограма и потребителите да имат алтернативен избор, което
е предпоставка за високо качество на предлаганата услуга, програмата, за създаването на която
ще бъде лицензиран доставчик на радиоуслуги
(радиооператор) в обявения с това решение конкурс, следва да бъде със специализиран профил,
предназначена за аудитория над 35 години.
С оглед изложеното СЕМ приема, че са налице
предвидените от ЗРТ условия за откриване на
конкурс за осъществяване на радиодейност чрез
използване на налични и/или нови електронни
съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване за гр. Ябланица.
На основание чл. 32, ал. 1, т. 14 във връзка с
чл. 116 и чл. 116а, ал. 1 и 2 от Закона за радиото и
телевизията във връзка с Решение на КРС № 603
от 4.12.2015 г. Съветът за електронни медии реши:

ВЕСТНИК
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Да открие неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност – създаване на програма
със специализиран профил, предназначена за
аудитория над 35 години, разпространявана чрез
използване на налични и/или нови електронни
съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване за гр. Ябланица, за честотно
назначение с технически параметри, посочени
в приложението.
Датата, мястото и часът на провеждане на
конкурса са: 28 юни 2016 г. (вторник), София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 5, от 10 ч.
СЕМ приема заявления за участие от 18 до
22 април 2016 г. включително на адрес – София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 5, деловодство, от
9 до 12,30 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Конкурсните книжа се закупуват от 21 до
25 март 2016 г. включително на адрес – София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 6, стая 606б (каса),
от 9 до 12,30 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Съвета за електронни медии в 14-дневен срок от узнаването му.
Председател:
Г. Лозанов
Приложение
Честота:
Адрес, населено място:
Адрес, точка на излъчване:
Географски координати:
Северна ширина
Географски координати:
Източна дължина
Надморска височина на
кота терен:
Максимална мощност на
изхода на предавателя:
Максимално ефективно
излъчена мощност:
Максимална ефективна
височина на АФС:
Медианна стойност на
интензитета на ЕМП:

96.1 MHz
гр. Ябланица
РРТС Ябланица
43N02 04
24E03 26
957 m
до 100 W
до 250 W
до 800 m
54 dB (µV/m)

1382
РЕШЕНИЕ № РД-05-40
от 9 февруари 2016 г.
Съветът за електронни медии на свое заседание, проведено на 9.02.2016 г., разгледа въпроса
за обявяване на конкурс за издаване на лицензия
за радиодейност за гр. Ябланица, област Ловеч.
След отправено запитване Комиси ята за
регулиране на съобщенията със свое Решение
№ 603 от 4.12.2015 г. е предоставила на Съвета за
електронни медии актуална информация относно
свободните радиочестоти за гр. Ябланица. Към
решението е приложен и проект на разрешение за
ползване на индивидуално определен ограничен
ресурс – радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез електрон-

С Т Р.

68

ДЪРЖАВЕН

на съобщителна мрежа за наземно аналогово
радиоразпръскване, и приложение, съдържащо
съответните технически параметри.
В съответствие с разпоредбата на чл. 116а
ЗРТ и получената информация за наличие на
свободен радиочестотен ресурс СЕМ ще проведе
шест конкурсa, като честотата, за която взема
това решение, е посочена в приложението.
Съветът като специализиран орган, в чиито
правомощия е да регулира медийната среда
в интерес на обществото, обсъди въпроса за
програмния профил на радиопрограмата, която
да се разпространява на честота 100.5 MHz за
гр. Ябланица.
Съветът прецени, че с оглед демографската
картина на района (по данни, публикувани на
електронната страница на НСИ), възможността
да бъде използван ефективно радиочестотният
спектър в зоната на обслужване, да се създадат
възможности за конкурентна медийна среда и
условия за нейното развитие на регионално ниво,
слушателската аудитория в региона да получи
достъп до нова българска радиопрограма и потребителите да имат алтернативен избор, което
е предпоставка за високо качество на предлаганата услуга, програмата, за създаването на която
ще бъде лицензиран доставчик на радиоуслуги
(радиооператор) в обявения с това решение конкурс, следва да бъде със специализиран профил,
предназначена за аудитория от 20 до 45 години.
С оглед изложеното СЕМ приема, че са налице
предвидените от ЗРТ условия за откриване на
конкурс за осъществяване на радиодейност чрез
използване на налични и/или нови електронни
съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване за гр. Ябланица.
На основание чл. 32, ал. 1, т. 14 във връзка с
чл. 116 и чл. 116а, ал. 1 и 2 от Закона за радиото и
телевизията във връзка с Решение на КРС № 603
от 4.12.2015 г. Съветът за електронни медии реши:
Да открие неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност – създаване на програма
със специализиран профил, предназначена за
аудитория от 20 до 45 години, разпространявана
чрез използване на налични и/или нови електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово
радиоразпръскване за гр. Ябланица, за честотно
назначение с технически параметри, посочени в
приложението.
Датата, мястото и часът на провеждане на
конкурса са: 28 юни 2016 г. (вторник), София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 5, от 10 ч.
СЕМ приема заявления за участие от 18 до
22 април 2016 г. включително на адрес – София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 5, деловодство, от
9 до 12,30 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Конкурсните книжа се закупуват от 21 до
25 март 2016 г. включително на адрес – София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 6, стая 606б (каса),
от 9 до 12,30 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Съвета за електронни медии в 14-дневен срок от узнаването му.
Председател:
Г. Лозанов
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Приложение

Честота:

100.5 MHz

Адрес, населено място:

гр. Ябланица

Адрес, точка на излъчване:

РРТС Ябланица

Географски координати:
Северна ширина

43N02 04

Географски координати:
Източна дължина

24E03 26

Надморска височина на
кота терен:

957 m

Максимална мощност на
изхода на предавателя:

до 50 W

Максимално ефективно
излъчена мощност:

до 100 W

Максимална ефективна
височина на АФС:

до 800 m

Медианна стойност на
интензитета на ЕМП:

54 dB (µV/m)

1383

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 81
от 17 декември 2015 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ (НАГ) на Столична община (СО) е постъпило заявление вх. № ГР-94-В-44 от 15.06.2011 г.
от Елка Панчева Велкова с искане за изработване изменение на подробен устройствен план
(ПУП) – изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) за поземлен имот (ПИ) № 185,
кв. 8, в.з. Градоман, район „Банкя“.
Към заявлението са приложени: нотариален акт
№ 95, том IX, дело № 1338 от 21.03.1998 г., протокол за делба на Трети районен съд, 10 състав, от
31.10.1989 г., скица № АГ 9400-423 от 28.02.2011 г.
за ПИ № 185 до кв. 8, издадена от район „Банкя“,
задание и мотивирано предложение.
Заданието, мотивираното предложение и приложените доказателства са разгледани и приети
в заседание на Общинския експертен съвет по
устройство на територията (ОЕСУТ) с протокол
№ ЕС-Г-92 от 15.11.2011 г., т. 8.
Със Заповед № РД-09-50-1436 от 16.11.2011 г.
на главния архитект на Столична община е одобрено заданието.
Със Заповед № РД-09-50-1463 от 21.11.2011 г.
на главния архитект на Столична община е допуснато изработването на ИПРЗ за ПИ № 185 до
кв. 8, в.з. Градоман, район „Банкя“.
С писмо изх. № ГР-94-В-44 от 21.11.2011 г. на
началник-отдел „Градоустройство“ на НАГ заповедта за изработването на ИПРЗ е изпратена за
сведения и изпълнение до кмета на район „Банкя“.
С ъс за я влен ие вх. № Г Р-94 -В- 44/2011 о т
22.02.2013 г. от Елка Панчева Велкова е внесен
проект, изработен върху одобрената кадастрална
карта, за ПИ с идентификатор 02659.2190.1012 по
кадастралната карта и кадастралните регистри
(КККР) на гр. Банкя, идентичен с ПИ № 185 от
кадастралния план.
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Към проекта са приложени: данни за предварително проучване от „Софийска вода“ – АД,
с № ТУ-323 от 31.01.2013 г. и становище с изх.
№ ТУ-2923 от 15.09.2011 г., че имотът не попада в
санитарно-охранителна зона около водоизточници
и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване,
заснемане на високата дървесна растителност,
заверена от дирекция „Зелена система“ при СО
с изх. № ЗС-94-Е-4 от 24.01.2013 г.
С писмо изх. № ГР-94-В-44/2011 от 1.04.2014 г.
на нача лник-отдел „Подробни уст ройствени
планове“ (ПУП) проектът за ПУП е изпратен за
съобщаване на заинтересованите лица по реда
на чл. 128, ал. 3 ЗУТ на кмета на район „Банкя“.
С ъ г л а с н о п и с м о и з х . № А Г 6 6 0 2 -2 6 о т
21.08.2013 г. на кмета на район „Банкя“ в законоустановения срок е постъпило едно възражение
с вх. № АГ 6602-26(2) от 26.06.2013 г. от собственика на ПИ с идентификатор № 02659.2190.903
по КККР.
Същевременно в НАГ – СО, е постъпило друго
възражение с вх. № ГР-94-В-44/2011 от 6.11.2013 г.
отново от собственика на ПИ с идентификатор
№ 02659.2190.903 по КККР.
Със заявление вх. № ГР-94-00-29 от 18.02.2013 г.
от Деница Венцеславова Пенева и Петър Георгиев Сотиров, собственици на ПИ с идентификатор 02659.2190.1011 по КККР на гр. Банкя, в
НАГ – СО, е подадено искане за разрешаване
изработване на изменение на ПУП – изменение на
план за регулация на улица от о.т. 18 – о.т. 17а до
о.т. 17в, изменение на ПРЗ за УПИ XIII от кв. 8
и създаване на УПИ за имот с идентификатор
№ 02659.2190.1011.
Към заявлението са приложени: нотариален
акт № 138, том II, рег. № 3952, дело № 327 от
3.08.2010 г., скица № 89213 от 14.12.2013 г. за ПИ
с идентификатор № 02659.2190.1011 по КККР на
гр. Банкя, издадена от Службата по геодезия,
картография и кадастър (СГКК), комбинирана
скица, задание и мотивирано предложение.
Заданието, мотивираното предложение и приложените доказателства са разгледани и приети
в заседание на ОЕСУТ с протокол № ЕС-Г-42 от
4.06.2013 г., т. 20.
Със Заповед № РД-09-50-609 от 16.08.2013 г.
на главния архитект на Столична община (СО) е
одобрено заданието и разрешено изработването на
ИПРЗ на улица от о.т. 17 до о.т. 17в и УПИ XIII,
кв. 8, и ПРЗ за създаване на нов УПИ XVII-1011
за ПИ с идентификатор 02659.2190.1011 по КККР
на гр. Банкя, кв. 3, в.з. Градоман.
С писмо изх. № ГР-94-00-29 от 19.08.2013 г. на
началник-отдел „Подробни устройствени планове“
заповедта е изпратена за сведение и изпълнение
до кмета на район „Банкя“.
Със заявление вх. № ГР-94-00-29 от 2.10.2013 г.
е внесен проект за одобряване на ИПРЗ на улица
от о.т. 18 – о.т. 17а до о.т. 17в и на УПИ XIII – СНС
и ПРЗ за УПИ XVII-1011. Към проекта са внесени: данни за предварително проучване от „Софийска вода“ – АД, с № ТУ-3042 от 28.08.2013 г.,
съгласувателно писмо от „ЧЕЗ Разпределение
България“ – АД, с изх. № 121 от 10.09.2013 г.
и заснемане на висока дървесна растителност,
заверена от дирекция „Зелени системи“ при СО
с № ЗС-94-Д-24 от 17.09.2013 г.
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Проекът е съобщен по реда на чл. 129, ал. 1
ЗУТ, обнародван е в ДВ, бр. 95 от 1.11.2013 г.
Проведено е обществено обсъждане. Съгласно
писмо изх. № АГ 6602-126 от 10.04.2014 г. в законоустановения срок няма постъпили възражения.
Представени са становища на отделите в НАГ,
като препоръката на отдел БДПР – КТ, е да се
предвиди тротоар по цялата дължина на новопроектираната улица.
Проектите за ИПРЗ и по двете административни производства са на един и същ проектантски
колектив и предметът на изменение на ПУП е
еднакъв.
Проектите с постъпилите възражения са разгледани едновременно с протокол № ЕС-Г-82 от
4.11.2014 г., т. 22. Двете възражения – вх. № АГ
6602-26(2) от 26.06.2013 г. и вх. № ГР-94-В-44/2011
от 6.11.2013 г., са подадени от собственика на
имот с идентификатор 02659.2190.903 по КККР
на гр. Банкя. Възразява се срещу предвижданията на проекта и оставането без възможност за
транспортен достъп след урегулирането на нов
УПИ XVI-1012. Представени са два варианта на
мотивирани предложения с оглед осигуряване на
транспортен достъп при бъдещо урегулиране на
ПИ с идентификатор 02659.2190.903 – собственост
на възразителя. Във възражението се твърди, че
ПИ № 918, 917, 905, 902 имат трайни огради, което
възпрепятства друга възможност за осигуряване
на транспортен достъп.
На основание чл. 32 АПК административното
производство, образувано по заявление вх. № ГР94-00-29 от 2013 г. от Деница Венцеславова Пенева
и Петър Георгиев Сотиров, и производството,
образувано по заявление № ГР-94-В-44 от 2011 г.
от Елка Панчева Велкова, са свързани и следва
да се разгледат в едно производство за одобряване
изменение на ПУП.
С писмо изх. № ГР-94-00-29/2013 от 26.11.2014 г.
на нача лник-отдел „Подробни уст ройствени
планове“ до заявителите е изпратено копие от
протокола на ОЕСУТ.
Във връзка с решението на ОЕСУТ е постъпило
възражение от инициаторите на двете производства с вх. № ГР-94-В-44/2011 от 12.12.2014 г., в
което е изразено съгласие за обединяване на двете
административни производства, но е изразено
несъгласие с частичното уважаване на възражението от собственика на ПИ с идентификатор
02659.2190.903 по КККР на гр. Банкя.
С ъ с за я в лен ие вх. № Г-94 - 0 0 -29/2 011 о т
17.12.2014 г. от Елка Панчева Велкова допълнително е представен общ проект за ИПР – изменение
на план за улична регулация от о.т. 18 – о.т. 17а
до о.т. 17в и създаване на нов кв. 8А; изменение
на границите на УПИ XIII – СНС, от стар кв. 8
и преотреждането му в УПИ I – СНС, в кв. 8А;
създаване на УПИ XVI-1012 за ЖС и УПИ XVII1011 за ЖС в кв. 3, в.з. Градоман, район „Банкя“.
С протокол № ЕС-Г-34 от 12.05.2015 г., т. 13, на
ОЕСУТ проектът е разгледан, както и постъпилите
допълнително 2 бр. възражения с вх. № ГР-94-0029/2011 от 17.03.2015 г. и вх. № ГР-94-00-29/2011
от 11.03.2015 г. с приложение писмо изх. № АГ
3200-17/5 от 10.02.2015 г. на район „Банкя“, че
е извършен оглед на място и поради наличие
на съществуващи огради няма достъп до ПИ с
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идентификатор 02659.2190.903. Възраженията не
се уважават. Видно от представения проект в поголям обхват, ПИ с идентификатор 02659.2190.903
е без достъп и преди урегулирането на имотите,
предмет на настоящия проект, както и други
имоти в близост до разработката. За тези имоти
следва да се инициира и възложи ново административно производство за урегулирането им и
транспортното обезпечаване с оглед разпоредбите
по чл. 14, ал. 4 ЗУТ.
Проектът е приет с решение да се изпрати в
СОС на основание чл. 21, ал. 7 ЗОС.
При горната фактическа обстановка се установява от правна страна следното:
Искането за одобряване на проект за подробен
устройствен план е направено от заинтересованите
лица по смисъла на чл. 124а, ал. 5 във връзка с
чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1 ЗУТ, а именно от Елка
Панчева Велкова, Деница Венцеславова Пенева
и Петър Георгиев Сотиров, собственици на поземлен имот с идентификатор № 02659.2190.1011
и № 02659.2190.1011, предмет на проекта, което
се установява от приложените документи за собственост и издадената скица от СГКК, с което
е спазена разпоредбата на чл. 124а, ал. 5 ЗУТ.
С ПРЗ се предвижда създаване на нов УПИ
XVI-1012 и УПИ XVII-1011 за имот с идентификатори № 02659.2290.1012 и № 02659.2290.1011. С
плана е спазен чл. 17, ал. 1 ЗУТ, като вътрешните
регулационни линии на УПИ-тата съвпадат с
имотните по КККР.
Лицето (изходът) към улица на УПИ XVI-1012
и УПИ XVII-1011 е осигурено по предвидената
улична регулация от о.т. 18 – 17а – 17б – 17в, като
се изменят границите на УПИ XIII – за СНС.
С оглед на горното е спазен чл. 14, ал. 3 и
4 ЗУТ.
Подробният устройствен план за УПИ XIII – за
СНС, е одобрен със Заповед № РД-50-09-285 от
19.05.1987 г. на главния архитект на Столична
община.
Кадастралната карта за гр. Банкя е одобрена
със Заповед № РД-18-13 от 17.01.2012 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия,
картография и кадастър (АГКК).
Одобряването на кадастралната карта за
територи ята се явява ново обстоятелство в
устройствените условия, при които е създаден
предходният план.
Предвид това и с оглед на настъпилите промените в обществено-икономическите и устройствените условия от 1987 г., при които е бил съставен
цялостният план на тази част от територията на
район „Банкя“, обосновава материалноправната
предпоставка за изменение на плана в чл. 134,
ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 2 ЗУТ.
За изменението на плана за регулация за
УПИ I – за СНС, е спазен чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
По действащия ОУП на СО имотите – предмет
на плана, попадат в устройствена зона: „Вилна
зона“ (Жв), в която съгласно приложението към
чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО, т. 8, е допустимо конкретното
предназначение и застрояване на новообразуваните УПИ-та „за ЖС“. Показателите на застрояване,
отразени в матрицата върху плана, отговарят на
предвидените в ОУП на СО.
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С горното е спазено изискването на чл. 103,
ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 ЗУТ.
С плана за застрояване се предвижда ниско
като характер и свободностоящо като начин
жилищно застрояване.
Планът се одобрява при спазване изискванията
на чл. 31, ал. 1, 4 и 5 и чл. 32 ЗУТ по отношение
изискуемите разстояния на жилищни сгради.
С оглед на горното с проекта за план за застрояване не се допускат намалени разстояния
към съседни имоти и/или сгради, включително
през улица.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
Проектът е изработен върху кадастрална карта,
с което е спазен чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ.
Спазени са административнопроизводствените
правила при издаване на акта. Проектът е съобщен на заинтересованите лица по предвидения
в закона ред. Извършено е изискуемото съгласуване на плана за регулация и застрояване с
администрации, със специализираните контролни
органи и експлоатационни дружества. Проектът
за подробен устройствен план е разгледан и приет
от ОЕСУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането им.
Проектът е изработен при спазване изискванията на Наредба № 8 от 2001 г. на МРРБ за
обема и съдържанието на устройствените схеми
и планове.
Изпълнени са всички изисквания в мотивираното предписание. Спазено е изискването на чл. 19,
ал. 4 ЗУЗСО, което се установява от представените експертна оценка и контролно заснемане на
съществуващата дървесна растителност, заверени
от дирекция „Зелена система“ – СО.
Предвиденото с план за регулация на улица от
о.т. 18 – 17а – 17б – 17в представлява мероприятие
от публичен характер съгласно чл. 21, ал. 1 ЗОС,
поради което компетентен да одобри проекта на
плана за регулация на основание чл. 21, ал. 7
ЗОС е Столичният общински съвет.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 21, ал. 7 ЗОС, чл. 14, ал. 3 и 4, чл. 17, ал. 1,
чл. 134, ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 2, чл. 108,
ал. 5, чл. 103, ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2, чл. 31,
ал. 1, 4 и 5, чл. 32, чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ, т. 8, от
приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО и протоколи на ОЕСУТ № ЕС-Г-82 от 4.11.2014 г., т. 22,
и № ЕС-Г-34 от 12.05.2015 г., т. 13, Столичният
общински съвет реши:
Одобрява проект за:
1. Изменение на план за улична регулация от
о.т. 18 – о.т. 17а до о.т. 17в. Изменение границите
на кв. 8 и създаване на нов кв. 8А. Изменение
границите на УПИ XIII – СНС, от кв. 8 и преотреждането му в УПИ I – СНС, в кв. 8А, в.з.
Градоман, район „Банкя“, по кафявите и зелените
линии, цифри и текст съгласно приложения проект.
2. План за регулация за създаване на УПИ
XVI-1012 за ЖС и УПИ XVII-1011 за ЖС, кв. 3,
в.з. Градоман, район „Банкя“, по червените и
сините линии, цифри и текст съгласно приложения проект.
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3. План за застрояване на УПИ XVI-1012 за
ЖС и УПИ XVII-1011 за ЖС, кв. 3, в.з. Градоман,
район „Банкя“, съгласно приложения проект.
Въз основа на одобрения план за застрояване
не може да се издава виза за проектиране, да се
одобрява или съгласува инвестиционен проект и
да се издава разрешение за строеж с допускане
на намалени разстояния към съседни имоти и/
или сгради, включително през улица.
Решението и одобреният проект на подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столична община – Направление
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com),
на основание чл. 129, ал. 5 ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават в район „Банкя“ и се изпращат в Административния съд –  София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столична община.
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Председател:
Е. Герджиков

РЕШЕНИЕ № 110
от 14 януари 2016 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община е постъпило заявление вх. № ГР-92-00-3 от 14.01.2011 г. от „Домостроителен комбинат – София“ – А Д, чрез
пълномощника Магдалена Иванова с искане за
допускане изработването на проект за подробен
устройствен план (ПУП) – изменение на план
за регулация (ИПР) на УПИ V – „за складове,
производство и администрация“, за създаване
на нови УПИ V – „за складове, производство и
администрация“, УПИ ХХХI-376 – „за склад и
офиси“, ХХХII-376 – „за офиси, складове и производство“, ХХХIII-376 – „за офиси, складове и
производство“, и улица по о.т. 149 – 149а, кв. 36,
м. НПЗ Средец, район „Красно село“.
Към заявлението са приложени скица – мотивирано предложение за предложеното изменение
на ПР, скица № УТ-94-С-800 от 15.12.2010 г., издадена от район „Красно село“, за УПИ V – „за
ск ла дове, п роизводс т во и а д м и н ис т ра ц и я“,
акт за частна общинска собственост № 203 от
5.02.1998 г., удостоверение № ОСЖН-94-14-15 от
27.09.2004 г. от район „Красно село“, удостоверение
№ 20101210103944 от 10.12.2010 г. от Агенцията по
вписванията и пълномощно.
Мотивираното предложение е разгледано от
отделите в НАГ, като са представени съответните
становища.
Със Заповед № РД-09-50-534 от 11.04.2011 г. на
главния архитект на СО на основание чл. 135,
ал. 3 ЗУТ е разрешено изработването на проект
на изменение на подробен устройствен план.
Заповедта е изпратена за сведение и изпълнение на кмета на район „Красно село“ с писмо
изх. № ГР-92-00-3 от 12.04.2011 г.
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Със заявление вх. № ГР-92-00-3 от 11.05.2011 г.
е внесен за одобряване проект за изменение на
план за регулация с обяснителна записка и извадка от действащия ПУП.
С писмо изх. № ГР-92-00-3 от 18.05.2011 г.
проектът е изпратен в район „Красно село“ за
съобщаване по реда на чл. 128, ал. 3 ЗУТ.
На основание чл. 128, ал. 3 ЗУТ проектът е
съобщен на заинтересованите лица, като съгласно писмо peг. № УТ-6602-49/3 от 14.07.2011 г. на
главния архитект на район „Красно село“ в законоустановения срок не са постъпили възражения,
предложения и искания.
Проектът е съгласуван от отдели на НАГ.
Същият е разгледан и приет от ОЕСУТ по реда
на чл. 128, ал. 7 ЗУТ с решение по протокол
№ ЕС-Г-66 от 26.07.2011 г., т. 5, като е предложено
да бъде изпратен в Столичния общински съвет
за одобряване на основание чл. 21, ал. 7 ЗОС.
С оглед изложената фактическа обстановка от
правна страна се установява следното:
Производството е по реда на § 124 ПЗРЗИДЗУТ.
Искането за одобряване на проект за подробен
устройствен план е направено от заинтересованото
лице по смисъла на чл. 135, ал. 3 във връзка с
чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1 ЗУТ.
Спазени са административнопроизводствените правила при издаване на акта –  сезиране
на административния орган от заинтересовано
лице по чл. 131, ал. 2, т. 1 ЗУТ със заявление по
образец и приложено мотивирано предложение,
допуснато е изработването на проект за ИПР от
компетентния за това орган, внесен е проект,
който е съобщен на всички заинтересовани лица,
и е проведено обществено обсъждане, същият е
разгледан и приет от ОЕСУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
С изработения проект се изменят границите
на УПИ V – „за складове, производство и администрация“, по искане на собственика му, което
се състои в разделянето му на четири УПИ, а
именно: УПИ V-376 – „за складове, производство
и администрация“, УПИ ХХХI-376 – „за склад и
офиси“, XXXII-376 – „за офиси, складове и производство“, ХХХIII-376 – „за офиси, складове и
производство“.
Предвид горното за одобряването на проект
за ПУП – ИПР, е налице основание по чл. 15,
ал. 1 във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 ЗУТ – съгласие на всички собственици на имоти по чл. 131,
ал. 2, т. 1 ЗУТ.
Изменението на плана за регулация на задънена
улица при о.т. 149 се налага за урегулирането на
задънена улица о.т. 149 – 149а с цел осигуряване
на лице (изход) на новообразуваните УПИ в съответствие с чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4 ЗУТ.
С оглед на горното е доказано основанието за
одобряване на ИПР по чл. 134, ал. 2 във връзка с
ал. 1, т. 1 и чл. 14, ал. 3 ЗУТ относно изменението
на уличната регулация.
Задънената улица се одобрява при спазване
изискванията на чл. 81, ал. 1 ЗУТ за ширина,
като лицето на УПИ отговаря на размерите по
чл. 81, ал. 3 ЗУТ.
Предвиденото с проекта урегулиране на улица
е мероприятие от публичен характер съгласно
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чл. 21, ал. 1 ЗОС, поради което компетентен да
одобри проекта за ПУП в случая на основание
чл. 21, ал. 7 ЗОС е Столичният общински съвет.
Изменението на ПР не противоречи на ОУП
на СО, с което е спазено изискването на чл. 103,
ал. 4 и чл. 104, ал. 1 ЗУТ.
П ла н ът за рег ула ц и я е израбо т ен върх у
действащия кадастрален план, с което е спазено
изискването на чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ.
Проектът е изработен при спазване изискванията на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 21, ал. 7 ЗОС, § 124 ПЗРЗИДЗУТ, чл. 136,
ал. 1 във връзка с чл. 15, ал. 1, чл. 134, ал. 2,
т. 6, чл. 134, ал. 1, т. 1 и ал. 2, чл. 14, ал. 3, т. 1 и
ал. 4, чл. 108, ал. 5, чл. 103, ал. 4 и чл. 104, ал. 1,
изр. 2 от ЗУТ и протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г66 от 26.07.2011 г., т. 5, Столичният общински
съвет реши:
Одобрява проект за изменение на плана за
регулация на м. НПЗ Средец, кв. 36, УПИ V – „за
складове, производство и администрация“, за
създаване на нови УПИ V – „за складове, производство и администрация“, УПИ ХХХI-376 – „за
склад и офиси“, ХХХII-376 – „за офиси, складове
и производство“, ХХХIII-376 – „за офиси, складове и производство“, улица по о.т. 149 – 149а,
по кафявите и зелените линии, цифри, текст и
защриховки съгласно приложения проект.
Решението и одобреният проект на подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столична община – Направление
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com),
на основание чл. 129, ал. 5 ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават в район „Красно село“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столична община.
Председател:
Е. Герджиков
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СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИИ
РЕШЕНИЕ № 6
от 15 януари 2016 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 62 от 14.02.2013 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
и инвестиции реши:
1. На 24.03.2016 г. в 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции,
пл. Славейков № 6, ет. 1, да се проведе публичен
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търг с явно наддаване за магазин № 1 (в битов
комбинат) с ид. 39791.6003.243.10.1, с. Кривина,
ул. Демокрация 2, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Панчарево“, със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 29 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.
4. Депозитът за участие – 2900 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска
агенция за приватизация и инвестиции при „Общинска банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6,
София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 22.03.2016 г. вкл. в приемното време
на СОАПИ – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Цената на тръжната документация – 240 лв. (с вкл.
ДДС), е платима в брой в сградата на СОАПИ,
пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАПИ – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев
1236
РЕШЕНИЕ № 10
от 15 януари 2016 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 659 от 20.12.2012 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
и инвестиции реши:
1. На 28.03.2016 г. в 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции, пл.
Славейков 6, ет. 1, да се проведе публичен търг
с явно наддаване за магазин № 2, с. Кривина,
ул. Демокрация 2, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Панчарево“, със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 33 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
4. Депозитът за участие – 3300 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска
агенция за приватизация и инвестиции при „Общинска банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6,
София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 24.03.2016 г. вкл. в приемното време
на СОАПИ – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
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Цената на тръжната документация – 240 лв. (с вкл.
ДДС), е платима в брой в сградата на СОАПИ,
пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАПИ – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев
1237
РЕШЕНИЕ № 12
от 15 януари 2016 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 196 от 11.04.2013 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
и инвестиции реши:
1. На 29.03.2016 г. в 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции, пл.
Славейков 6, ет. 1, да се проведе публичен търг
с явно наддаване за помещение (бивша фурна),
с. Кривина, ул. Демокрация 2, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Панчарево“,
със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 68 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
4. Депозитът за участие – 6800 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 25.03.2016 г. вкл. в приемното време
на СОАПИ – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Цената на тръжната документация – 360 лв. (с вкл.
ДДС), е платима в брой в сградата на СОАПИ,
пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАПИ – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
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Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев

РЕШЕНИЕ № 38
от 5 февруари 2016 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 595 от 22.11.2012 г. на
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Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
и инвестиции реши:
1. На 30.03.2016 г. в 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции,
пл. Славейков 6, ет. 1, да се проведе публичен
търг с явно наддаване за продажбата на поземлен
имот с пл. № 99 (обект „Двата шопа“), с. Долни
Пасарел, срещу яз. Пасарел, ул. Самоковско
шосе, общински нежилищен имот, стопанисван
от район „Панчарево“.
2. Начална тръжна цена – 85 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
4. Депозитът за участие – 8500 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска
агенция за приватизация и инвестиции при „Общинска банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6,
София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 28.03.2016 г. вкл. в приемното време
на СОАПИ – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Цената на тръжната документация – 360 лв. (с вкл.
ДДС), е платима в брой в сградата на СОАПИ,
пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАПИ – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев
1239
РЕШЕНИЕ № 39
от 5 февруари 2016 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 445 от 9.07.2015 г., на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
и инвестиции реши:
1. На 31.03.2016 г. в 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции,
пл. Славейков 6, ет. 1, да се проведе публичен
търг с явно наддаване за продажбата на УПИ
VIII-655, кв. 9А, м. Суха река, к-с Ботевградско
шосе, София, ул. Михаил Сарафов 4, общински
нежилищен имот, стопанисван от район „Подуяне“.
2. Начална тръжна цена – 280 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 28 000 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска
агенция за приватизация и инвестиции при „Общинска банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6,
София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
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BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 29.03.2016 г. вкл. в приемното време
на СОАПИ – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Цената на тръжната документация – 600 лв. (с вкл.
ДДС), е платима в брой в сградата на СОАПИ,
пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАПИ – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.

1240

Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев

ОБЩИНА ВРАЦА
ЗАПОВЕД № 190
от 15 февруари 2016 г.
На основание чл. 44, ал. 2 и ал. 1, т. 7 ЗМСМА
във връзка с чл. 10, ал. 8 и 9 от Закона за народната просвета и Решение № 63 по протокол № 5
от 26.01.2016 г. на Общинския съвет – гр. Враца,
нареждам:
1. Считано от 15.02.2016 г. да се преобразува
ОДЗ „Люляк“ – Враца, ул. Огоста – кв. Медковец, във филиал на ОДЗ „Радост“ – Враца, ж.к.
Дъбника.
2. Считано от 15.02.2016 г. да се преобразува
филиалът на ОДЗ „Люляк“ – Враца, в с. Мраморен
във филиал на ОДЗ „Звънче“ – Враца, ж.к. Сениче.
3. Считано от 15.02.2016 г. да се преобразува
филиалът на ОДЗ „Люляк“ – Враца, в с. Вировско
във филиал на ОДЗ „Зора“ – Враца, ж.к. Дъбника.
4. Считано от 15.02.2016 г. да се преобразува
филиалът на ОДЗ „Звездица“ – Враца, в с. Власатица във филиал на ОДЗ „Знаме на мира“ – Враца,
ж.к. Дъбника.
5. Считано от 15.02.2016 г. да се преобразува
филиалът на ОДЗ „Детска вселена“ в с. Голямо
Пещене във филиал на ОДЗ „Брезичка“ – Враца,
ул. Кр. Бързаков 4а, ж.к. Младост.
6. Обучението на децата от преобразуваната
детска градина по т. 1 да се осъществява на адрес:
Враца ул. Огоста, кв. Медковец, като групите
функционират като филиал „Люляк“ на ОДЗ
„Радост“ – Враца, ж.к. Дъбника.
7. Обучението на децата от населените места
на преобразуваните филиали по т. 2 до т. 5 да
се осъществява в съответните населени места и
адреси, като групите функционират като филиал
на съответното детско заведение.
8. Да се извърши инвентаризация на наличната
материално-техническа база на преобразуваните филиали и детска градина и да се изготвят
необходимите приемно-предавателни протоколи
меж ду преобразуваните филиали, съответно
детска градина, и приемащата детска градина.
Наличният инвентар и сградният фонд да се приемат за управление и стопанисване от директора
на приемащата детска градина.
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9. Задължителната документация на ОДЗ
„Люляк“ – Враца, ул. Огоста, кв. Медковец, да
се приеме с приемно-предавателен протокол от
директора на ОДЗ „Радост“ – Враца, ж.к. Дъбника.
10. Трудовите правоотношения с персонала на
преобразуваните филиали и детска градина да
бъдат уредени при условията на чл. 123 и чл. 328,
ал. 1, т. 1 и 2 от Кодекса на труда.
11. Числеността на персонала на приемащите детски заведения да се определи съгласно
разпоредбите на чл. 12, ал. 1 от Наредба № 3 от
2008 г. за нормите на преподавателска работа и
реда за определяне на числеността на персонала
в системата на народната просвета.
Заповедта да се сведе до знанието на директорите на посочените детски заведения за сведение
и изпълнение.
Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на Петя Долапчиева – заместник-кмет по
образование, култура, спорт и туризъм.
Кмет:
К. Каменов

1426

ОБЩИНА ДЕВИН
РЕШЕНИЕ № 3
от 28 януари 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 5, ал. 3, т. 11 ПОДОСНКВОА и чл. 129, ал. 1
ЗУТ Общинският съвет – гр. Девин, след като се
запозна с ДЗО № 172 от 16.12.2015 г. на кмета на
община Девин и становище на ПК „Устройство
на територията“, реши:
Одобрява ПУП – ПУР на с. Водни пад и обособяване на квартали, община Девин.
Председател:
Р. Чаушев

1409

ОБЩИНА РАЗЛОГ
РЕШЕНИЕ № 32
от 28 януари 2016 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Разлог,
реши:
Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – парцеларен план за трасе на „Кабел
20 kV“ – съоръжение на техническата инфраструктура за захранване на УПИ VІІІ, кв. 58 по плана
на с. Елешница, община Разлог, с възложител:
„Зенит – 357“ – ЕООД, представлявано от Васил
Любенов Неделчев. Планът е изложен в стая
№ 306 на общината.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване пред Административния съд – Благоевград. Жалбите и протестите се подават чрез
Общинския съвет – гр. Разлог, в 30-дневен срок
от обнародването на решението в „Държавен
вестник“.

1404

Председател:
М. Копанарова-Тасева
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ОБЩИНА РУСЕ
РЕШЕНИЕ № 92
от 21 януари 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 2, чл. 21, ал. 1, т. 11
ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110,
ал. 1, т. 5 ЗУТ, протокол № 31 от 16.12.2015 г.
на ОЕСУТ и искане № УТ-17-45 от 16.10.2015 г.
от ЕТ „Дием – Дичо Дичев“ Общинският съвет – гр. Русе, реши:
Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – напоителна система „Дием“ в землищата на гр. Русе
и с. Червена вода, община Русе.
Решението може да се оспори в 30-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ чрез
Община Русе пред Административния съд – Русе.

1411

Председател:
Хр. Белоев

ОБЩИНА САМОКОВ
РЕШЕНИЕ № 103
от 28 януари 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ, протокол № 2 от заседание на
ПК по „Устройство на територията и екология“
Общинският съвет – гр. Самоков, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за трасе на
кабелна линия 20 kV за захранване на кравеферма
в ПИ № 000527 в местност Пали лула, землището
на с. Рельово, община Самоков.

1410

Председател:
С. Стойчева

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
РЕШЕНИЕ № 165
от 28 януари 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Стара Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на обект: „Битовофекална
канализация на с. Богомилово – I етап, главен
клон I“, захранващ поземлени имоти ПИ № 000571,
ПИ № 000748 и ПИ № 055005 по КВС на землище
с. Богомилово, община Стара Загора, преминаваща през полски пътища № 000571 и 000748 от
землище с. Богомилово, община Стара Загора,
публична общинска собственост, с дължина на
проектното трасе 89,11 м за нуждите на община
Стара Загора.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Стара Загора до Административния съд – Стара
Загора.

1412

Председател:
Е. Христов

ВЕСТНИК
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81. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Бургас, на основание
чл. 239, ал. 2 и 3 и чл. 253 ДОПК с постановление
№ 4 от 4.02.2016 г. за възлагане на недвижим имот
възлага на купувача Маргарита Иванова Кичева,
с адрес за кореспонденция: София, ж.к. Дианабад
№ 22А, вх. А, ет. 1, ап. 1, следния недвижим имот,
представляващ: дворно място – незастроено, с
площ 875 кв. м, представляващо УПИ XVI-80 в
кв. 31 по плана на с. Горица, община Поморие,
област Бургас, на ул. Цар Самуил 11, урегулирано – съгласно акта за отнемане в полза на държавата – влязло в сила на 4.10.2012 г., решение № 26
от 1.06.2011 г. по гр.д. № 306 по описа за 2009 г.
на Окръжния съд – Бургас, и нотариален акт за
покупко-продажба на недвижим имот № 88/2005 г.,
том II, рег. № 913, дело № 265/2005 г. на Добрин
Горанов, нотариус с рег. № 249 по регистъра на
Нотариалната камара, с район на действие Поморийски районен съд, а съгласно скица № 115
от 20.02.2013 г. по кадастралния план на Община
Поморие, одобрен със Заповед № РД-17-1 от 2005 г.,
имотът представлява дворно място, съставляващо
УПИ XVI-80 в кв. 31 по плана на с. Горица, община Поморие, от 875 кв. м, при граници: УПИ
XV-79, УПИ XIX-87, УПИ I-80. Имотът се продава
такъв, какъвто е към момента на продажбата, и
купувачът не може да претендира за недостатъци
на закупения имот. На основание чл. 246, ал. 8
ДОПК собствеността преминава у купувача от
датата на постановлението.
1402
12. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Бургас, на основание
чл. 239, ал. 2 и 3 и чл. 253 ДОПК с постановление
№ 5 от 15.02.2016 г. за възлагане на недвижим имот
възлага на купувача Станко Стоянов Николов,
адрес за кореспонденция: Бургас, ж.к. Лазур № 69,
ет. 9, ап. 36, следния недвижим имот, отнет в полза на държавата, представляващ: поземлен имот
с идентификатор 30990.51.274 по кадастралната
карта и кадастралните регистри на гр. Сливен,
одобрени със Заповед № РД-33 от 22.06.2007 г.
на изпълнителния директор на Агенцията по
геодезия, картография и кадастър (АГКК), съгласно скица на поземлен имот № 15-358558 от
20.08.2015 г., издадена от Службата по геодезия и
картография (СГКК) – Сливен, с адрес на имота:
с. Злати войвода, община Сливен, област Сливен,
местност Узун Белмя, с площ: 7499 кв. м, трайно
предназначение на територията: земеделска, начин
на трайно ползване: нива, стар идентификатор:
няма, номер по предходен план: 051247, при съседи:
30990.51.275, 30990.51.286, 30990.51.273, а съгласно
нотариален акт за покупко-продажба на недвижим
имот № 6, т. I, рег. № 215, нот. дело № 4 от 2006 г.
на Николай Колев – нотариус, вписан под № 514
в регистъра на Нотариалната камара, с район на
действие – Районен съд – Сливен, и акта на отнемане на имота в полза на държавата: решение № 67
от 23.10.2009 г. по гр.д. № 147/2008 г. на ОС – Сливен, влязло в сила на 31.01.2011 г., недвижимият
имот представлява: нива 7500 кв. м, V категория,
намираща се в местността Узун Белмя, образуваща
имот № 051274 в землището на с. Злати войвода
с ЕКАТТЕ 30990, община Сливен, при граници
№ 051273, 051009, 051275 и землищна граница. Имотът се продава такъв, какъвто е към момента на
продажбата, и купувачът не може да претендира
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за недостатъци на закупения имот. На основание
чл. 246, ал. 8 ДОПК собствеността преминава у
купувача от датата на постановлението.
1429
69. – Община Рудозем, област Смолян, на
основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ обявява, че във
връзка със Заповед № РД-02-15-9 от 29.01.2016 г.
на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството, с която е разрешено на
Областна администрация – Смолян, да изработи
подробни устройствени планове за обект „Проектиране и изграждане на граничен контролно-пропускателен пункт „Рудозем – Ксанти“, в общината
са предоставени за разглеждане: 1. подробен устройствен план – план за регулация и застрояване
(ПУП – ПРЗ) за обект „Граничен контролно-пропускателен пункт „Рудозем – Ксанти“; 2. подробен
устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП)
за подходен път към ГКПП „Рудозем – Ксанти“
от км 134+000 до км 135+066.40 на път II-86. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по подробните устройствени
планове до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“.
1500
6. – Община Своге, Софийска област, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ след разрешаване изработването с Решение № РД-02-15-5 от 21.01.2016 г.
на зам.-министъра на регионалното развитие
и благоустройството на подробен устройствен
план (ПУП) – парцеларен план (ПП), внесени
със заявление вх. № 53-00-6 от 27.01.2016 г. от
ДП „НКЖИ“ – ЖПС Враца, за поземлен имот
(ПИ) № 000171, местност Дълбоки дол, публична
държавна собственост, с начин на трайно ползване – дървопроизводителна площ по картата на
възстановената собственост (КВС) на с. Оплетня,
община Своге, Софийска област, изготвен във
връзка с обект: „Неотложно укрепване на слабо
място от км 55+025 до км 55+100 в междугарието Лакатник – Елисейна, по 2-ра жп линия София – Варна“. Преписката се намира в дирекция
„Устройство и развитие на територията“ при Община Своге и справки по нея могат да се правят
всеки работен ден от седмицата. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ писмени възражения, предложения и искания по ПУП – ПП могат да се правят
до общинската администрация в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
1415
5. – Община Своге, Софийска област, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ след разрешаване изработването с Решение № РД-02-15-7 от 26.01.2016 г.
на зам.-министъра на регионалното развитие
и благоустройството на подробен устройствен
план (ПУП) – парцеларен план (ПП), внесени
със заявление вх. № 53-00-5 от 27.01.2016 г. от
ДП „НКЖИ“ – ЖПС Враца, за поземлен имот
(ПИ) № 000144, местност Дълбоки дол, публична
държавна собственост, с начин на трайно ползване – дървопроизводителна площ по картата на
възстановената собственост (КВС) на с. Оплетня,
община Своге, Софийска област, изготвен във
връзка с обект: „Неотложно укрепване на слабо
място от км 55+025 до км 55+100 в междугарието Лакатник – Елисейна, по 2-ра жп линия София – Варна“. Преписката се намира в дирекция
„Устройство и развитие на територията“ при Об-
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щина Своге и справки по нея могат да се правят
всеки работен ден от седмицата. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ писмени възражения, предложения и искания по ПУП – ПП могат да се правят
до общинската администрация в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
1416

СЪДИЛИЩА
Върховният административен съд на основание чл. 181, ал. 1 АПК съобщава, че е постъпило
оспорване от Цветомир Пламенов Митев и Явор
Георгиев Шивачев на чл. 12, ал. 3 от Наредбата
за условията и реда за събиране на таксите за
ползване на пътната инфраструктура, за изминато
разстояние, за ползване на отделни съоръжения
по републиканските пътища и за специално
ползване на републиканските пътища или на
части от тях, издадена от Министерския съвет
на Република България, по което е образувано
адм. д. № 1751/2016 г. по описа на Върховния
административен съд.
1333
Върховният административен съд на основание
чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че е постъпило
оспорване от сдружение „Регионален природозащитен център – На ти с природата“ със седалище
и адрес на управление София, ул. Георги Сава
Раковски 191, вх. Б, представлявано от Габриела
Пападопова – председател на управителния съвет
на сдружението, на чл. 73, ал. 3 от Правилника за
прилагане на Закона за лова и опазване на дивеча
(ППЗЛОД), приет с ПМС № 151 от 13.06.2001 г.,
(ДВ, бр. 58 от 29.06.2001 г., в сила от 29.06.2001 г.),
по което е образувано адм. д. № 308/2016 г. по
описа на Върховния административен съд.
1339
Административният съд – Кърджали, съобщава, че по жалба на Елмира Благоева Георгиева
от Кърджали, ул. Драва 5, е образувано адм.
дело № 183/2015 г. по описа на Административния съд – Кърджали, срещу Заповед № 1269 от
27.11.2015 г. на кмета на община Кърджали за
одобряване изменението на подробен устройствен
план – план за регулация и застрояване и РУП
за УПИ ХV-206 и УПИ ХVІ-205, кв. 161 по плана на гр. Кърджали (централна градска част), и
Разрешение за строеж № 234 от 27.11.2015 г. на
обект „Жилищна сграда“ в ПИ с идентификатор
40909.108.348 и ПИ с идентификатор 40909.108.205
по КК на гр. Кърджали, като части на комплексен
проект за инвестиционна инициатива. В едномесечен срок от обнародването на съобщението
в „Държавен вестник“ заинтересованите лица
могат да подадат заявление до Административния съд – Кърджали, за конституирането им
като ответници в производството. Заявлението
следва да съдържа реквизитите, изброени в
чл. 218, ал. 4 ЗУТ, като към него се приложат и
доказателства, удостоверяващи качеството им на
заинтересовано лице.
1408
Административният съд – София-град, уведомява всички заинтересовани лица, че е образувано
административно дело № 1923/2015 г. по описа на
ІІ отделение, 25 състав, насрочено за 18.04.2016 г.
от 9,30 ч., по жалба на „Хидротурс – 94“ – ООД,
срещу Решение № 545 от 29.07.2009 г. на Столичния
общински съвет (СОС). Предмет на настоящото
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производство, определен по реда на чл. 218, ал. 3
ЗУТ, е: прогласяване на нищожност на Решение
№ 545 от 29.07.2009 г. на СОС в частта на одобрения ПУП на м. Голямата локва – Търговски
парк „София“, за УПИ V-120073 – „за производство и обществено обслужване“, VІ-120104 – „за
производство и обществено обслужване“, и І – „за
техническа инфраструктура и озеленяване“, от
кв. 29 и УПИ – „за техническа инфраструктура
за озеленяване“ от кв. 28. В едномесечен срок от
деня на обнародването на съобщението в „Държавен вестник“ заинтересованите страни могат да
се конституират като ответници по делото чрез
подаване на заявление до съда със съдържанието,
определено в чл. 218, ал. 4 ЗУТ, и приложенията,
посочени в чл. 218, ал. 5 ЗУТ. Със заявлението е
недопустимо да се правят искания за отмяна на
индивидуалния административен акт, както и за
присъединяване към подадени жалби.
1385
Административният съд – Стара Загора, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е постъпила жалба от сдружение „Регионален
природозащитен център – На ти с природата“
със седалище и адрес на управление София,
ул. Г. С. Раковски 191, вх. Б, представлявано от
Габриеле Пападопова – председател на управителния съвет на сдружението; Максим Романов
Къдрев от Стара Загора, ул. Иван Вазов 3, вх. Г,
ап. 3; Янка Светиева Минева от Стара Загора,
ул. Цар Иван Асен ІІ № 159, ет. 2, и Гено Паунов
Генов от Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики
65, ет. 4, ап. 71, с която се оспорват като нищожни и незаконосъобразни разпоредбите на чл. 19,
ал. 2, 3, 4 и 5, чл. 20, чл. 21, ал. 1, 2 и 3, чл. 22,
ал. 1, 2 и 4, чл. 23, чл. 24, т. 2 и 3, чл. 30, т. 7 и
8, чл. 31, ал. 1, чл. 37 и чл. 41, т. 2.1, 2.2, 2.4, 2.5,
2.6 и 2.8 от Наредбата за реда и условията при
отглеждане на животни в населените места на
община Стара Загора, приета с Решение № 170
от 26.04.2012 г. на Общинския съвет – гр. Стара
Загора. По оспорването е образувано адм. д.
№ 26/2016 г., насрочено за 7.04.2016 г. от 14,30 ч.
1384
Варненският районен съд, гражданска колегия,
ХХХ състав, призовава Назарян Захат, с неизвестен адрес, да се яви в съда на 24.03.2016 г. в
13,30 ч. като ответник по гр. д. № 11915/2015 г.,
заведено от ЗК „Лев Инс“ – АД, с правно основание чл. 274, ал. 1, т. 1, пр. 1 КЗ за връчване на
искова молба и приложения по реда на чл. 131
ГПК. Ответникът да посочи съдебен адрес в
страната, в противен случай делото ще се гледа
при условията на чл. 48 ГПК.
1395
Девненският районен съд, І състав, призовава
Халед Ал-Джъмо, роден на 12.02.1973 г., гражданин
на Сирийската арабска република, с неизвестен
адрес в Република България, да се яви в съда
на 17.05.2016 г. в 10,30 ч. като ответник по гр. д.
№ 702/2015 г. по описа на РС – Девня, заведено
от Яница Йорданова Христова, с правно основание чл. 132, ал. 1, т. 2 СК. Ответникът да посочи
съдебен адрес, в противен случай делото ще се
гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
1396
Кюстендилският районен съд, гражданска
колегия, I състав, уведомява Алекс-Омар Акоста
Манхарес, роден на 31.05.1990 г. в Еквадор, с
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неизвестен адрес, че на основание предявения
от Гергана Красимирова Георгиева от Кюстендил, ул. Софроний 17, против него иск да бъде
постановено решение, заместващо съгласието на
ответника ОД на МВР – Кюстендил, да издаде
на детето Едуардо Данте Акоста Красимиров,
роден на 20.05.2008 г. в гр. Леганес, Кралство
Испания, и детето Майкъл Емилиано Акоста
Красимиров, роден на 3.04.2012 г. в Мадрид,
Кралство Испания, задгранични паспорти, както
и да бъде разрешено посочените деца да пътуват
извън пределите на България само с майката, без
съгласието на бащата, в периода от 25.08.2016 г. до
25.09.2016 г. до Кралство Испания, е образувано
гр.д. № 217/2016 г. по описа на съда, преписи от
исковата молба и доказателствата по което може
да получи в двуседмичен срок от обнародването
на обявлението в „Държавен вестник“ от деловодството на съда в Съдебната палата – Кюстендил,
ул. Гороцветна 31, ет. 1, срещу представяне на
документ за самоличност.
1386
Плевенският районен съд, VII гр. състав,
призовава в двуседмичен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ ответника Франк Едмънт
Джон от Моравия, Нигерия, роден на 21.08.1987 г.,
без регистриран постоянен и настоящ адрес в
страната и с неизвестен адрес в чужбина, да се
яви в канцеларията на Плевенския районен съд,
за да получи препис от искова молба и приложенията по гр.д. № 612/2016 г., заведено от Стефка
Славова Джон от Плевен, ж.к. Сторгозия, бл.
43, вх. Д, ет. 6, против него, за прекратяване на
брака им на основание чл. 49, ал. 1 СК, поради
дълбоко и непоправимо разстройство без произнасяне за вината. В случай че не се яви, за да
получи съдебните книжа в указания срок, съдът
ще му назначи особен представител на основание
чл. 48, ал. 2 ГПК.
1323
Пловдивският районен съд, V бр. състав,
призовава Пано Панайотис Патроклос (Panu
Panaiotis Patroklis), с неизвестен адрес, да се яви
в съда на 31.03.2016 г. в 10 ч. като ответник по
гр.д. № 13410/2015 г., заведено от Патрик Пано
Панайотис от Пловдив, за издръжка. Ако въпреки
публикацията ответникът не се яви в съда при
разглеждане на делото, съдът ще му назначи
особен представител.
1430
Кюстендилският окръжен съд обявява, че по
т.д. № 37/2014 г. спира производството по несъстоятелност на сдружение „Център за младежки
инициативи – Кюстендил“, БУЛСТАТ 109575537,
със седалище област Кюстендил, община Кюстендил, гр. Кюстендил 2500, ул. Трифон Стефанов
10. Решението следва да се впише в регистъра
на юридическите лица с нестопанска цел по
партидата на сдружение „Център за младежки
инициативи – Кюстендил“, БУЛСТАТ 109575537,
със седалище област Кюстендил, община Кюстендил, гр. Кюстендил 2500, ул. Трифон Стефанов
10. Решението подлежи на незабавно изпълнение.
Решението подлежи на обжалване в 7-дневен срок
от вписването му в регистъра на юридическите
лица с нестопанска цел и обнародването му в „Държавен вестник“ пред Софийския апелативен съд.
1393
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ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
23. – Координационният съвет на Българското
статистическо дружество – София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на дружеството на 8.04.2016 г. в 15 ч. в
София в зала 423 на Института по математика
и информатика – БАН, София, ул. Акад. Георги
Бончев, бл. 8, при следния дневен ред: 1. отчет
на дейността за 2015 г. и насоки за работа през
2016 г.; 2. избор на ръководство; 3. други.
1406
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Национална асоциация на
ресу рсните у чители“, Софи я, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 17, ал. 1, пр. 1 и ал. 2 от
устава на сдружението свиква редовно годишно
общо събрание на членовете на сдружението на
9.04.2016 г. в 11 ч. в София, ул. Владово 1, в заседателната зала, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на управителния съвет на НАРУ за
2015 г.; 2. избор на председател на управителния
съвет; 3. избор на членове на управителен съвет;
4. предложения за обсъждане на други актуални
за сдружението въпроси, в т.ч. и обсъждане на
развитието на сдружението; 5. разни. Поканват се
всички членове лично или чрез упълномощени
представители да присъстват на общото събрание.
При липса на кворум на основание чл. 18, ал. 2
от устава и чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание се
отлага един час по-късно същия ден, на същото
място и при същия дневен ред.
1341
2. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Настоятелство на 142-ро основно училище с ранно чуждоезиково обучение
„Веселин Ханчев“, София, по своя инициатива на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 9.04.2016 г. в 10 ч. на адреса на управление
на сдружението – София, район „Красно село“,
ул. Пчела 21, при следния дневен ред: 1. нови
членове на сдружението; проект за решение: ОС
потвърждава приема на нови членове на сдружението – лица, подали заявление за членство
във връзка с чл. 5 от устава на сдружението; 2.
промяна в състава на управителния съвет на
сдружението; проект за решение: ОС приема
предложените промени в състава на управителния
съвет на сдружението; 3. избор на председател
на управителния съвет на сдружението; проект
за решение: ОС приема направеното предложение за председател на управителния съвет на
сдружението; 4. избор на секретар и касиер на
сдружението; проект за решение: ОС приема
направеното предложение за председател на
управителния съвет на сдружението; 5. разни.
Поканват се всички членове на сдружението да
присъстват на общото събрание. Регистрацията
на акционерите и техните представители ще
започне в 9 ч. и ще приключи в 10 ч.
1347
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел за извършване на общественополезна дейност „Волейболен клуб Левски боол“,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 12.04.2016 г. в 10 ч. в София, ж.к.
Надежда 2, бл. 211, вх. А, ет. 3, ап. 9, при следния
дневен ред: 1. приемане на годишния финансов
отчет за дейността на сдружението за 2014 г. и
2015 г.; 2. промяна в устава на сдружението; 3.
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промяна в състава на управителния съвет на
сдружението; 4. разни. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден в 11 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
1403
350. – Управителният съвет на сдружение
„Българска асоциация за лекарствена информация
(БАЛИ)“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
и чл. 29 от устава на БАЛИ и решение на управителния съвет от 10.02.2016 г. свиква редовно
общо събрание на 14.04.2016 г. в 16 ч. във Фармацевтичния факултет, зала 1, ул. Дунав 2, София,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
БАЛИ за 2015 г.; 2. приемане на бюджет на БАЛИ
за 2016 г.; 3. представяне на основните насоки в
програмата за работа на БАЛИ през 2016 г.; 4.
други предложения и инициативи за дейността на
БАЛИ през 2016 г. Поканват се всички членове на
асоциацията да вземат участие в общото събрание.
Писмените материали, свързани с дневния ред на
общото събрание, са на разположение на членовете
на адреса на БАЛИ – 1618 София, район „Красно
село“, ул. Хубча 16, офис 2, до 14.04.2016 г. Съобщение за събитието – и на интернет страницата
на БАЛИ, www.badibg.org, направление „Assembly
meetings“. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ и чл. 31 от устава на сдружението събранието ще се отложи с един час и ще се проведе
в 17 ч. на същото място и при същия дневен ред
колкото и членове на сдружението да присъстват. Корпоративните членове, които не могат да
вземат участие, следва писмено да упълномощят
по един представител (не е необходимо нотариално
пълномощно) за участие в събранието.
1316
8. – Управителният съвет на Съюз по хранителна промишленост към ФНТС на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква отчетно-изборно събрание
на 14.04.2016 г. в 10,30 ч. в Национален дом за
наука и техника, София, ул. Г. С. Раковски 108,
ет. 2, зала № 3, при следния дневен ред: 1. приемане отчета на управителния съвет за 2015 г.; 2.
приемане отчета на контролния съвет за 2015 г.;
3. приемане бюджета на съюза за 2016 г.; 4. приемане на Програма на съюза за 2016 г.; 5. избор
на управителен съвет; 6. избор на контролен
съвет; 7. избор на делегати за общо събрание на
ФНТС; 8. разни.
1399
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Асоциация на индустриалното
свиневъдство в България“, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на
15.04.2016 г. в 12 ч. в София, бул. Христо Ботев
17, офис 201, при следния дневен ред: 1. отчет
и информация на УС за дейността на АИСБ за
2015 г.; 2. приемане на годишния финансов отчет
за 2015 г.; 3. приемане на годишния доклад по
чл. 40, ал. 2 ЗЮЛНЦ; 4. освобождаване от отговорност на членовете на УС за дейността им
през 2015 г.; 5. разни. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе при същия дневен ред същия ден в
14 ч., на същото място.
1342
76. – Националният изпълнителен комитет
на ПП „ВМРО – Българско национално движение“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и
чл. 13, ал. 1 от устава на ПП „ВМРО – Българско
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национално движение“ свиква VI редовен конгрес
на партията в София, парк-хотел „Москва“, зала
„Европа“, на 17.04.2016 г. в 10,30 ч. при следния
дневен ред: 1. разглеждане и приемане на отчетите
на НИК и НКК; 2. доклад за представителите
на депутатите на ВМРО – БНД в българския и
европейския парламент; 3. промени в устава на
ВМРО – БНД; 4. избор на ръководни и контролни
органи; 5. основни насоки за дейността и политиката на ВМРО – БНД; 6. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
се отлага с един час по-късно на същото място
и при същия дневен ред и може да се проведе
колкото и членове да се явят, освен ако уставът
не разпорежда друго.
1317
12. – Управителният съвет на Фондация „Бъдеще за България“, София, на основание чл. 26,
ал. 1 във връзка с чл. 35, ал. 2 ЗЮЛНЦ и чл. 8
от устава свиква по своя инициатива събрание
на членовете на настоятелството на фондацията
на 21.04.2016 г. в 11 ч. в офиса на фондацията
на адрес: София, ул. Развигор 2, при следния
дневен ред:1. приемане на годишния финансов
отчет на фондацията за 2015 г. и отчета на управителния съвет за дейността на фондацията през
2015 г.; 2. приемане на бюджета на фондацията
за 2016 г.; 3. приемане на програма за дейността
на фондацията през 2016 г.; 4. изменения в устава на фондацията; 5. разни. В случай че в 11 ч.
на 21.04.2016 г. не е регистриран необходимият
кворум за провеждане на законно събрание, на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието се отлага
и ще се проведе един час по-късно същия ден,
на същото място и при същия дневен ред независимо от регистрираните за участие в събранието
членове на настоятелството.
1422
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Българска асоциация по информационни системи „БУЛАИС“ на основание
чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на 22.04.2016 г. в 14 ч. на адреса на управление на сдружението в София, район „Лозенец“,
бул. Джеймс Баучер 5, Факултет по математика
и информатика при СУ „Св. Климент Охридски“,
зала 325, при следния дневен ред: 1. отчитане
дейността на сдружението за 2015 г.; 2. планиране
дейността на сдружението за 2016 г.; 3. разни.
1340
2. – Управителният съвет на Българското ядрено дружество, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо отчетно събрание на дружеството
на 22.04.2016 г. в 15 ч. в салона на Националния
институт по метрология и хидрология – БАН, в
София, бул. Цариградско шосе 66, при следния
дневен ред: 1. обсъждане и приемане на отчет
за дейността на БЯД през 2015 г.; 2. обсъждане
и приемане на финансовия отчет за 2015 г.; 3.
обсъждане и приемане на плана за дейността на
БЯД през 2016 г.; 4. обсъждане и приемане на
бюджета за 2016 г.; 5. избор на нов управителен
съвет; 6. промяна в устава на БЯД; 7. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе същия ден в
16 ч., на същото място и при същия дневен ред.
1419
57. – Управителният съвет на Съюза на архитектите в България на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
и чл. 61 от устава на САБ свиква Двадесет и
седмо редовно годишно общо събрание на Съюза
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на архитектите в България – юридическо лице с
нестопанска цел в частна полза, на 23.04.2016 г.
в 10 ч. в зала 2 на Централния дом на архитекта (ЦДА), София, ул. Кракра 11, при следния
дневен ред: 1. откриване на общото събрание,
избор на работни органи; 2. годишен преглед на
дейността на САБ; 3. финансов отчет на УС за
изпълнение на бюджета за 2015 г.; 4. приемане
на рамков бюджет на САБ за 2016 г.; 5. приемане
на решения за промяна в регистрацията на САБ
в обществена полза, включително предприемане
на необходимите правни действия; 6. приемане
решения на общото събрание съгласно изискванията на чл. 63 от устава на САБ. Регистрацията
на делегатите на общото събрание да се извърши
на датата на провеждане на общото събрание във
фоайето пред залата от 9 до 10 ч. на 23.04.2016 г.
срещу лична карта и протоколи от общи събрания
на дружествата при случаите на чл. 60, ал. 5 от
устава на САБ. Общото събрание се счита за законно, ако присъстват най-малко 1/2 от всичките
му делегати, избрани по реда на чл. 60. Ако не се
яви нужният брой делегати, събранието се отлага
с 1 час при същия дневен ред и на същото място
на провеждане и е законно независимо колко
делегати са се явили.
1315
2. – Управителният съвет на сдружение „Витоша ски клуб“, София, на основание чл. 26, ал. 1
ЗЮЛНЦ и устава на сдружението свиква редовно
годишно общо събрание на 28.04.2016 г. в 10 ч. в
София, ул. Любен Каравелов 4, при следния дневен ред: 1. отчетен доклад на управителния съвет
за дейността му през 2015 г.; 2. освобождаване
от отговорност на членовете на управителния
съвет за дейността им през 2015 г.; 3. персонални промени в членския състав на сдружението;
4. персонални промени в управителния съвет
на сдружението; 5. промяна в определянето на
целите за осъществяване на дейността от частна в обществена полза; 6. промени в устава на
сдружението; 7. разни. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието се отлага
с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото
и членове да се явят. Писмените материали са
на разположение на членовете на сдружението
в офиса на сдружението.
1432
70. – Управителният съвет на сдружение
„Ловно-рибарско дружество „Сокол“ – гр. Бяла,
на основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на сдружението на 23.04.2016 г. в 10 ч.
в залата на ловната база на сдружението при
дневен ред: 1. отчет за дейността на сдружение
„ЛРД „Сокол“, гр. Бяла, през 2015 г.; 2. отчет на
контролния съвет; 3. утвърждаване на годишния
финансов отчет за 2015 г. и приемане на финансовия план за 2016 г.; 4. промени в устава на
сдружението; 5. определяне размера на членския
внос за 2017 г.; 6. организационни. При липса на
кворум в определения час на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе на същото
място и в същия ден от 11 ч.
1387
1. – Управителният съвет на СНЦ „ТИМ СПЕЦРЦ“, Варна, на основание чл. 23, ал. 1 от устава
на сдружението и чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо

С Т Р.

80

ДЪРЖАВЕН

събрание на 10.04.2016 г. в 10 ч. на адрес: Варна,
ж.к. Чайка, бл. 51, вх. В, партер, при следния
дневен ред: 1. избор на нов управителен съвет; 2.
освобождаване на членовете на сдружението; 3.
прием на нови членове на сдружението; 4. други
текущи въпроси.
1418
14. – Управителният съвет на ТД „В. Левски“,
Карлово, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ, протокол № 2 от 17.02.2016 г. на управителния съвет и
чл. 20, 21 и 22 от устава на дружеството свиква
редовно общо събрание на 12.04.2016 г. в 18 ч. в
заседателната зала „В. Караиванов“ на Община
Карлово, ул. Петко Събев 1, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на управителния и
контролния съвет; проект за решение – общото
събрание приема отчета за дейността на управителния и контролния съвет за 2015 г.; 2. приемане
бюджет на дружеството за 2015 г. и проект за
бюджет за 2016 г.; 3. избиране на делегат, който да
представлява дружеството пред БТС. При липса
на кворум на основание чл. 22, ал. 2 от устава
на дружеството ведно с чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание се отлага с един час и ще се проведе
на същото място при предварително обявения
дневен ред. Поканват се всички членове на ТД
„В. Левски“, Карлово, да вземат участие в общото
събрание лично или чрез упълномощени от тях
лица. При невъзможност да се явят в определения
ден и час упълномощените лица ги представляват
с предварително нотариално заверено пълномощно с точните данни за гласуване по всяка точка
от дневния ред. Материалите по дневния ред са
на разположение на членовете в седалището на
дружеството, Карлово, ул. Водопад 33. Членовете
се легитимират с членски книжки с марка за
2015 и 2016 г., а пълномощниците – с нотариално
заверено пълномощно.
1388
19. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Конфедерация на работодателите и
индустриалците в България (КРИБ) – Кърджали,
на основание чл. 26, ал. 1 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на сдружението на 20.04.2016 г.  в 12 ч.
в Кърджали, хотел „Меаца“, при следния дневен
ред: 1. отчет на управителния съвет за периода
януари 2014 г. – февруари 2016 г.; 2. промени в
устава на сдружението; 3. разни. На основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ при липса на кворум събранието
ще се проведе един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и ще бъде законно,
колкото и членове да са се явили.
1433
3. – Управителният съвет на СНЦ „Туристическо дружество „Руен“, Пловдив, на основание
устава на сдружението и чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на сдружението на 21.04.2016 г.
в 18 ч. в Пловдив, ул. Крушево 1, в салона на
Туристическо дружество „Шипка“ при следния

ВЕСТНИК

БРОЙ 17

дневен ред: 1. утвърждаване на нови членове; 2.
отпадане на нередовни членове; 3. отчетен доклад
на УС за дейността на ТД „Руен“ през 2013, 2014 и
2015 г.; 4. отчет на КК; 5. приемане на бюджет за
2016 г; 6. прекратяване мандата на председателя
на УС и КК и членовете на УС и на КК поради
изтичането му и ги освобождава от отговорност;
7. избор на нов УС, председател на УС, КК и
председател на КК; 8. избор на делегати за ОС
на БТС и ТС „Чернатица“; 9. промяна в устава на
ТД „Руен“; 10. утвърждаване на официален интернетсайт, лого (емблема) и нови членски карти
на ТД „Руен“; 11. утвърждаване на решения на
УС относно хижата; 12. вземане на решение за
стопанисване на хижата; 13. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 19 ч., на същото място
и при същия дневен ред. Избраните делегати да
носят лична карта и членска карта.
1348
1. – Съветът на настоятелите на СНЦ „Настоятелство към Център за работа с деца – Разград“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 25.04.2016 г. в 18 ч. в седалището на
сдружението в Разград, ул. Марица 7, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на настоятелството през 2015 г.; 2. приемане на годишния
счетоводен отчет на настоятелството през 2015 г.;
3. приемане на бюджет на настоятелството за
2016 г. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
19 ч., на същото място и при същия дневен ред.
1398
1. – Управителният съвет на Асоциацията на
свиневъдите в България, Шумен, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на асоциацията на 21.04.2016 г. в 15 ч. във Велико Търново,
хотел „Янтра“, при следния дневен ред: 1. отчет и
информация на УС за дейността на АСБ за 2015 г.;
2. приемане на финансовия отчет за 2015 г.; 3.
приемане на годишния доклад по чл. 40, ал. 2
ЗЮЛНЦ; 4. приемане на нови членове; 5. разни.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе един час по-късно на
същото място и при същия дневен ред.
1314
11. – Съветът на настоятелите на Училищното
настоятелство при 83 ОУ „Елин Пелин“ – с. Панчарево (УН), на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на настоятелството на 19.04.2016 г.
в 18 ч. в училището при следния дневен ред: 1.
годишен отчет за работата на настоятелството и
работата на контролния съвет; 2. избиране на нов
състав на съвета на настоятелите и контролния
съвет. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден,
на същото място един час по-късно и при същия
дневен ред.
1335
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