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Президент на републиката
Указ № 233 за освобождаване на бригаден генерал Данчо Димитров Дяков от
длъжността помощник-началник на
щаба J9 – цивилно-военни взаимоотношения и партньорство в Съюзното
командване на силите на НАТО в Брунсум, Холандия, и назначаването му на
длъжността съветник на Върховния
главнокомандващ на въоръжените
сили по военната сигурност, считано
от 2 август 2016 г.
Указ № 234 за награждаване на
г-н Такаши Коидзуми – извънреден
и пълномощен посланик на Япония в
Република България, с орден „Стара
планина“ първа степен
Указ № 235 за награждаване на
г-жа Аник ван Калстър – извънреден
и пълномощен посланик на Кралство
Белгия в Република България, с орден
„Стара планина“ първа степен
Указ № 236 за награждаване на
г-н Ксавие Лапер дьо Кабан – извънреден и пълномощен посланик на Френската република в Република България,
с орден „Стара планина“ първа степен
Указ № 238 за насрочване на нов избор за кмет на кметство Петърница,
община Долни Дъбник, област Плевен,
на 2 октомври 2016 г.

Министерски съвет
 Постановление № 163 от 8 юли
2016 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2016 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с
изявени дарби от държавни и общински училища през 2016 г., приета с Постановление № 68 на Министерския
съвет от 2016 г.
 Постановление № 164 от 8 юли 2016 г.
за одобряване на допълнителни разхо-
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ди/трансфери по бюджета на Министерството на отбраната за 2016 г. за
изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства
за физическо възпитание и спорт
6
Постановление № 165 от 8 юли
2016 г. за одобряване на допълнителни
разходи по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2016 г. за
изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства
за физическо възпитание и спорт
6
Постановление № 166 от 8 юли
2016 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета
на Министерството на културата
за 2016 г.
7
Постановление № 167 от 8 юли
2016 г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и фонд „Вътрешна
сигурност“ за периода 2014 – 2020 г.
8
Постановление № 168 от 8 юли
2016 г. за изменение и допълнение на
Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, приета с Постановление № 30 на Министерския съвет
от 2000 г.
17
Постановление № 169 от 11 юли
2016 г. за одобряване на допълнителни
разходи по бюджета на Комисията за
енергийно и водно регулиране за 2016 г. 20
Постановление № 170 от 11 юли
2016 г. за приемане на Правилник за
устройството и дейността на служба
„Военна информация“ и Класификатор
на длъжностите в служба „Военна информация“
20

Министерство на отбраната
 Правилник за устройството и дейността на Централно военно окръжие 47
 Наредба № Н-16 от 30 юни 2016 г. за
условията, размерите и реда за изплащане на допълнителни възнагражде-
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ния при изпълнение на военната служба на военнослужещите от служба
„Военна полиция“
57
 Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № Н-18 от 2012 г. за реда
за разпределяне на служебното време
на военнослужещите от Министерството на отбраната, структурите
на пряко подчинение на министъра на
отбраната и Българската армия, неговото отчитане извън нормалната
му продължителност и определяне на
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допълнителното възнаграждение за
изпълнение на възложени задължения
над общата продължителност на служебното време и за изпълнение на службата през почивни дни и в дните на
официални празници
59
Комисия за регулиране
на съобщенията
 Решение № 355 от 23 юни 2016 г. за
изменение и допълнение на Общите
изисквания при осъществяване на обществени електронни съобщения
61

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
УКАЗ № 237
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение и допълнение на Закона
за сдружения за напояване, приет от ХLIІI Народно събрание на 1 юли 2016 г.
Издаден в София на 7 юли 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за сдружения за напояване (обн., ДВ, бр. 34 от 2001 г.;
изм., бр. 108 от 2001 г., бр. 30 от 2006 г., бр. 59
от 2007 г., бр. 36 от 2008 г. и бр. 61 от 2015 г.)
§ 1. В чл. 2, ал. 1 думите „в интерес на
членовете си и“ се заличават.
§ 2. В чл. 3, т. 1 думите „предадената им по
реда на чл. 47 и § 3 от преходните и заключителните разпоредби“ се заличават.
§ 3. В чл. 5 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „подпомагат и“ се заличават.
2. В ал. 2 думата „продоволствието“ се заменя с „храните“.
§ 4. В чл. 6, ал. 2 думите „50 на сто плюс
един“ се заменят с „30 на сто“.
§ 5. В чл. 8, ал. 1 думата „пет“ се заменя
с „три“.
§ 6. В чл. 13 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 думите „от 50 плюс 1 от гласовете, а по т. 3 – с мнозинството“ се заменят с
„повече от половината от гласовете на лицата“.
2. Създава се ал. 3:
„(3) Решенията по ал. 1, т. 3 се приемат с
гласовете на всички лица по чл. 6, ал. 2.“
§ 7. В чл. 14, ал. 2 думите „с повелителни
разпоредби на закона“ се заменят с „в закона“.

§ 8. В чл. 15, ал. 3 думите „които се обнародват в „Държавен вестник“ по искане на
съда“ се заличават.
§ 9. Член 18 се отменя.
§ 10. В чл. 19, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. Текстът преди т. 1 се изменя така: „Надзорният орган предоставя по писмено искане
на сдружението:“.
2. В т. 1 в началото се добавя „текстова
информация за“.
3. В т. 2 в началото се добавя „графична и
текстова информация за“.
§ 11. В чл. 21 думата „производители“ се
заменя със „стопани“.
§ 12. В чл. 22 след думите „чл. 7, т. 2“ се
добавя „или на чл. 21“.
§ 13. В чл. 37, ал. 4, изречение първо думите
„повелителни разпоредби на“ се заличават, а в
изречение второ думите „подлежи на обжалване“ се заменят със „се съобщава и може да
се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс“.
§ 14. В чл. 44, т. 5 думите „на провинили
се“ се заличават.
§ 15. В наименованието на глава пета думата
„преференции“ се заличава.
§ 16. В чл. 47 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 изречение първо се изменя така:
„Министърът на земеделието и храните може
да предостави на сдруженията за срок 5 години
право на ползване върху обектите от хидромелиоративната инфраструктура и обслужващата
техника на територията на сдружението, включена в имуществото на търговски дружества,
в които държавата е едноличен собственик на
капитала, или на техни правоприемници.“, а
в изречение второ думата „продоволствието“
се заменя с „храните“.
2. Алинея 2 се отменя.
3. В ал. 3 след думата „обектите“ се добавя
„и обслужващата техника“.
4. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Министърът на земеделието и храните
може да предостави на сдружението ново право
на ползване за срок 15 години, ако в срока по
ал. 1 на сдружението не е отнето правото на
ползване или не му е наложено администра-
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тивно наказание за нарушение на закона и на
актовете по неговото прилагане.“
§ 17. Член 49 се отменя.
§ 18. Член 52 се отменя.
§ 19. В чл. 53, изречение първо думата
„продоволствието“ се заменя с „храните“, а
изречение второ се заличава.
§ 20. Наименованието на глава шеста се
изменя така: „Доставяне на вода за напояване“.
§ 21. Член 58 се изменя така:
„Чл. 58. Доставчиците на вода извършват
услугата „доставяне на вода за напояване“ срещу
заплащане по цени, определени по методика,
приета от Министерския съвет.“
§ 22. Член 59 се отменя.
§ 23. В § 1 от допълнителната разпоредба
се създават т. 9 и 10:
„9. „Доставчици на вода за напояване“ са
собственици или ползватели на напоителна система или технологично обособена част от нея.
10. „Доставяне на вода за напояване“ е услуга, при която до земеделски земи се доставя
вода за напояване от доставчиците на вода за
напояване посредством елементите на напоителната система или технологично обособена
част от нея.“
§ 24. В останалите текстове на закона
думите „министърът на земеделието и продоволствието“ и „министъра на земеделието
и продоволствието“ се заменят съответно с
„министърът на земеделието и храните“ и
„министъра на земеделието и храните“.
Заключителни разпоредби
§ 25. В тримесечен срок от влизането в сила
на този закон Министерският съвет привежда
в съответствие с него наредбата по чл. 47, ал. 1
и приема методиката по чл. 58.
§ 26. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 43-то Народно събрание
на 1 юли 2016 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
За председател на Народното събрание:
Димитър Главчев
5324

РЕШЕНИЕ

във връзка с лятната ваканция на Народното
събрание за 2016 г.
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 43, ал. 3 от Правилника за организацията
и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Лятната ваканция на Народното събрание за 2016 г. е от 1 до 28 август включително.
2. Първото редовно пленарно заседание на
Народното събрание след ваканцията по т. 1
е на 31 август 2016 г. (сряда) от 9.00 ч.
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Решението е прието от 43-то Народно
събрание на 13 юли 2016 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
5807

ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 233
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 19, т. 4 и
чл. 146, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
1. Освобождавам бригаден генерал Данчо
Димитров Дяков от длъжността помощникначалник на щаба J9 – цивилно-военни взаимоотношения и партньорство в Съюзното
командване на силите на НАТО в Брунсум,
Холандия, считано от 2 август 2016 г.
2. Назначавам бригаден генерал Данчо
Димитров Дяков на длъжността съветник на
Върховния главнокомандващ на въоръжените сили по военната сигурност, считано от
2 август 2016 г.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 4 юли 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева
5547

УКАЗ № 234
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам г-н Такаши Коидзуми – извънреден и пълномощен посланик на Япония
в Република България, с орден „Стара планина“ първа степен за изключително големите
му заслуги за развитието и укрепването на
българо-японските отношения.
Издаден в София на 7 юли 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър на външните работи:
Даниел Митов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева
5548
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УКАЗ № 235
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам г-жа Аник ван Калстър – извънреден и пълномощен посланик на Кралство
Белгия в Република България, с орден „Стара
планина“ първа степен за изключително големите є заслуги за развитието и укрепването
на българо-белгийските отношения.
Издаден в София на 7 юли 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър на външните работи:
Даниел Митов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева
5549

УКАЗ № 236
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам г-н Ксавие Лапер дьо Кабан – извънреден и пълномощен посланик на
Френската република в Република България,
с орден „Стара планина“ първа степен за
изключително големите му заслуги за развитието и укрепването на българо-френските
отношения.
Издаден в София на 7 юли 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър на външните работи:
Даниел Митов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева
5550

УКАЗ № 238
На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 466,
ал. 2 от Изборния кодекс
ПОС ТА НОВЯВА М:
Насрочвам нов избор за кмет на кметство
Петърница, община Долни Дъбник, област
Плевен, на 2 октомври 2016 г.
Издаден в София на 7 юли 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева
5551
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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 163
ОТ 8 ЮЛИ 2016 Г.

за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2016 г. за изплащане на стипендии по
Програмата на мерките за закрила на деца
с изявени дарби от държавни и общински
училища през 2016 г., приета с Постановление № 68 на Министерския съвет от 2016 г.
(ДВ, бр. 28 от 2016 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи/
трансфери в размер 257 310 лв. за изплащане
на стипендии на ученици от общинските училища и на ученици от държавните спортни
училища, финансирани от Министерството
на младежта и спорта.
(2) Средствата по ал. 1 се разпределят,
както следва:
1. по бюджетите на общините – 152 820 лв.,
разпределени съгласно приложението;
2. по бюджета на Министерството на младежта и спорта – 104 490 лв., разпределени,
както следва:
а) з а и з п л а щ а н е н а с т и п е н д и и з а
2016 г. – 48 330 лв.;
б) за изплащане на стипендии, отпуснати
през 2015 г. – 56 160 лв.
Чл. 2. Сумата по чл. 1, ал. 1 да се осигури за сметка на предвидените средства по
централния бюджет за 2016 г.
Чл. 3. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 2
да се увеличат разходите по „Политика в
областта на спорта за учащи и спорта в свободното време“, бюджетна програма „Спорт
за учащи“ по бюджета на Министерството
на младежта и спорта за 2016 г.
(2) Със сумата 48 330 лв. да се увеличи
показателят по чл. 25, ал. 3, т. 1 от Закона
за държавния бюджет на Република България за 2016 г.
(3) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 2 да се
увеличи показателят по чл. 25, ал. 3, т. 2 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2016 г.
Чл. 4. Министърът на младежта и спорта
да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на младежта и
спорта за 2016 г. и да уведоми министъра
на финансите.
Чл. 5. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния
бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния
бюджет за 2016 г.
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Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси и чл. 90, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 г.
във връзка с чл. 2 от Постановление № 68 на
Министерския съвет от 2016 г. за приемане
на Програма на мерките за закрила на деца
с изявени дарби от държавни и общински
училища през 2016 г.
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§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на младежта и спорта
и на кметовете на съответните общини.
§ 3. Постановлението влиза в сила от
6 юли 2016 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
Приложение
към чл. 1, ал. 2, т. 1

Община
Айтос
Банско
Берковица
Ботевград
Бургас
Варна
Велико Търново
Велинград
Видин
Враца
Габрово
Добрич
Дупница
Ихтиман
Карнобат
Кърджали
Кюстендил
Ловеч
Лом
Луковит
Неделино
Пазарджик
Перник
Плевен
Пловдив
Разград
Русе
Самоков
Севлиево
Силистра
Сливен
Стара Загора
Столична община
Троян
Търговище
Харманли
Хасково
Червен бряг
Шумен
Ямбол
5563

Брой стипендии, от- Брой стипендии, отпуснати през 2015 г. пуснати през 2016 г.
Бургас
1
Благоевград
1
Mонтана
2
1
Софийска област
1
Бургас
5
Bарна
5
Bелико Tърново
4
1
Пазарджик
1
Bидин
2
Bраца
2
1
Габрово
3
1
Добрич
6
1
Kюстендил
3
3
Софийска област
1
Бургас
1
Kърджали
1
Kюстендил
1
1
Ловеч
1
Mонтана
1
Ловеч
2
2
Cмолян
1
1
Пазарджик
1
1
Перник
2
Плевен
4
Пловдив
5
2
Pазград
1
Pусе
1
Софийска област
4
3
Габрово
4
Cилистра
2
Cливен
12
4
Cтара Загора
6
1
София-град
41
20
Ловеч
1
3
Tърговище
1
Xасково
1
Xасково
9
Плевен
2
Шумен
2
Ямбол
5
2
ОБЩО:
148
49
Област

Сума (в лв.)
270
405
2 025
270
2 430
4 050
3 645
1 350
2 160
2 700
3 915
4 455
5 805
405
270
810
2 430
675
675
3 915
2 295
1 755
1 215
1 620
5 400
810
810
6 615
2 970
810
10 665
4 725
52 650
4 185
675
270
5 670
1 215
810
4 995
152 820
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 164
ОТ 8 ЮЛИ 2016 Г.

за одобряване на допълнителни разходи/
трансфери по бюджета на Министерството на
отбраната за 2016 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните
средства за физическо възпитание и спорт
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи/трансфери за 2016 г. в размер 9042 лв. за
изплащане на минимални диференцирани
размери на паричните средства за физическо
възпитание и спорт на децата от детските
градини към Министерството на отбраната
и на к у рсантите и ст удентите в редовна
форма на обу чение в държавните висши
военни училища.
(2) Средствата по ал. 1 се разпределят по
бюджета на Министерството на отбраната,
както следва:
1. 82 68 л в. т ра нс ф ери з а д ърж а вн и т е
висши военни училища – за курсантите и
студентите в редовна форма на обучение в
държавните висши военни училища, съгласно
приложение № 1;
2. 774 лв. – за децата от детските градини
към Министерството на отбраната, съгласно
приложение № 2.
Чл. 2. Сумата по чл. 1, ал. 1 да се осигури за сметка на предвидените разходи по
централния бюджет за 2016 г.
Чл. 3. (1) Със сумата 774 лв. се увеличават
показателите по чл. 11, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2016 г.
(2) Със су мата 774 лв. да се у величат
ра з ход и т е по „По л и т и к а в о б л ас т т а н а
о тбрани т елни т е способнос т и“, бюд жет на
програма „Военно-патриотично възпитание
и военно-почивно дело“ по бюджета на Министерството на отбраната за 2016 г.
Чл. 4. Министърът на отбраната да извърши налагащите се промени по бюджета
на Министерството на отбраната за 2016 г.
и да уведоми министъра на финансите.
Чл. 5. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния
бюджет за 2016 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси във връзка с чл. 1 и чл. 2, ал. 1
от Постановление № 129 на Министерския
съвет от 2000 г. за определяне на минимални диференцирани размери на паричните
средства за физическо възпитание и спорт,
които се осигуряват от държавния бюджет и
от бюджетите на общините (обн., ДВ, бр. 58

ВЕСТНИК
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от 2000 г.; изм. и доп., бр. 13 от 2009 г. и
бр. 62 от 2013 г.).
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на отбраната.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
Приложение № 1
към чл. 1, ал. 2, т. 1
Трансфери за държавните висши военни училища, финансирани чрез бюджета на Министерството на отбраната
№ по
ред

Държавно висше военно
училище

Сума
(в лв.)

1.

Военна академия „Г. С. Раковски“ – София

192

2.

Национален военен университет
„В. Левски“ – В. Търново

3120

3.

Висше военноморско училище
„Н. Й. Вапцаров“ – Варна

4956

ОБЩО:

8268

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

Държавна детска градина

Сума
(в лв.)

1.

ДЦДГ „Средец“ – София

2.

ДОДЗ „Младост“ – София

96

3.

ДЦДГ „Слава“ – София

4.

ДЦДГ „Светлина“ – Пловдив

88

5.

ДЦДГ „Детелина“ – Пловдив

136

6.

ДЦДГ „Кокиче“ – Пловдив

48

7.

ДОДЗ „Калина“ – Пловдив

182

ОБЩО:

774

136
88

5564

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 165
ОТ 8 ЮЛИ 2016 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на младежта и
спорта за 2016 г. за изплащане на минимални
диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2016 г. в размер 8136 лв. за
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изплащане на минимални диференцирани
размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт на учениците от
държавните спортни училища в присъствена
форма на обучение.
(2) Разходите по ал. 1 да се осигурят за
сметка на предвидените средства по централния бюджет за 2016 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по „Политика в областта
на спорта за учащи и спорта в свободното
време“, бюджетна програма „Спорт за учащи“
по бюджета на Министерството на младежта
и спорта за 2016 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат
показателите по чл. 25, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2016 г.
Чл. 3. Министърът на младежта и спорта
да извърши съответните промени по бюджета
на Министерството на младежта и спорта за
2016 г. и да уведоми министъра на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния
бюджет за 2016 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси във връзка с чл. 1 и чл. 2, ал. 1
от Постановление № 129 на Министерския
съвет от 2000 г. за определяне на минимални диференцирани размери на паричните
средства за физическо възпитание и спорт,
които се осигуряват от държавния бюджет и
от бюджетите на общините (обн., ДВ, бр. 58
от 2000 г.; изм. и доп., бр. 28 от 2006 г., бр. 13
от 2009 г. и бр. 62 от 2013 г.).
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на младежта и спорта.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
5565

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 166
ОТ 8 ЮЛИ 2016 Г.

за одобряване на вътрешнокомпенсирани
промени на утвърдените разходи по области
на политики/бюджетни програми по бюджета
на Министерството на културата за 2016 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Одобрява промени на утвърдените
разходи по области на политики/бюджетни
програми по бюджета на Министерството на
културата за 2016 г., както следва:
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1. намалява утвърдените разходи по „Политика в областта на опазване на движимото и
недвижимото културно наследство“, бюджетна
програма „Опазване на недвижимото културно
наследство“ с 1 562 013 лв.;
2. намалява утвърдените разходи по бюджетна програма „Администрация“ с 65 000 лв.;
3. намалява утвърдените разходи по „Политика в областта на опазване на движимото и
недвижимото културно наследство“, бюджетна
програма „Опазване и представяне на движимото културно наследство и визуалните
изкуства“ с 3016 лв.;
4. намалява утвърдените разходи по „Политика в областта на създаване и популяризиране на съвременно изкуство в страната и в
чужбина и достъп до качествено художествено
образование“, бюджетна програма „Сценични
изкуства“ с 2400 лв.;
5. увеличава утвърдените разходи по „Политика в областта на създаване и популяризиране на съвременно изкуство в страната и в
чужбина и достъп до качествено художествено
образование“, бюджетна програма „Сценични
изкуства“ с 1 562 013 лв.;
6. увеличава утвърдените разходи по „Политика в областта на създаване и популяризиране на съвременно изкуство в страната и
чужбина и достъп до качествено художествено
образование“, бюджетна програма „Обучение
на кадри в областта на изкуството и културата“ с 65 000 лв.;
7. увеличава утвърдените разходи по „Политика в областта на създаване и популяризиране на съвременно изкуство в страната и
в чужбина и достъп до качествено образование“, бюджетна програма „Популяризиране
на българската култура в чужбина“ с 3016 лв.;
8. увеличава утвърдените разходи по „Политика в областта на опазване на движимото
и недвижимото културно наследство“, бюджетна програма „Опазване и представяне на
движимото културно наследство и визуалните
изкуства“ с 2400 лв.
Чл. 2. Министърът на културата да извърши
налагащите се от чл. 1 промени по бюджета
на Министерството на културата за 2016 г. и
да уведоми за това министъра на финансите.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 1 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на културата.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
5566
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 167
ОТ 8 ЮЛИ 2016 Г.

за определяне на реда за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и фонд „Вътрешна сигурност“ за периода 2014 – 2020 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Г л а в а
п ъ р в а
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Ч л . 1. (1) Б е зв ъ зме з д н ат а фи н а нс ов а
помощ по фон д „Убеж и ще, м и г ра ц и я и
интеграция“ и фонд „Вътрешна сигурност“
се предоставя за постигане на целите на
фондовете и при условията, определени в
регламентите за тяхното създаване, управление и изпълнение.
(2) Безвъ змезд ната фи на нсова помощ
се предоставя и разходва в съответствие с
принципите на добро финансово управление, публичност и прозрачност, определени
в Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 966/2012
на Европейския парламент и на Съвета от
25 октомври 2012 г. относно финансовите
п ра ви л а , п ри лож и м и з а о бщ и я бюд же т
на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО,
ЕВРАТОМ) № 1605/2002 на Съвета (ОВ, L
298 от 26.10.2012 г.), нари чан по-натат ък
„Регламент (ЕС) № 966/2012“, и в Регламент
(ЕС) № 514/2014 на Европейския парламент
и на Съвета от 16 април 2014 г. за определяне на общи разпоредби за фонд „Убежище,
миграция и интеграция“ и за инструмента
за финансово подпомагане на полицейското
сътрудничество, предотвратяването и борбата
с престъпността и управлението на кризи
(OB, L 150 от 20.05.2014 г.).
(3) Предоставянето на безвъзмездна финансова помощ не може да има за цел или
за резултат реализирането на печалба.
(4) При предоставянето на безвъзмездна
финансова помощ и при нейното разходване
не се допуска конфликт на интереси по смисъла на чл. 57 от Регламент (ЕС) № 966/2012.
(5) При кандидатстването, предоставянето
и отчитането на безвъзмездна финансова
помощ отговорният орган не може да изисква от кандидатите, съответно от бенефициентите, предоставяне на информация и
документи, които са налични при него или
при друг първичен администратор на данни,
а ги осигурява служебно. Отговорният орган
изисква наново предоставянето на документи,
чиято валидност е изтекла.
Чл. 2. Безвъзмездната финансова помощ
не може да бъде предоставяна за проектна
дейност, финансирана по друг проект с публични средства, освен когато отговорният
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орган прецени, че дейността е свързана с
непрекъсната потребност на бенефициента
или целевата група.
Чл. 3. Безвъзмездната финансова помощ
се предоставя чрез:
1. провеждане на процедура на подбор
на проекти;
2. провеждане на процедура на директно
предоставяне.
Чл. 4. (1) Безвъзмездна финансова помощ
се предоставя въз основа на:
1. писмен договор, сключен между ръководителя на отговорния орган и бенефициента;
2. заповед на ръководителя на отговорния
орган в случаите, в които бенефициентът и
отговорният орган са в една и съща администрация и бенефициентът няма статут на
юридическо лице.
(2) Безвъзмездна финансова помощ се
предоставя след извършване на проверка от
отговорния орган за липса на двойно финансиране и ако е приложимо – за съответствие
с правилата за допустимите държавни/минимални помощи.
(3) Ръководителят на отговорния орган
сключва договора, съответно издава заповедта, по ал. 1 в срок до 30 работни дни от
влизането в сила на решението за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
(4) В случаите, когато дадена процедура
представлява държавна помощ по смисъла
на чл. 107 от Договора за функционирането
на Европейския съюз или минимална помощ
по смисъла на Регламент (ЕС) № 1407/2013
на Комисията от 18 декември 2013 г. относно
прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския
съюз към помощта de minimis (ОВ, L 352 от
24.12.2013 г.), наричан по-нататък „Регламент
(ЕС) № 1407/2013“, договорът, съот вет но
заповедта, по ал. 1 задължително съдържа
информация относно вида на предоставената
държавна помощ, както и за възможните
последствия от предоставянето є, включително условията за натрупване и възможността за възстановяване на неправомерно
предоставена помощ по реда на раздел V
от Правилника за прилагане на Закона за
държавните помощи.
(5) В случаите по ал. 4 ръководителят на
отговорния орган, в качеството си на администратор на държавни помощи, е длъжен
да предоставя на министъра на финансите
необходимата информация за администрираните от него помощи в съответствие с
правото на Европейския съюз и Закона за
държавните помощи.
(6) Изменение на договора за безвъзмездна
финансова помощ се извършва по взаимно
съгласие на страните чрез ск лючване на
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анекс, а на заповедта за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ – със заповед
за изменението є.
(7) Измененията на договора или на заповедта за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ в резултат на процедура
на подбор на проекти не могат да водят
до нарушаване на конкурентните условия,
съществуващи към момента на сключване
на договора или издаване на заповедта, и
на равното третиране на бенефициентите.
(8) В договора или в заповедта за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
могат да се предвидят обстоятелства, при
промяната на които бенефициентът уведомява
отговорния орган, без да е необходимо изменение на договора, съответно на заповедта.
Чл. 5. (1) Комуникацията по електронен
път между кандидатите и отговорния орган
във връзка с предоставянето на безвъзмездна
финансова помощ се осъществява посредством Информационна система за управление
и наблюдение „ИСУН 2020“ (ИСУН 2020).
(2) При подаване на проектно предложение по електронен път док у ментите и
приложенията към него, за които не е осигурена техническа възможност за подаване
по електронен път, се подават на хартиен
носител в рамките на определените в насоките
за кандидатстване крайни срокове. В тези
случаи за дата на подаване на проектното
предложение се счита датата на подаване по
електронен път.
(3) При предоставянето на безвъзмездна
финансова помощ док у ментите и информацията, за които се изисква публикуване
съгласно постановлението, се публикуват на
електронната страница на съответния фонд
и в ИСУН 2020.
Чл. 6. (1) Не по-късно от 30 ноември
всяка година отговорният орган публикува
на интернет страницата на съответния фонд
одобрена и н д и к ат и вна г од и ш на рабо т на
програма за следващата календарна година.
(2) Индикативната годишна работна програма (ИГРП) се разработва съгласно образец, утвърден от министъра на вътрешните
работи, и включва предстоящите процедури
по чл. 3 за следващата календарна година.
(3) Проектът на ИГРП се публикува на
електронната страница на съответния фонд
за предварително обсъж дане не по-късно
от 1 октомври всяка година със срок за
обсъждане 20 дни.
(4) След изтичането на срока по ал. 3
проектът на ИГРП се одобрява от Комисия за одобрение на индикативни годишни
работ ни п рог рами и и дейни п роек т и по
фонд „Вътрешна сигурност“ 2014 – 2020 г.
и фонд „Убежище, миграция и интеграция“
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2014 – 2020 г. (Комисията), създадена със
заповед на министъра на вътрешните работи.
(5) Всяко изменение на ИГРП се одобрява
от Комисията. В срок до 7 работни дни от
одобрението измененията се публикуват на
електронната страницата на съответния фонд.
Чл. 7. (1) Проектни предложения се подават чрез формуляр за кандидатстване в
съответствие с условията, посочени в насоките за кандидатстване.
(2) Министърът на вътрешните работи
утвърждава образците на насоки за кандидатстване и формуляр за кандидатстване.
Чл. 8. (1) Безвъзмездна финансова помощ
може да получи кандидат, който от момента
на кандидатстване за безвъзмездна финансова
помощ до момента на предоставянето є не
попада в никоя от категориите, определени
в чл. 106, параграф 1 и чл. 107, параграф 1
от Регламент (ЕС) № 966/2012.
(2) Обстоятелствата по ал. 1 се доказват
в съответствие с чл. 143, параграфи 1 и 4 от
Делегиран регламент (ЕС) № 1268/2012 на
Комисията от 29 октомври 2012 г. относно
правилата за прилагане на Регламент (ЕС)
№ 966/2012 на Европейския парламент и на
Съвета относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза (ОВ, L
362 от 31.12.2013 г.).
(3) Не могат да участват в процедура за
предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ кандидати:
1. при които член на управителен или контролен орган, както и временно изпълняващ
такава длъжност, включително прокурист или
търговски пълномощник, е свързано лице
по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната
разпоредба на Закона за предотвратяване
и установяване на конфликт на интереси с
ръководителя на отговорния орган;
2. които попадат в случаите по чл. 21 или
22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
(4) Изискванията по ал. 1 се прилагат и
за партньорите на кандидата и лицата, които
са овластени да представляват кандидата
или партньора.
(5) Изискванията по ал. 3 се прилагат
и за партньорите на кандидата, както и за
лицата, които са овластени да представляват
кандидата или партньора.
(6) Изискванията по ал. 1 и 3, включително към лицата по ал. 4 и 5, не се отнасят
за бюджетните предприятия.
(7) В насок и т е за к а н д и дат с т ва не по
конкретните процедури за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ могат да се
определят и други изисквания към кандидатите и техните партньори, като се посочват
и съответните документи, с които се доказва
изпълнението на тези изисквания.
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(8) Обстоятелствата по ал. 1, 3 и 7 се
доказват:
1. при кандидатстване – с декларации;
2. при сключване на договора или издаване
на заповедта за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ:
а) с официални документи, издадени от
съответните компетентни органи – за обстоятелствата, за които такива документи се
издават, или заверени копия от тях, доколкото
в специален закон не се изисква копията да
са нотариално заверени;
б) с декларации – за всички останали обстоятелства, които не са били декларирани
на предходен етап, или когато е настъпила
промяна във вече декларирани обстоятелства.
Г л а в а

в т о р а

РЕД ЗА ПРЕДОС ТА ВЯНЕ Н А БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ
Раздел I
Процедура на подбор на проекти
Чл. 9. В допълнение к ъм п ринципи те
по чл. 1, ал. 2 процедурата на подбор на
проекти се провеж да и в съответствие с
принципите на:
1. свободна и лоялна конкуренция, и
2. равнопоставеност и недоп ускане на
дискриминация.
Чл. 10. (1) Процед у рата на подбор на
проекти е тази, при която:
1. всек и кандидат представя проектно
предложение, изготвено в съответствие с
насоките за кандидатстване, въз основа на
публикувана обява;
2. проектните предложения се класират
в низходящ ред съобразно изискванията на
насоките за кандидатстване;
3. за финансиране се одобряват по реда на
класирането всички или част от проектните
предложения, чиято оценка е по-голяма или
равна на 60 на сто от максималната възможна
оценка, до покриване на общия размер на
предварително определените и обявени финансови средства по съответната процедура;
4. се издава мотивирано решение по оценителния доклад по чл. 20, ал. 1;
5. за одобрените за финансиране проектни
предложения се ск лючва писмен договор
или се издава заповед за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ.
(2) Отговорният орган може да определ я по-висок и изиск вани я за качество на
проектните предложения от определените
в ал. 1, т. 3.
(3) С оглед на сроковете за кандидатстване
процедурите на подбор на проекти могат да
са с един или с няколко крайни срока за
кандидатстване.
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(4) Всек и ка н д и дат може п исмено да
оттегли своето проектно предложение от
оценителния процес, като в този случай оценителната комисия не разглежда оттегленото
предложение. Оттеглянето на предложението
се записва в оценителния доклад.
Чл. 11. Минималният срок за подаване
на проектни предложения е 30 дни. При
обявяването на процедура с няколко крайни
срока за кандидатстване минималният срок
за подаване на проектни предложения за
първия срок е 30 дни.
Чл. 12. (1) За всяка процедура ръководителят на отговорния орган одобрява обява
и насоки за кандидатстване, като насоките
за кан ди датст ване са п редвари телно съгласувани за съответствие с приложимите
правила за държавните помощи с министъра
на финансите по ред, определен от него и
съобразно правомощията му съгласно Закона
за държавните помощи.
(2) Проектът на насоките за кандидатстване се публикува за предложения и становища
на интернет страницата на съответния фонд
и в ИСУН 2020 преди одобрението му. Отговорният орган осигурява на заинтересованите
лица възможност за писмени становища и
предложения в разумен срок, който не може
да бъде по-кратък от 7 дни.
(3) Обявата за откриване на процедурата
на подбор на проекти се публикува на интернет страницата на съответния фонд и в
ИСУН 2020 заедно с одобрените насоки за
кандидатстване и с информация за получените становища и предложения по ал. 2 и
степента на отразяването им.
(4) Във връзка с обявяването на процедура на подбор на проекти отговорният орган
организира разяснителна кампания, насочена
към потенциалните бенефициенти, в рамките
на 15 дни от датата на публикуване на обявата за откриване на процедурата.
(5) След публикуването на обявата насоките за кандидатстване могат да се изменят
само:
1. в резултат на настъпили промени в
правото на Европейския съюз или в националното законодателство;
2. за увеличаване на финансовия ресурс
по съответната процедура, ако с увеличаването на бюджета не се нарушават правилата
в областта на държавните помощи;
3. за удължаване на срока за подаване на
проектни предложения;
4. за отстраняване на допусната очевидна
фактическа или техническа грешка;
5. при промяна на националната политика
и законодателството в съответната област,
утвърдена със закон или с акт на Министерския съвет или на Народното събрание,
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която е в съответствие с прог рамата по
съответния фонд;
6. при промяна на политика и законодателството на Европейския съюз, имаща
отношение към съответната процедура;
7. при промяна на програмата по съответния фонд.
(6) В случай че бъде увеличен финансовият
ресурс по съответната процедура, в насоките за кандидатстване се изменя единствено
частта, посочваща общия финансов ресурс
за процедурата и съответните индикатори,
като не може да се изменя процентът на
съфинансиране, както и размерът на безвъзмездната финансова помощ за отделните
проекти, когато такъв е определен, освен
ако това се налага в резултат на настъпили
промени в правото на Европейския съюз или
в националното законодателство.
(7) Променените насоки за кандидатстване се публикуват на интернет страницата
на съответния фонд и в ИСУН 2020 в срок
до 3 дни от одобряване на изменението им.
(8) Когато в рамките на процедура на
подбор на проекти се предвиждат мерки на
подпомагане, имащи характер на държавна
помощ по смисъла на чл. 107 от Договора
за функциониране на Европейския съюз или
на минимална помощ съгласно разпоредбите
на Регламент (ЕС) № 1407/2013, отговорният
орган посочва в насоките за кандидатстване
вида на помощта, позовавайки се изрично
на акта на Европейската комисия, и условията, в съответствие с които тя ще бъде
предоставена.
(9) В случаите по ал. 8 насоките за кандидатстване задължително съдържат детайлни правила и условия, гарантиращи пълно
съответствие с приложимите разпоредби в
областта на държавните помощи, с оглед
осъществяване от страна на администратора
на помощ на контрол за законосъобразност
на предоставяните помощи.
Чл. 13. (1) Кандидатите могат да искат
разяснения във връзка с насоките за кандидатстване до 15 дни преди крайния срок
за подаване на проектни предложения. Отговорният орган отговаря на поставените
въпроси в срок до 4 дни от получаването им.
(2) Не могат да се дават разяснения, които
съдържат становище относно качеството на
конкретно проектно предложение или биха
довели до нарушаване на принципите по чл. 9.
(3) Въпросите и разясненията се публикуват на интернет страницата на съответния
фонд и в ИСУН 2020, като разясненията предварително се утвърждават от ръководителя
на отговорния орган или от оправомощено
от него лице.
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(4) Представените по реда на ал. 1 разяснения са задължителни за прилагане от
отговорния орган, оценителната комисия и
от кандидатите.
Чл. 14. (1) При провеждане на процедура на подбор на проекти ръководителят на
отговорния орган определя със заповед оценителна комисия, която да извърши оценка
на проектните предложения и да изготви
оценителен док ла д, обх ващащ дейност та
по оценката и резултатите от нея. Съставът
на оценителната комисия по процедурата
се определя в срок до 10 работни дни след
изтичането на крайния срок за подаване на
проектните предложения.
(2) Комисията по ал. 1 е съставена от:
1. председател без право на глас;
2. секретар без право на глас (при необходимост);
3. необходимия брой членове с право на
глас, които са не по-малко от трима;
4. резервни членове, които са не по-малко
от трима;
5. наблюдатели (при необходимост).
(3) Председателят на комисията е щатен
служител на отговорния орган.
(4) Сек ретарят на комиси ята е щатен
служител на отговорния орган.
(5) Членовете и резервните членове на
комисията могат да са щатни служители на
отговорния орган, на администрацията, в
която се намира отговорният орган, както
и външни за тази администрация лица.
(6) Председателят на оценителната комисия ръководи организационно и методически
работата є, координира процеса на оценка
в съответствие с процедурите, предвидени в
постановлението, и осигурява безпристрастност на процеса.
(7) Секретарят подпомага председателя
в дейността му, изпълнява всички административни дейности, свързани с оценителния
процес, и отговаря за техническата обезпеченост на дейността на комисията.
(8) Наблюдателите са щатни служители
на отговорния орган. Наблюдателите следят
процедурата да е проведена при спазване
разпоредби т е на постановлениет о. Те се
определят със заповедта по ал. 1, в която
подробно се определят възложените им дейности в процеса на оценка. Те присъстват
на заседанията на комисията, като не могат
да влияят при оценяването на проектните
предложения. При констатиране на нарушения наблюдателят е длъжен писмено да
информ и ра ръководи т ел я на о т г оворни я
орган. След приключването на оценителния
процес наблюдателят изготвя доклад за своята дейност до ръководителя на отговорния
орган по ред, определен в заповедта по ал. 1.
Чл. 15. (1) Външните оценители могат да са:
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1. лица от държавната администрация,
които не заемат длъжност в отговорния орган;
2. лица, избрани чрез провеждане на конкурс при условия и по ред, определени от
ръководителя на отговорния орган;
3. лица от списъка по чл. 229, ал. 1, т. 17
от Закона за обществените поръчки;
4. лица, избрани по реда на Закона за
обществените поръчки.
(2) По реда на ал. 1, т. 2 и 3 се избират
външни оценители само в случаите, когато не са налице условия за възлагане на
обществена поръчка по реда на Закона за
обществените поръчки.
(3) Ръководителят на отговорния орган
утвърждава със заповед списък на лицата
по ал. 1, т. 2, който се актуализира при необходимост. Списъкът съдържа имената на
лицата и професионалното направление, в
което са получили образователно-квалификационната си степен, професионалния им
опит и компетентност и научното им звание
или степен, ако имат такива.
(4) Лицата по ал. 1 трябва да имат висше
образование и най-малко 3 години опит в
съответната професионална област или опит
в оценяването на проекти по програми или
оферти по процедури за обществени поръчки.
Ръководителят на отговорния орган може
да определя допълнителни изисквания към
лицата по ал. 1.
(5) Лицата по ал. 1, т. 2 следва да отговарят най-малко на следните изисквания:
1. да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер с влязла в сила
присъда, освен ако не са реабилитирани;
2. да не са лишени от правото да упражняват професия или дейност, която се
отнася до областта на професионалната им
компетентност;
3. да не са поставени под запрещение.
Ч л. 16. (1) Председат ел я т, сек ре таря т
и членовете на оценителната комиси я и
наблюдателите трябва да притежават необходимата квалификация и професионална
компетентност за изпълнение на задачите,
възложени им със заповедта по чл. 14, ал. 1.
(2) Лицата по ал. 1 са длъжни:
1. да изпълняват задълженията си добросъвестно, обективно и безпристрастно;
2. да пазят в тайна обстоятелствата, които са узнали във връзка със своята работа
в комисията.
(3) Лицата по ал. 1 не могат:
1. да са в конфликт на интереси по смисъла на чл. 57, параграф 2 от Регламент
(ЕС) № 966/2012 с някой от кандидатите или
партньорите в процедурата за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ;
2. да имат интерес по смисъла на Закона за
предотвратяване и установяване на конфликт
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на интереси от отпускането на безвъзмездна
финансова помощ по конкретната процедура;
3. да са свързани лица по смисъла на
§ 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на
Закона за предотвратяване и установяване
на конфликт на интереси с кандидат по
процедурата;
4. да са лица, които се намират помежду
си в йерархическа зависимост.
(4) Лицата по ал. 1 подписват декларация за спазване на изискванията по ал. 2,
т. 2 и за съответствие с обстоятелствата по
ал. 3, незабавно след като научат имената на
кандидатите и партньорите в процедурата.
(5) При възникване на някое от обстоятелствата по ал. 3 в хода на оценителния
процес съответното лице по ал. 1 незабавно
информира писмено за това ръководителя
на отговорни я орган и се отстран ява от
оценителния процес.
(6) В случаите на свързаност или йерархическа зависимост от участие в оценителния
процес се отстраняват толкова лица, колкото
е необходимо, за да се изпълнят съответните
изисквания на ал. 3, т. 3 и 4.
(7) При възникване на някое от обстоятелствата по ал. 3 или при настъпване на
дру ги обективни причини, поради които
член на комисията не може да изпълнява
задълженията си, той се замества от резервен член. Когато заместването с резервен
член не е възможно, се изменя заповедта
по чл. 14, ал. 1.
(8) При възникване на някое от обстоятелствата по ал. 3 или при настъпване на
дру ги обективни причини, поради които
председателят, секретарят или наблюдател
не може да изпълнява задълженията си, той
се заменя с друго лице, което притежава необходимата квалификация и професионална
компетентност за изпълнение на задачите и
отговаря на изискванията по ал. 3, като за
това се изменя заповедта по чл. 14, ал. 1.
(9) В случаите по ал. 7 и 8 новоопределен и т е л и ца под п исват дек лара ц и я за
спазване на изискванията по ал. 2, т. 2 и за
съответствие с обстоятелствата по ал. 3, а
мотивите за промяната се отразяват в оценителния доклад.
Чл. 17. (1) Всички подадени в срок проектни предложения се оценяват в съответствие с критериите, посочени в насоките за
кандидатстване. Не се допуска въвеждането
на допълнителни критерии за оценка или
изменение на критериите по време на провеждането на процедурата, с изключение на
случаите по чл. 12, ал. 5.
(2) Оценката на проектните предложения
включва:
1. оценка на административното съответствие и допустимостта;
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2. техническа и финансова оценка.
(3) При процедури с един краен срок за
кандидатстване оценката по ал. 2 се извършва
в срок до 90 дни от издаването на заповедта
по чл. 14, ал. 1. При процедури с няколко
крайни срока за кандидатстване оценката
по ал. 2 за първия срок се извършва до 90
дни от издаването на заповедта по чл. 14,
ал. 1, а за следващите срокове – до 90 дни
от съответния краен срок за подаване на
проектни предложения.
Чл. 18. (1) Оценката на административното съответствие и допустимостта се извършва
от членовете на оценителната комисия.
(2) Когато се установи липса на документи
и/или несъответствие с критериите за административно съответствие и допустимост,
оценителната комисия писмено изисква кандидатът да представи липсващите документи
и тези за отстраняване на несъответствието,
като определя срок за представянето им, не
по-кратък от 5 работни дни. Уведомлението
съдържа и информация, че неотстраняването
на нередовностите в срок може да доведе до
отстраняване на кандидата от процедурата.
(3) Кандидатът няма право да представя
на комисията други документи освен липсващите и тези за отстраняване на несъответствията. Представянето на тези документи не
може да води до подобряване на качеството
на проектното предложение и до нарушаване
на принципите по чл. 1, ал. 2 и чл. 9.
(4) След приключване на оценката на административното съответствие и допустимостта
на страницата на съответния фонд и в ИСУН
2020 се публикува списък с предложените за
отхвърляне на този етап на оценка проектни
предложения с посочени основания за това.
За недопускането се съобщава на всеки от
кандидатите, включени в него.
(5) Кандидатите, чиито проектни предложения са предложени за отхвърляне от
оценителната комиси я, могат да подадат
писмени възражения срещу предложението
за отхвърлянето им пред ръководителя на
отговорния орган в срок до 7 дни от деня,
следващ датата на публикуване на списъка
по ал. 4.
(6) Възражение може да се подава само
срещу предложението на оценителната комисия за отхвърляне на съответното проектно
предложение на етап оценка на административното съответствие и допустимостта.
(7) С подаване на възражението не могат
да се представят нови документи, които не
са били част от първоначално представеното
проектно предложение и/или не са допълнени
по реда на ал. 2.
(8) Ръководителят на отговорния орган
определя със заповед лица, които да извършват проверка за основателност та на
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получените по реда на ал. 5 възражения. В
проверката не могат да участват лица, които
са участвали в първоначалната оценка на
проектните предложения.
(9) Лицата по ал. 8 трябва да притежават
необходимата квалификация и професионална компетентност за изпълнение на задачите и
да отговарят на изискванията по чл. 16, ал. 2
и 3. На лицата по ал. 8 се осигурява достъп
до цялата документация по възражението.
(10) След приключване на проверката на
получените възражения лицата по ал. 8 изготвят писмено становище до ръководителя
на отговорния орган и до председателя на
оценителната комисия за основателността
на всяко от възраженията.
(11) Въз основа на списъка по ал. 4, получените по него възражения и становищата
по ал. 10 ръководителят на отговорния орган
се произнася по основателността на всяко
възражение, като може да изиска от оценителната комисия допълнително становище
по отделните възражения.
(12) В случай че ръководителят на отговорния орган прецени, че дадено възражение
е основателно, съответното проектно предложение се връща в оценителния процес за
техническа и финансова оценка.
(13) Отговорният орган уведомява писмено
кандидатите за резултатите от разглеждането
на техните възражения в срок до 20 работни
дни след изтичането на срока по ал. 5.
Чл. 19. (1) Техническата и финансовата оценка на проектните предложения се
извършва най-малко от двама членове на
комисията независимо един от друг.
(2) Окончателната оценка е средноаритметично от оценките по ал. 1. Когато проектно
предложение е оценено от двама членове
на комисията и между двете оценки има
разлика от повече от 20 на сто от максималната възможна оценка, председателят
на комисията възлага оценяването на трети
оценител – член на комисията с право на глас.
Окончателната оценка е средноаритметично
от оценката на третото лице и по-близката
до неговата от първите две оценки. Окончателната оценка се оформя от оценката на
третия оценител само в случаите, когато тя
е средноаритметично от оценките на другите двама.
(3) Когато едната оценка на проектното
предложение е под прага по чл. 10, ал. 1,
т. 3, а другата оценка – над него или равна
на него, председателят на комисията възлага
оценяването на трето лице – член на комисията с право на глас. Окончателната оценка
е средноаритметично от оценката на третото
лице и сходната с неговата по отношение на
праговете от първите две оценки.
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(4) При оценката на проектните предложения оценителната комисия може да изисква
допълнителна пояснителна информация или
документ от кандидатите, като срокът за
представянето им не може да бъде по-кратък
от 5 работни дни. Тази възможност не може
да води до подобряване на качеството на
проектното предложение и до нарушаване
на принципите по чл. 1, ал. 2 и чл. 9.
(5) В случай че при оценката на конкретно проектно предложение се установи, че с
помощта, за която се кандидатства, ще бъде
надхвърлен прагът на допустимите държавни/
минимални помощи, оценителната комисия
намалява служебно размера на безвъзмездната финансова помощ до максимално допустимия размер, като информира кандидата
за извършената корекция. Тази корекция не
може да води до подобряване на качеството
на проектното предложение и до нарушаване
на принципите по чл. 1, ал. 2 и чл. 9.
(6) Оценителната комисия може да извършва корекции в бюджета на проектно
предложение, в случай че при оценката се
установи:
1. наличие на недопустими дейности и/
или разходи;
2. несъответствие меж ду предвидените
дейности и видовете заложени разходи;
3. дублиране на разходи;
4. неспазване на заложените в документите по чл. 12, ал. 1 правила/ограничения
по отношение на заложени процентни съотношения/прагове на разходите;
5. несъответствие с правилата за държавните/минималните помощи.
(7) Корекциите по ал. 6, т. 2 и 3 се извършват след изискване на допълнителна
пояснителна информация от кандидата по
реда на ал. 4.
(8) Корекциите по ал. 6 не могат да водят до:
1. увеличаване на размера или интензитета
на безвъзмездната финансова помощ, предвидени в подаденото проектно предложение;
2. невъзможност за изпълнение на целите
на проекта или на проектните дейности;
3. подобряване на качеството на проектното предложение и нарушаване на принципите
по чл. 1, ал. 2 и чл. 9.
(9) Комисията информира кандидата за
извършените корекции по ал. 5 и 6.
Чл. 20. (1) В срока по чл. 17, ал. 3 председателят на оценителната комисия предава
на ръководителя на отговорния орган оценителен доклад, към който се прилагат:
1. списък на предложените за финансиране проектни предложения, включително
размерът на безвъзмездната финансова помощ, която да бъде предоставена за всяко
предложение;
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2. списък с резервни проектни предложения, подредени по реда на тяхното класиране,
които успешно са преминали оценката, но
за които не е достигнало финансиране;
3. списък на предложените за отхвърляне
проектни предложени я и основанието за
отхвърлянето им;
4. списък на от теглените по време на
оценката проектни предложения;
5. копие на заповедта за определяне на
състава на оценителната комисия и на заповедите за промени в него, ако има такива;
6. декларации по чл. 16, ал. 4;
7. разясненията, които са предоставяни
на ка н д и дат и т е п ред и п редс та вя нет о на
проектните предложения, както и кореспонденцията, водена с кандидатите по време
на оценителния процес, когато същата не е
водена през ИСУН 2020;
8. оценителни листове от всеки етап на
оценката, в случай че не са налични в информационната система ИСУН 2020;
9. протоколи от отделните етапи на оценката, подписани от участвалите в съответния
етап на оценка лица, по образец, утвърден
от ръководителя на отговорния орган.
(2) Докладът по ал. 1 се подписва от председателя, секретаря и от всички членове на
оценителната комисия.
(3) Получаването на доклада по ал. 1 се
удостоверява с дата и подпис.
Чл. 21. (1) В срок до 10 дни след като
получи оценителния доклад, въз основа на
него и на доклада на наблюдателя по чл. 14,
ал. 8, ръководителят на отговорния орган:
1. одобрява оценителния доклад;
2. връща доклада за провеждане на оценяването и класирането от етапа, където
са допуснати нарушения, когато те са отстраними;
3. не одобрява доклада, когато в процедурата са допуснати съществени нарушения.
(2) При одобрен оценителен доклад кандидатите от списъка по чл. 20, ал. 1, т. 1
се поканват да представят в 10-дневен срок
доказателства, че отговарят на изискванията
за бенефициент, включително на условията,
посочени в документите по чл. 8, ал. 8, т. 2,
ако същите не са приложени към формуляра
за кандидатстване.
(3) Ръководителят на отговорния орган
прекратява процедурата:
1. в случаите по ал. 1, т. 1, по предложение на оцени т елната комиси я, когат о
не са класирани проектни предложения за
финансиране;
2. в случаите по ал. 1, т. 3;
3. когато няма постъпили в срок проектни
предложения или всички подадени предложения са оттеглени;
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4. п ри сп и ра не на фи на нси ра не т о по
програмата на съответния фонд или на част
от нея.
Чл. 22. (1) В срок до 14 дни от деня, следващ
одобряването на оценителния доклад, съответно от представянето на доказателствата
по чл. 21, ал. 2, ръководителят на отговорния орган взема решение за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ по всяко
проектно предложение, включено в списъка
по чл. 20, ал. 1, т. 1.
(2) При остатъчен финансов ресурс безвъзмездна финансова помощ може да бъде
предоставена и за проектни предложения
от списъка по чл. 20, ал. 1, т. 2 по реда на
тяхното класиране.
(3) В случаите по чл. 21, ал. 3 ръководителят на отговорния орган издава мотивирано
решение за прекратяване на процедурата.
(4) В случаите по ал. 3 кандидатите, подали проектни предложения, се уведомяват
по електронен път или на хартиен носител
от ръководителя на отговорния орган за прекратяването и нямат право на обезщетения.
Чл. 23. (1) Решението по чл. 22, а л. 1
съдържа:
1. списък на проектните предложения, одобрени за финансиране, включително размера
на безвъзмездната финансова помощ, която
да бъде предоставена за всяко предложение;
2. списък с резервни проектни предложения, които успешно са преминали оценката,
но за които не е достигнало финансиране;
3. списък на отхвърлените проектни предложения и основанието за отхвърлянето им.
(2) Отговорният орган уведомява писмено
всеки от кандидатите от списъците по ал. 1
в срок до 10 работни дни от издаване на
решението за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ. В срок до 10 работни дни
от получаване на решението кандидатът може
да поиска допълнителни разяснения относно
основанията за класирането му, съответно
отхвърлянето му.
(3) Решенията по чл. 22, ал. 1 и 3 се обявяват по реда на чл. 12, ал. 3.
Чл. 24. (1) Ръководителят на отговорния
орган издава мотивирано решение за отказ
за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ, когато:
1. се установи наличие на двойно финансиране на проект или на дейности от него
извън случаите по чл. 2;
2. п реди момен та на ск лючванет о на
договора или издаването на заповедта за
предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ се установи надхвърляне на прага на
допустимите държавни/минимални помощи
извън случаите по чл. 19, ал. 5;
3. п реди момен та на ск л ючва нет о на
договора или издаването на заповедта за
предоставяне на безвъзмездна финансова
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помощ се установи несъответствие с друго
изискване за допустимост, посочено в насоките за кандидатстване.
(2) Решението по ал. 1 се обявява по реда
на чл. 12, ал. 3 и се съобщава на заинтересованите страни по реда на чл. 61, ал. 1 и
2 от Административнопроцесуалния кодекс.
Раздел II
Процедура на директно предоставяне
Чл. 25. Процедурата на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е
тази, при която отговорният орган може да
предостави безвъзмездна финансова помощ
на конкретен бенефициент при условията
на член 7, параграф 3 от Делегиран регламент (ЕС) № 1042/2014 на Комисията от 25
юли 2014 г. за допълване на Регламент (ЕС)
№ 514/2014 по отношение на определянето
и отговорностите в областта на управлението и контрола на отговорните органи и по
отношение на статута и задълженията на
одитните органи (ОВ, L 289/3 от 3.10.2014 г.).
Чл. 26. (1) Отговорният орган подготвя
процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за конкретен
бенефициент, като преди одобрение на обявата и насоките за кандидатстване същите
се съгласуват предварително за съответствие
с приложимите правила за държавните помощи с министъра на финансите по ред,
определен от него и съобразно правомощията
му съгласно Закона за държавните помощи.
(2) Отговорният орган изпраща проектите
на насоки за кандидатстване и покана за
представяне на проектно предложение на
конкретните бенефициенти за предложения
и становища в разумен срок, който не може
да бъде по-кратък от 7 дни.
Чл. 27. (1) Процедурата на директно предоставяне се извършва на следните етапи:
1. изпращане от отговорния орган на покана за представяне на проектно предложение
и насоки за кандидатстване на конкретните
бенефициенти, които се публикуват на интернет страницата на съответния фонд и в
ИСУН 2020; основанията за използването
на процедурата на директно предоставяне
се посочват в поканата за представяне на
предложения;
2. представяне на проектни предложения
от конкретните бенефициенти в съответствие
с насоките за кандидатстване;
3. назначаване със заповед на ръководителя
на отговорния орган на оценителна комисия
за оценка на проектни предложения, която
се състои най-малко от трима членове;
4. оценка на получените проектни предложения;
5. издаване на решение на ръководителя
на отговорни я орган за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ или за прекратяване на процедурата;
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6. сключване на договор, съответно издаване на заповед за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
(2) При всяко изменение на насоките за
кандидатстване конкретните бенефициенти
следва да бъдат информирани чрез електронна
поща или на хартиен носител в срок до 5 работни дни от утвърждаване на изменението.
(3) Оценката на всяко проектно предложение се извършва в срок до 60 дни от датата на подаването му или от крайния срок
за подаване на проектните предложения, в
случай че в насоките за кандидатстване е
предвиден такъв.
(4) В слу чаи на установени в процеса
на оценка непълноти и/или нередовности
на проектното предложение конкретни ят
бенефициент се поканва в разумен срок, не
по-кратък от 3 работни дни от съобщаването,
да ги отстрани. Срокът по ал. 3 спира да тече
до датата на отстраняване на непълнотите
и/или нередовностите.
(5) При наличие на положителен резултат
от оценяването ръководителят на отговорния орган в срок до 5 работни дни издава
решението по ал. 1, т. 5. В решението за
предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ се включват мотивите за провеждане на процедура на директно предоставяне.
(6) Ръководителят на отговорния орган
прекратява с решение процедурите на директно предоставяне в случаите, в които:
1. няма постъпили проектни предложения, в случай че е определен краен срок
за подаване или когато всички подадени
предложения са оттеглени;
2. е спряно финансирането по съответния
фонд от страна на Европейската комисия
или финансирането ще бъде спряно преди
приключване на оценителния процес;
3. при откриването и провеждането на
п роцед у рата са доп уснат и нару шени я на
принципите по чл. 1, ал. 2.
(7) Извън случаите по ал. 6 процедура
чрез директно предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ може да бъде прекратена
и по отношение на конкретен бенефициент,
който не отстрани в срок нередовност, непълнота и/или несъответствие с изискванията.
(8) В случай на прекратяване набирането
на проектни предложения или на прекратяване на процедурата за директно предоставяне
решението за прекратяване се изпраща на
конкретните бенефициенти и се публикува
на интернет страницата на съответния фонд
и в ИСУН 2020. В тези случаи конкретните
бенефициенти нямат право на обезщетение.
(9) Ръководителят на отговорния орган
определя с вътрешни правила реда за провеждане на процедурата на директно предоставяне.
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ОСИГ У РЯВА НЕ Н А ИНФОРМ А Ц И Я И
ПУБЛИЧНОСТ ПРИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА
БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ
Чл. 28. До 10 работни дни от датата на
сключване на договора, съответно издаване
на заповедта за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ, на интернет страницата
на съответния фонд и в ИСУН 2020 се публикува информация относно предоставената
безвъзмездна финансова помощ, в случай че
тази справка не е генерирана от ИСУН 2020.
Чл. 29. До 30 работни дни от датата на
сключване на договора, съответно издаване
на заповедта за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ, отговорният орган организира въвеждащо обучение за бенефициентите
за изпълнение на проектите по съответната
процедура.
Чл. 30. (1) За осигуряване на прозрачност и докладване на държавните помощи
отговорният орган като администратор на
помощ води и поддържа собствени регистри
на държавните и минима лните помощи,
като отговаря за достоверността на данните
в тях, и при поискване осигурява достъп на
представител на министъра на финансите до
този регистър.
(2) Информацията по ал. 1 се съхранява
за срок 10 години считано от датата на последното плащане по схемата или по индивидуално предоставената помощ.
(3) В случай че Европейската комисия поиска информация или съдействие от Република
България и след запитване от министъра на
финансите с искане за предоставяне на необходимата информация, отговорният орган
като администратор на помощ е длъжен в
7-дневен срок да отговори на запитването, да
предостави исканата информация и да окаже
пълно съдействие по поставения въпрос.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на постановлението:
1. „Кандидати за безвъзмездна финансова
помощ“ са всички физически и юридически
лица и техни обединения, които кандидатстват за безвъзмездна финансова помощ чрез
подаване на проектно предложение.
2. „Конкретен бенефициент на безвъзмездната помощ“ е организация, институция, административна или друга структура,
индивидуално посочена в съответната програма или в документ, одобрен от Комисията за одобрение на индикативни годишни
работ ни п рог рами и и дейни п роек т и по
фонд „Вътрешна сигурност“ 2014 – 2020 г.
и фонд „Убежище, миграция и интеграция“
2014 – 2020 г., с ъ зда дена с ъс за повед на
минист ъра на вът решните работи, която
може да изготви проектно предложение и
да получи безвъзмездна финансова помощ
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за определена дейност, или която е определена
със закон или с подзаконов нормативен акт
като правоприемник на такава структура,
отговорна за изпълнението на конкретна
дейност, и е допустим бенефициент по съответната програма.
3. „Оценка на административното съответствие и допустимостта“ е етап от оценката
на проектното предложение, при който се
извършва п роверка от носно форма лното
съответствие на проектното предложение и
на допустимостта на кандидатите и проектните дейности.
4. „Партньори на кандидатите за безвъзмездна финансова помощ“ са всички физически и юридически лица и техни обединения, които участват съвместно с кандидата
в подготовката и/или техническото и/или
финансовото изпълнение на проекта или на
предварително заявени във формуляра за
кандидатстване дейности от проекта.
5. „Ръководител на отговорния орган“ е
директорът на административната структура, определена да изпълнява функциите на
отговорен орган, или оправомощено от него
длъжностно лице.
6. „Техническа и финансова оценка“ е
оценка по същество на проектните предложения, която се извършва в съответствие с
критериите за оценка на проектите.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 2. До постигане на тех ническа възможност за включване на фонд „Вътрешна
сигурност“ и фонд „Убежище, миграция и
интеграция“ в ИСУН 2020 документите и
информацията, за които се изисква публикуване съгласно постановлението, се публикуват единствено на електронната страница на
съответния фонд, а проектните предложения
не се подават по електронен път.
§ 3. Обявените и недовършени до влизането в сила на постановлението процедури по
предоставянето на безвъзмездна финансова
помощ се довършват по реда на отмененото
Постановление № 107 на Министерския съвет
от 2014 г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по
програмите, съфинансирани от Европейския
фонд за регионално развитие, Европейския
социален фонд, Кохезионния фонд на Европейския съюз и Европейския фонд за морско
дело и рибарство за периода 2014 – 2020 г.
§ 4. Постановлението се приема на основание чл. 7а от Закона за нормативните актове.
§ 5. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
5567

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 7

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 168
ОТ 8 ЮЛИ 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.; Решение № 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., бр. 19 и 40 от 2015 г.
и бр. 17 от 2016 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 92 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинеи 2 – 4 се изменят така:
„(2) За компенсиране на разходите за
изплащане на пенсии чрез пощенските станции Националният осигурителен институт
превежда авансово до 7-о число на месеца
на дружеството, натоварено с извършването
на обществената услуга на територията на
цялата страна, парична сума в размер, равен
на 1/12 част от определената за съответната
година компенсация.
(3) Ежегодно в срок до 31 май дружеството
по ал. 2 изготвя и представя на министъра
на транспорта, информационните технологии
и съобщенията обобщен годишен доклад за
действително направените нетни разходи,
как т о и за разходи т е за инвест иц ии, за
извършване на обществената услуга по изплащане на пенсии през предходната година,
определени в съответствие с изискванията на
механизма съгласно приложението. Докладът
съдържа и размера на исканата компенсация
за нет ни те разходи, п редставл яващи несправедлива финансова тежест, определени
съгласно приложението.
(4) Министърът на транспорта, информа ц ион н и т е т ех нолог и и и с ъ о бщен и я т а
ежегодно назначава независим одитор за
проверка за съответствие на представения
доклад и размера на исканата компенсация
по ал. 3 с изискванията на механизма съгласно приложението към ал. 3. Разходите за
одита се поемат ежегодно от Националния
осигурителен институт чрез извършване на
трансфер към бюджета на Министерството
на транспорта, информационните технологии
и съобщенията.“
2. Създава се нова ал. 5:
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„(5) В срок до три месеца от представянето
на обобщения годишен доклад министърът на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията въз основа на мотивиран доклад
на одитора определя със заповед размера на
компенсацията, дължима за извършване на
обществената услуга по изплащане на пенсии
чрез пощенските станции за предходната
година.“
3. Алинея 6 се изменя така:
„(6) Компенсаци ята за извършване на
услугата от общ икономически интерес „изплащане на пенсии“ чрез пощенските станции
не може да надвишава размера, определен
в чл. 2, параграф 1, буква „а“ от Решение
2012/21/EC на Комисията от 20 декември
2011 г. относно прилагането на чл. 106, параграф 2 от Договора за функционирането на
Европейския съюз за държавната помощ под
формата на компенсация за обществена услуга, предоставена на определени предприятия,
натоварени с извършването на услуги от общ
икономически интерес (ОВ, L 7 от 11 януари 2012 г.), наричано по-нататък „Решение
2012/21/ЕС“ – левовата равностойност на
15 милиона евро. Компенсацията за услугата
от общ икономически интерес „изплащане
на пенсии“ е освободена от начисляване на
данък върху добавената стойност.“
4. Създават се ал. 7 – 12:
„(7) В случай че е установен размер над
левовата равностойност на 15 млн. евро,
компенсацията подлежи на нотифициране
на държавна помощ и не се изплаща преди
получаването на положително решение от
Европейската комисия. В тези случаи министърът на транспорта, информационните
технологии и съобщени ята публик у ва на
ин т ернет ст раницата на м инис т ерс т во т о
информация за размера на помощта, предоставена на дружеството, на годишна основа
след одобрение от Европейската комисия.
(8) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията предоставя
на министъра на финансите информация за
размера на компенсацията за тригодишен
период за изг о т вя не на с р ед но с р оч нат а
бюджетна прогноза по реда на Закона за
публичните финанси.
(9) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията в хода на
бюджетната процедура представя заповедта
по ал. 5 и документите, въз основа на които
е издадена, на министъра на финансите и на
управителя на Националния осигурителен
институт с предложение за включване на
размера на компенсацията в проекта на закона за бюджета на държавното обществено
осигуряване за следващата година.
(10) При условие че окончателният размер
на компенсацията превишава полу чените
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средства по ал. 2, Националният осигурителен институт в едномесечен срок от получаването на заповедта по ал. 5 доплаща
разликата.
(11) В случай че получените средства по
ал. 2 превишават размера на годишната компенсация с не повече от 10 на сто, размерът
на превишението се приспада от размера на
компенсацията за следващия период.
(12) В случай че получените средства по
ал. 2 превишават размера на компенсацията
с повече от 10 на сто, пълният размер на
превишението се възстановява от дружеството на Националния осигурителен институт
в едномесечен срок от издаването на заповедта по ал. 5.“
5. Досегашната ал. 5 става ал. 13.
§ 2. Създава се чл. 92а:
„Чл. 92а. (1) Размерът на компенсацията
за извършване на обществената услуга на територията на цялата страна по изплащане на
пенсии чрез пощенските станции, необходима
за покриване на сумата на извършените нетни
разходи, се определя по механизъм съгласно
приложението към чл. 92, ал. 3. Прилагането на механизма се извършва при спазване
изискванията на Решение 2012/21/ЕС.
(2) Нетните разходи представляват разлика между нетните разходи при работа със
задъл жение за изплащане на пенсиите и
нетните разходи при работа без задължение
за изплащане на пенсиите и сe изчисляват
по механизма съгласно приложението към
чл. 92, ал. 3.
(3) Разходите за инвестиции, пряко или
косвено свързани с извършване на услугата
от общ икономически интерес, се отнасят
пряко или се преразпределят на базата на
фактическото им участие в процесите по
предоставянето на услугата.
(4) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията осъществява контрол върху процеса на компенсиране,
като извършва проверки най-малко на всеки
три години през периода на възлагане и в
края на този период с цел недопускане на
свр ъх ком пенси ра не на д ру жес т во т о п ри
осъществяване на обществената услуга по
изплащане на пенсии. В случай че са констатирани несъответствия или въз основа на
информация от управителя на Националния
осигурителен институт относно нередности
при изпълнение на задължението, министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията издава съответните
предписания.“
§ 3. Създава се чл. 92б:
„Чл. 92б. (1) Извършването на обществената услуга на територията на цялата страна
по изплащане на пенсии чрез пощенските
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станции се възлага на „Български
пощи“ – ЕАД (дружеството), за срок 10 години считано от 1 юли 2016 г.
(2) Ком пенси ра не т о на дей но с т т а по
изп ла ща не на пенси и т е с е ос ъщес т вя ва
при спазване на разпоредбите на Решение
2012/21/ЕС.
(3) Редът за предаване на информацията
във връзка с изплащане на пенсиите чрез
пощенските станции се урежда с писмено
споразу мение меж д у НОИ и „Българск и
пощи“ – ЕАД.“
§ 4. Създава се приложение към чл. 92,
ал. 3:
„Приложение
към чл. 92, ал. 3
Механизъм за определяне на компенсацията на
нетните разходи, представляващи несправедлива
финансова тежест, при предоставяне на услугата
от общ икономически интерес „изплащане на
пенсии“ чрез пощенските станции на територията на цялата страна
1. При изчисляване на приходите и разходите по предоставяне на обществената услуга
на територията на цялата страна по изплащане
на пенсии чрез пощенските станции се вземат
предвид само разходите, имащи отношение към
услугата – всички преки разходи и подходящ
дял от непреките разходи.
2. За отделяне на услугата от останалите услуги се води разделно аналитично счетоводство
по елементи на разходите и по видове услуги
съгласно счетоводната система за разпределение
на разходите.
3. За изчисляване на нетните разходи задълженото дружество разработва хипотетичен
сценарий при работа без задължение за изплащане на пенсии.
4. Размерът на нетните разходи за задължението за изплащане на пенсии се изчислява по
следната формула:
НРип = (П-Р)зип – (П-P)бзип,
където:
а) НРип е размерът нетните разходи в лева
при изплащане на пенсии за съответната година;
б) Пзип са приходите в лева при работа със
задължение за изплащане на пенсии, изчислени
въз основа на действащи потребителски цени;
в) Рзип са разходите при работа със задължение за изплащане на пенсии в лева, изчислени
въз основа на отчетени и разпределени разходи
от счетоводната система за разпределение на
разходите по видове услуги;
г) Пб зи п с а п ри ход и т е п ри р аб о т а б е з
задължение за изплащане на пенсии в лева,
изчислени въз основа на цени, определени в
хипотетичния сценарий;
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д) Pбзип са разходите при работа без задължение за изплащане на пенсии в лева, изчислени въз основа на разходите, определени
в хипотетичния сценарий.
В случаите, когато разликата между нетните
разходи от извършването на обществената услуга
на територията на цялата страна по изплащане
на пенсии чрез пощенските станции със задължение и нетните разходи без задължение
е отрицателно число, налице е несправедлива
финансова тежест и същата подлежи на компенсиране.
5. Размерът на компенсацията се изчислява
по следната формула:
Кип = НРип,
където:
а) Кип е размерът на компенсацията в лева
за съответната година;
б) НРип е размерът на нетните разходи в
лева за съответната година.“

Преходни и заключителни разпоредби
§ 5. Компенсаци ята за извършване на
обществената услуга по изплащане на пенсии чрез пощенските станции за 2016 г. не
може да надвишава размера, определен в
чл. 92, ал. 6.
§ 6. В срок до 1 септември 2016 г. министърът на транспорта, информационните
т ех нолог и и и с ъ о бщен и я т а п р ед ла г а на
министъра на финансите и на управителя
на На ц иона л н и я оси г у ри т елен и нс т и т у т
размера на компенсацията за извършване на
обществената услуга по изплащане на пенсиите чрез пощенските станции, определен
на базата на фактически изплатените суми
до 1 юли 2016 г., за включване в проекта на
Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2017 г.
§ 7. Компенсаци ята за извършване на
обществената услуга по изплащане на пенсиите чрез пощенските станции за периода
от 1 юли до 31 декември 2016 г. е в размер
на разликата от левовата равностойност на
15 милиона евро и преведените от Националния осигурителен институт на дружеството
средства до 1 юли 2016 г. Сумата се изплаща
от Националния осигурителен институт на
дружеството ежемесечно до 7-о число на
месеца на равни вноски.
§ 8. Окончателният размер на компенсацията за 2016 г. се определя по реда и в
сроковете по чл. 92.
§ 9. Постановлението влиза в сила от
1 юли 2016 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
5568
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 169
ОТ 11 ЮЛИ 2016 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Комисията за енергийно и водно
регулиране за 2016 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на Комисията за енергийно и водно регулиране за 2016 г. в размер 116 500 лв.
за разходи за персонал.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят чрез
преструктуриране на разходите по централния
бюджет за 2016 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по бюджета на Комисията
за енергийно и водно регулиране за 2016 г.
(2) Със сумата 116 500 лв. да се увеличи
показател „Персонал“ по чл. 37, ал. 1 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2016 г.
Чл. 3. Председателят на Комисията за
енергийно и водно регулиране да извърши съответните промени по бюджета на Комисията
за енергийно и водно регулиране за 2016 г. и
да уведоми министъра на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2016 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 2 и 3 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на председателя на Комисията за
енергийно и водно регулиране.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Румяна Бъчварова
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
5759

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 170
ОТ 11 ЮЛИ 2016 Г.

за приемане на Правилник за устройството и
дейността на служба „Военна информация“
и Класификатор на длъжностите в служба
„Военна информация“
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Приема Правилник за устройството
и дейността на служба „Военна информация“.
Чл. 2. Приема Класификатор на длъжностите в служба „Военна информация“.
Заключителни разпоредби
§ 1. Отменя се Постановление № 230 на
Министерския съвет от 2010 г. за приемане
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на Правилник за организацията и дейността,
специфичните условия и ред за назначаване на
личния състав и за изпълнение и прекратяване
на службата в служба „Военна информация“
и Класификатор на длъжностите на военнослужещите в служба „Военна информация“
(ДВ, бр. 82 от 2010 г.).
§ 2. В Класификатора на длъжностите в
администрацията, приет с Постановление
№ 129 на Министерския съвет от 2012 г. за
приемане на Класификатор на длъжностите
в администрацията, на Наредба за прилагането на Класификатора на длъжностите в
администрацията, на Наредба за заплатите
на служителите в държавната администраци я, на Наредба за услови ята и реда за
оценяване изпълнението на служителите в
държавната администрация и на Наредба за
длъжностните характеристики на държавните
служители (обн., ДВ, бр. 49 от 2012 г.; изм. и
доп., бр. 80 от 2012 г., бр. 25 и 44 от 2014 г.,
бр. 64 от 2015 г. и бр. 32 и 36 от 2016 г.) се
създава нов ред 77а:
„
77а 5 Експерт- И н с п е к т о р в ма- II 5 го- слуно ниво служба „Военна гис- млад- ди- жеб1Б
информация“
тър ши
ни но

“
§ 3. В Постановление № 54 на Министерск и я съвет от 2010 г. за приемане на
Устройствен правилник на Министерството
на отбраната и за определяне на структури
на пряко подчинение на министъра на отбраната (обн., ДВ, бр. 27 от 2010 г.; изм. и
доп., бр. 39 и 104 от 2011 г., бр. 50 и 92 от
2012 г., бр. 8, 55 и 76 от 2014 г., бр. 14, 37 и
94 от 2015 г. и бр. 42 от 2016 г.) се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 5, ал. 2 т. 17 се изменя така:
„17. подпомагане защитата и използването
на интелектуалната и индустриалната собственост на Министерството на отбраната,
структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, които
са юридически лица на бюджетна издръжка
към министъра на отбраната.“
2. В чл. 8 накрая се поставя запетая и се
добавя „а за служба „Военна информация“ – в
Правилника за устройството и дейността на
служба „Военна информация“.
3. В приложение № 6 към чл. 8 т. 3 се
отменя.
§ 4. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на отбраната и на
директора на служба „Военна информация“.
§ 5. Постановлението влиза в сила от
1 юли 2016 г.
За министър-председател:
Румяна Бъчварова
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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ПРАВИЛНИК

за ус тройс твото и дейнос т та на с л у жба
„Военна информация“
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С правилника се уреждат:
1. устройството, дейността, организационната структура, организацията на работата и
общата численост на служителите в служба
„Военна информация“, наричана по-нататък
„Службата“;
2. спецификата във военната служба на
военнослужещите от Службата;
3. спецификата в служебните и трудовите
правоотношения с цивилните служители от
Службата;
4. организацията на дейността на инспектора, видовете проверки, както и условията
и редът за извършването им.
Чл. 2. Службата е служба за сигурност,
непосредствено подчинена на министъра на
отбраната.
Г л а в а

в т о р а

УСТРОЙСТВО И УПРАВЛЕНИЕ НА
СЛУЖБАТА
Раздел I
Общи положения
Чл. 3. (1) Службата е структурирана в ръководство, дирекции, самостоятелни отдели,
подчинено военно формирование и структурата по чл. 54, ал. 2 от Закона за военното
разузнаване.
(2) В дирекциите може да се създават отдели, сектори и териториални структури, а в
отделите – сектори.
(3) В отделите и секторите може да се
изграждат секции и други структурни звена.
(4) Подчиненото военно формирование се
състои от териториални бази, звена, групи и
възли, в които може да се създават секции и
други структурни звена.
(5) Непосредствено подчинени на директора на Службата са инспектор и финансов
контрольор.
(6) За осъществяване на дейност та на
Службата зад граница се създават задгранични
структури (органи).
(7) На Службата, териториалните структури
към дирекциите, структурата по чл. 54, ал. 2 от
Закона за военното разузнаване, подчиненото
военно формирование и териториалните му
бази и възли се присвояват военнопощенски
номера.
Чл. 4. За изпълнение на задачите и дейностите по Закона за военното разузнаване
Службата:
1. организира и води стратегическо разузнаване с използване на човешки ресурси и
технически средства;
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2. участва в организацията и осъществяването на военнодипломатическата дейност
на Министерството на отбраната;
3. осъществява самостоятелно ресурсно
осигуряване на дейността си;
4. извършва вътрешен контрол на своята
дейност;
5. осъществява ръководство и управление
на дейностите по т. 1, 2, 3 и 4.
Раздел II
Ръководство на Службата
Чл. 5. (1) Службата се ръководи и представлява от директор, който се назначава при
условията и по реда на чл. 24 и 26 от Закона
за военното разузнаване.
(2) Министърът на отбраната разрешава
ползването на отпуск на директора на Службата.
Чл. 6. (1) При изпълнение на своите функции директорът на Службата се подпомага от
трима заместник-директори, назначени при
условията и по реда на чл. 25 и 26 от Закона
за военното разузнаване.
(2) Заместник-директорите са непосредствено подчинени на директора на Службата
и го подпомагат, като ръководят, организират
и осъществяват контрол на дейността в следните направления:
1. добиване на информация, международно сътрудничество, военнодипломатическа
дейност и специално осигуряване на разузнавателната дейност;
2. осъществяване на информационно-аналитичната дейност и управление на разузнавателния процес във въоръжените сили;
3. ресурсно осигуряване, управление и
интегриране на дейността и ресурсите.
(3) Конкретните функции и правомощия
на заместник-директорите на Службата се
определят в заповедта по чл. 25, ал. 2 от Закона за военното разузнаване.
(4) При осъществяване на правомощията
си заместник-директорите на Службата:
1. издават писмени разпореждания и указания;
2. получават и разпределят кореспонденция
и подписват изходяща кореспонденция;
3. подписват и утвърждават документи,
свързани с планирането, организацията и отчета на работата на подчинените им структури
и с други дейности, за които са отговорни.
(5) Заместник-директорите на Службата
изпълняват функциите и правомощията на
директора в негово отсъствие по реда на чл. 25,
ал. 3 от Закона за военното разузнаване.
Чл. 7. Статусът на заместник-директорите
на Службата, назначени по чл. 25, ал. 1, т. 2
от Закона за военното разузнаване, се урежда
в съответствие със Закона за военното разузнаване, Кодекса на труда, Закона за отбраната
и въоръжените сили на Република България,
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Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република
България и този правилник.
Раздел III
Управление на дейността
Чл. 8. Съвещателни органи на директора
на Службата за управление на дейността са:
1. Директорски съвет;
2. Експертна комисия за управление на
разузнавателната дейност;
3. Експертна комисия за управление на
ресурсното осигуряване;
4. Експертна комисия за управление на
човешките ресурси.
Чл. 9. (1) Директорският съвет подпомага
директора на Службата при вземане на решения в процесите на управление на дейността
на Службата, свързани със:
1. създаването и промяната на регламентиращата уредба;
2. формулиране на целите, необходимите
способности и направленията за развитие;
3. промяната на организационната структура;
4. определянето и интегрирането на функциите на приложните системи;
5. определянето на правилата за организацията на работата в приложните системи;
6. други важни общи въпроси.
(2) Директорският съвет се ръководи от
директора на Службата.
(3) Съставът и правилата за работа на Директорския съвет се определят със заповед
на директора на Службата.
(4) Решенията на Директорския съвет се
оформят в протоколи, които се утвърждават
от директора на Службата.
Чл. 10. (1) Експертната комисия за управление на разузнавателната дейност подпомага директора на Службата при вземане
на решения в процесите на управление на
разузнавателната дейност.
(2) Комисията по ал. 1 се ръководи от
директора на Службата.
(3) Съставът и правилата за работа на
комисията по ал. 1 се определят със заповед
на директора на Службата.
(4) Решенията на комисията по ал. 1 се
оформят в протоколи, които се утвърждават
от директора на Службата.
Чл. 11. (1) Експертната комисия за управление на ресурсното осигуряване подпомага
директора на Службата при вземане на решения в процесите на управление на ресурсното
осигуряване и интегриране на ресурсите.
(2) Комисията по ал. 1 се ръководи от заместник-директора на Службата, отговарящ за
ресурсното осигуряване, и заседава с основен
и разширен състав.
(3) Съставът, правилата за работа на комисията по ал. 1 и конкретните є функции

ВЕСТНИК

БРОЙ 54

се определят със заповед на директора на
Службата.
(4) За всяко свое заседание комисията по
ал. 1 изготвя протокол с взетите решения.
Той се представя на директора на Службата,
който отразява окончателните си решения
върху него.
Чл. 12. (1) Експертната комисия за управление на човешките ресурси подпомага директора на Службата при вземане на решения
в процесите на управление на човешките ресурси и служебното развитие на служителите.
(2) Комисията по ал. 1 изпълнява и функциите по чл. 58 от Закона за военното разузнаване.
(3) Комисията по ал. 1 се ръководи от заместник-директора на Службата, отговарящ за
ресурсното осигуряване, и заседава с основен
и разширен състав.
(4) Съставът, правилата за работа на комисията по ал. 1 и конкретните є функции
се определят със заповед на директора на
Службата.
(5) За всяко свое заседание комисията по
ал. 1 изготвя протокол с взетите решения.
Той се представя на директора на Службата,
който отразява окончателните си решения
върху него.
Чл. 13. Дирекциите и самостоятелните
отдели управляват приложните системи на
Службата, които са в тяхната отговорност.
Чл. 14. Структурите по чл. 3, ал. 1 управляват дейността на подчинените им структурни звена.
Раздел IV
Инспектор, финансови контрольори и служител по сигурността на информацията
Чл. 15. (1) Инспекторът е непосредствено
подчинен на директора на Службата. Той се
назначава и осъществява контролни функции
при условията и по реда на чл. 28 – 32 от
Закона за военното разузнаване.
(2) Инспекторът, когато е цивилен служител, се назначава от министъра на отбраната
по служебно правоотношение в съответствие
със Закона за държавния служител.
(3) Организацията на дейността на инспектора, видовете проверки, както и условията
и редът за извършването им са определени
в глава девета.
Чл. 16. (1) Финансовият контрольор на
Сл у жбата е непосредствено подчинен на
директора є.
(2) Финансовият контрольор има следните
отговорности:
1. осъществява предварителен контрол
за законосъобразност на всички документи,
свързани с финансовата дейност в Службата,
с изключение на разходите и дейностите за
специфични цели;
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2. извършва предварителен контрол за законосъобразност при провеждане на процедури
за възлагане на обществени поръчки по Закона
за обществените поръчки, касаещи доставки
на стоки и услуги по изпълнението на Единния финансов план за материално-техническо
осигуряване на Службата и строителство и
строителни услуги по Единния поименен
списък за строителство и строителни услуги
на Службата;
3. извършва проверки на материалноотговорните лица в структурите на Службата
по отношение на събирането, съхраняването,
разходването и отчитането на поверените им
активи;
4. документира резултатите от извършените
проверки, като изготвя доклади до директора
на Службата;
5. осъществява методическо ръководство
и контрол на дейността на финансовия контрольор в подчиненото военно формирование.
(3) Директорът на Службата със свой акт
определя вътрешни правила за предварителен
контрол.
(4) Директорът на Слу жбата определ я
длъжности, на които служителите изпълняват
и функциите на финансов контрольор по ал. 2
при отсъствие на титуляря.
(5) За осъществяване на финансов контрол
на дейностите в подчиненото военно формирование директорът на Службата назначава
финансов контрольор, който е непосредствено
подчинен на началника на формированието
и осъществява функциите по ал. 2, т. 1 – 4.
Чл. 17. (1) Служителят по сигурността на
информацията е непосредствено подчинен на
директора на Службата и изпълнява задачите,
произтичащи от Закона за защита на класифицираната информация и подзаконовата
уредба, свързана с прилагането му.
(2) Служителят по сигурността на информацията е и ръководител на структурата,
отговаряща за сигурността на Службата (орган по сигурността на Службата), която е и
административно звено по сигурността.
Раздел V
Структури за осъществяване на дейността
на Службата
Чл. 18. (1) Структурите по чл. 3, ал. 1 и
дейностите, които осъществяват, се определят
съгласно приложение № 1 (секретно).
(2) Ръководителите на структурите по ал. 1
са непосредствено подчинени на директора
на Службата или на оправомощен от него
заместник-директор.
(3) Ръководителите на структурите по ал. 1
и на структурните звена в тях имат следните
задължения:
1. непосредствено ръководят и контролират
дейността на подчинената им структура или
структурно звено за изпълнение на функциите
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и задачите, определени във функционалната
характеристика по чл. 52, ал. 1;
2. отговарят за точното и срочното изпълнение на конкретните задачи от структурата/
структурното звено, като организират и контролират изпълнението;
3. изпълняват разпорежданията на непосредствения и преките си ръководители и
се отчитат за изпълнение на задачите пред
непосредствения си ръководител;
4. изготвят ежегодно до края на февруари
отчет за дейността на ръководената от тях
структура или структурно звено през предходната година и предлагат мерки за усъвършенстване на дейността;
5. атест и рат/оцен яват под чинени те си
служители;
6. предлагат назначаване, повишаване, преназначаване, стимулиране и освобождаване
на подчинените си служители;
7. при изпълнение на задачите осъществяват
пряко взаимодействие с другите структури/
структурни звена в Службата в съответствие
с установените организационни връзки и
правила;
8. организират при необходимост съвместни работни групи за изпълнение на задачи,
възложени на повече от една структура/едно
структурно звено;
9. предлагат налагане на дисциплинарни
наказания на подчинените си служители и
ги налагат, когато са оправомощени за това
от директора на Службата;
10. изпълняват и други задачи в рамките
на законовата компетентност на Службата.
Чл. 19. (1) Структурата по чл. 54, ал. 2 от
Закона за военното разузнаване осъществява
обучение, квалификация и преквалификация
на кадри за разузнавателната дейност и допълнителна професионална подготовка на
служителите на Службата.
(2) Щатната численост на структурата по
ал. 1, кадровото, финансовото и материалното
осигуряване на подготовката и обучението са
за сметка на Службата.
(3) Военната академия „Г. С. Раковски“
осъществява методическо ръководство на
учебната и научната дейност на структурата
по ал. 1 в съответствие с изискванията на
Закона за висшето образование и Закона за
развитие на академичния състав в Република
България.
Г л а в а

т р е т а

РАЗУЗНАВАТЕЛНА И ВОЕННОДИПЛОМАТИЧЕСК А ДЕЙНОСТ
Чл. 20. (1) Службата организира и води
стратегическо разузнаване с използване на
човешки ресурси и технически средства за
изпълнение на основните задачи по чл. 12 от
Закона за военното разузнаване, като:
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1. добива информация чрез осъществяване на:
а) оперативно-разузнавателна дейност;
б) електронно разузнаване;
в) разузнаване чрез изображения;
2. осъществява информационно-аналитична дейност за обработване на добитата
информация, създаване и разпространяване
на стратегическа разузнавателна информация;
3. осъществява международно сътрудничество в рамките на разузнавателната общност на НАТО и ЕС и с партньорски служби
съгласно чл. 34, 68 и 69 от Закона за военното
разузнаване;
4. осъществява информационно осигуряване и разузнавателна поддръжка на въоръжените сили на Република България.
(2) Службата управлява единния разузнавателен процес във въоръжените сили на
Република България.
Чл. 21. Добиването на информаци я се
осъществява съгласно приложение № 2 (секретно).
Чл. 22. Условията и редът за осъществяване на информационно-аналитична дейност
се определят с акт на директора на Службата
след решение на Експертната комисия за управление на разузнавателната дейност.
Чл. 23. (1) Службата организира процеса на
определяне, утвърждаване и разпределяне на
информационните задачи на военното разузнаване съгласно чл. 10 от Закона за военното
разузнаване.
(2) Информационните задачи се разработват
на базата на задачите, поставени от министър-председателя и министъра на отбраната,
и постъпилите заявки от потребителите на
разузнавателна информация.
(3) Информационните задачи по ал. 1 са
дългосрочни, годишни и допълнителни.
(4) Дългосрочните и годишните информационни задачи по ал. 3 се съгласуват от
министъра на отбраната и се утвърждават от
министър-председателя.
(5) Информационните задачи на структурите, осъществяващи разузнавателната дейност
в Службата, се поставят със съответни актове
на директора на Службата след решение на
Експертната комисия за управление на разузнавателната дейност.
Чл. 24. Разузнавателните органи на Службата изготвят планове за изпълнение на
поставените им задачи и отчети за тяхното
изпълнение.
Чл. 25. Службата:
1. подпомага началника на отбраната при
осъществяване на правомощията му по чл. 23
от Закона за военното разузнаване, като организира и прилага система за планирането,
координирането и отчитането му;
2. организира взаимодействието и координира дейностите по информационното осигу-
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ряване и разузнавателната поддръжка на българските военни контингенти със структурите
в Министерството на отбраната, Съвместното
командване на силите и командванията на
видовете въоръжени сили;
3. участва в определянето на необходимите способности на силите и средствата за
разузнаване и разработването на насоките за
организационно изграждане, модернизиране и
превъоръжаване на разузнавателните структури и формирования във въоръжените сили;
4. участва в процесите на отбранителното
планиране, планирането и провеждането на
подготовката на въоръжените сили и сертифицирането на щабовете и декларираните
формирования;
5. участва в разработването на нови, поддържането и актуализирането на съществуващите национални ръководни, концептуални и
доктринални документи в областта на сигурността и отбраната, както и във въвеждането
в практика на съюзни публикации и стандартизационни документи, регламентиращи
разузнаването във въоръжените сили.
Чл. 26. (1) За осъществяване на разузнавателна поддръжка на въоръжените сили на
Република България Службата изгражда, изпраща и управлява разузнавателни органи в
състава на международни мисии и операции
с българско военно или гражданско-военно
участие и във формированията при провеждане
на национални операции от въоръжените сили.
(2) Условията за осъществяване на дейността на разузнавателните органи в мисията/
операцията се утвърждават от министъра на
отбраната по предложение на директора на
Службата.
(3) Командироването на служителите от
състава на разузнавателните органи се извършва със заповед на министъра на отбраната
по предложение на директора на Службата.
Чл. 27. (1) Службата планира и координира дейностите по електронната война във
въоръжените сили на Република България
и разработва и актуализира националните
документи по електронната война в съответствие със стратегическите и оперативните
документи на НАТО.
(2) В качеството си на национален орган
Службата поддържа бази данни, свързани с
дейностите по електронната война в рамките
на НАТО.
Чл. 28. (1) Службата осигурява експлоатацията, поддръжката и развитието на системата за обработка и обмен на разузнавателна
информация на НАТО на национално ниво.
(2) Службата координира и организира
достъпа до системата за обмен на информация от органите за електронно разузнаване
на НАТО и системите за обмен на разузнавателна информация на Международния военен
секретариат на ЕС.
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(3) Директорът на Службата или оправомощено от него длъжностно лице осъществява
националното представителство в бордовете
за управление на системите по ал. 1 и 2.
Чл. 29. Директорът на Службата осъществява националното представителство в съвещателните органи за управление на военното
разузнаване в НАТО и ЕС.
Чл. 30. (1) Службата участва в организирането и провеждането на военнодипломатическата дейност на Министерството на
отбраната чрез:
1. изграждане и управление на Службата
на военния аташе към задгранични представителства на Република България по решение
на министъра на отбраната;
2. изпълнение на задачи по военнодипломатическата дейност от Службата на военния
аташе в страната на акредитация.
(2) Ресурсното осигуряване на дейността на
Службата на военния аташе се осъществява
от Службата при условия и по ред, определени
с акт на директора є.
(3) Подборът на военнослужещи за Службата на военния аташе се осъществява съгласно
чл. 71а, ал. 3 и 4 от Правилника за прилагане
на Закона за отбраната и въоръжените сили
на Република България.
(4) Командироването на военнослужещи
на работа в Службата на военния аташе
се извършва със заповед на министъра на
отбраната след съгласуване с министъра на
външните работи.
Г л а в а
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РЕСУРСНО ОСИГУРЯВАНЕ НА СЛУЖБАТА
Чл. 31. Ресурсното осигуряване на дейността на Службата включва:
1. комуникационно-информационно осигуряване и поддръжка;
2. логистично осигуряване и поддръжка;
3. осигуряване на вътрешната сигурност,
защитата на класифицираната информация
и контраразузнавателното обезпечаване на
разузнавателната дейност;
4. финансово осигуряване;
5. правно-нормативно осигуряване;
6. специално осигуряване на разузнавателната дейност;
7. организационно изграждане и управление
на човешките ресурси;
8. осигуряване и организация на бойната
подготовка и ежедневната дейност, документално-информационно осигуряване и осигуряване на връзките с обществеността;
9. обучение и подготовка на кадри за разузнавателната дейност.
Чл. 32. (1) Службата осъществява комплексно ресурсно осигуряване на дейността
си чрез структури, специализирани в направленията по чл. 31, съгласно изискванията на
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регламентиращата уредба и в рамките на утвърдения годишен бюджет от Министерството
на отбраната.
(2) Службата може да кандидатства за допълнително финансиране по програми на ЕС
и НАТО при условия и по ред, определени за
съответните програми.
(3) Определени материални ресурси може
да се получават централизирано и да се водят на централизиран отчет при условия и
по ред, определени с актове на министъра
на отбраната.
Чл. 33. Службата организира и прилага
интегрирана система за управление на дейността и ресурсите, предназначена за осигуряване на изпълнението на основните є
задачи, придобиване, поддържане и развитие
на необходимите способности, постигане на
целите и ефективно и ефикасно управление
и използване на ресурсите.
Чл. 34. (1) Слу жбата изготвя инвестиционни, програмни, планиращи и отчетни
документи, необходими за системата за мениджмънт на финансовите и материалните
ресурси на Министерството на отбраната,
като спазва изискванията на Закона за защита
на класифицираната информация и Закона за
военното разузнаване.
(2) За развитие на техническите системи
на Службата отговорните структури изготвят
задания, концептуални и системни проекти и
искания за обществени поръчки.
(3) Ежегодно ст ру кт у рата, отговаряща
за управлението на дейността и ресурсите,
изготвя:
1. план за дейността на Службата, който
съгласно чл. 7, ал. 2, т. 3 от Закона за управление и функциониране на системата за защита
на националната сигурност се утвърждава от
министър-председателя;
2. програмен меморандум по основната
програма на Службата и документи за управление на риска при нейното изпълнение;
3. годишни планове за логистично осигуряване и за строителство на Службата;
4. план за обществените поръчки на Службата;
5. отчети за изпълнението на програмния
меморандум и плановете по тази алинея.
Чл. 35. (1) Планът за дейността на Службата
се приема от Директорския съвет, съгласува
се с министъра на отбраната и се подписва
от директора на Службата.
(2) Останалите документи по чл. 34 се приемат от Експертната комисия за управление
на ресурсното осигуряване и се утвърждават
или подписват от директора на Службата.
Чл. 36. (1) Инвестиционните проекти на
Службата се изготвят и утвърждават съгласно изискванията на системата за проектно
управление в Министерството на отбраната.
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(2) При изготвяне, управление и изпълнение на инвестиционните проекти се спазват
изискванията на Закона за защита на класифицираната информация, Закона за военното
разузнаване и този правилник.
Чл. 37. (1) Службата планира, разходва и
отчита финансовите средства за изпълнение на
специфичните си цели, свързани с националната сигурност и отбраната, съгласно чл. 73,
ал. 2 от Закона за военното разузнаване.
(2) Службата не предоставя на други структури и органи информация за конкретното
предназначение на разходите по ал. 1.
(3) При изготвяне на отчетите по чл. 34,
ал. 1 и ал. 3, т. 5 не се включва информацията по ал. 1.
Чл. 38. Службата организира и провежда
самостоятелно обществени поръчки за доставка на стоки, услуги и строителство и търгове
за реализация на излишните продукти съгласно законовата и подзаконовата нормативна
уредба в тези направления, Закона за защита
на класифицираната информация, Закона за
военното разузнаване и вътрешните правила,
определени с акт на директора на Службата.
Чл. 39. (1) При изпълнение на функциите си органът по сигурността на Службата
взаимодейства със службите за сигурност и
обществен ред.
(2) Директорът на Слу жбата определ я
правомощията на органа по ал. 1 и неговия
ръководител за осъществяване на взаимодействието със службите за сигурност и обществен
ред съобразно изискванията на Закона за
защита на класифицираната информация и
подзаконовите актове по неговото прилагане,
чл. 64 от Закона за военното разузнаване и
други актове, касаещи координацията между
структурите и органите от системата за национална сигурност.
(3) За изпълнение на задачите по ал. 1
на определени служители от органа по сигурността се издават оперативни служебни
карти по чл. 66.
Чл. 40. (1) Службата прилага система от
мерки за защита и неразкриване на принадлежността на личния си състав и предоставените є инфраструктурни обекти и съоръжения
при спазване на принципите на законност и
конспиративност.
(2) Мерките по ал. 1 и правилата за тяхното
прилагане се изготвят от органа по сигурността
на Службата, съгласувано с другите структури.
(3) Мерките и правилата по ал. 2 се определят с акт на директора на Службата след
решение на Директорския съвет.
(4) Определени мерки по ал. 1 се утвърждават от министъра на отбраната по предложение на директора на Службата.
Чл. 41. (1) Министърът на отбраната може
да настанява безвъзмездно Службата за изпълнение на нейните специфични функции

ВЕСТНИК

БРОЙ 54

и задачи в имоти – държавна собственост,
които са в управление на Министерството
на отбраната.
(2) Настаняването в имотите по ал. 1 се
извършва със заповед на министъра на отбраната по мотивирано искане от директора
на Службата. В заповедта за настаняване се
посочват видът и местонахождението на имота,
както и срокът за настаняване.
(3) Въз основа на заповедта по ал. 2 министърът на отбраната сключва договор с
директора на Службата, в който се определят
срокът за настаняване, правата и задълженията на страните относно поддържането и
ползването на имотите, редът за предаване и
приемане на имотите, редът за прекратяване
на договора и други условия.
(4) Имотите по ал. 1 се използват от Службата по предназначение, не може да се отдават
под наем и да се предоставят на трети лица,
освен ако това не е необходимо във връзка
с изпълнението на възложените є функции.
(5) Основните и текущите ремонти и реконструкция на имотите по ал. 1 се извършват
от Службата за нейна сметка. Необходимите
финансови средства за поддържането и ремонтите на имотите се предвиждат в бюджета
на Службата.
(6) Имотите по ал. 1 се поддържат и използват от структурите на Службата при условия
и по ред, определени с актове на директора
на Службата.
Ч л. 42. (1) Моторни те п ревозни средства (МПС) – собственост на Службата, може
да се регистрират като лични на служители
на Службата, които изпълняват оперативна
работа.
(2) Служителите по ал. 1 преди регистриране на МПС като лично издават в полза
на Службата запис на заповед за сумата по
застрахователната му стойност.
(3) Регистрацията на МПС на Службата
на територията на Република България като
лични на служители по ал. 1 и обратно на
името на Службата се осъществява по специален ред, определен с акт на министъра на
вътрешните работи.
(4) Моторните превозни средства на Службата, които следва да се регистрират към
въоръжените сили на Република България,
се регистрират по ред, определен с акт на
министъра на отбраната.
Г л а в а

п е т а

ИНФОРМАЦИОННИ ФОНДОВЕ
Чл. 43. За изпълнение на възложените є
със Закона за военното разузнаване задачи и
правомощия Службата създава, поддържа и
използва информационни фондове.
Чл. 44. (1) Информационните фондове се
изграждат като документални или автоматизирани.
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(2) Информационните фондове, съдържащи
класифицирана информация, се изграждат,
като се спазват изискванията на Закона за
защита на класифицираната информация и
подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане.
(3) Лични данни в информационните фондове се обработват при спазване на изискванията
на чл. 78 от Закона за военното разузнаване.
Чл. 45. (1) Решение за създаване и закриване на информационен фонд се взема от
директора на Службата въз основа на прието от Директорския съвет предложение на
структура по чл. 3, ал. 1.
(2) В предложението по ал. 1 за създаване
на информационен фонд се мотивира необходимостта от него и се предлагат правила
за регистриране, съхраняване, получаване
на достъп и използване на информацията
във фонда.
(3) В предложението по ал. 1 за закриване
на информационен фонд се обосновава отпадането на необходимостта от поддържането
му. Към предложението се предлага план с
мероприятията по неговото закриване.
Чл. 46. (1) Информационните фондове се
създават със заповед на директора на Службата.
(2) Заповедта по ал. 1 съдържа:
1. наименованието на информационния
фонд;
2. целите и предназначението на информационния фонд;
3. вида на информационния фонд;
4. най-високото ниво на класификация на
информацията, която ще бъде използвана в
информационния фонд;
5. структурата, която управлява информационния фонд;
6. потребителите на информационния фонд;
7. други разпоредби, свързани с управлението и използването на информационния фонд;
8. правилата за регистриране, съхраняване, получаване на достъп и използване на
информация от информационния фонд (като
приложение към заповедта).
Чл. 47. Структурата, отговаряща за управлението на дейността и ресурсите на Службата,
създава и поддържа в Автоматизираната информационна система на Службата електронен регистър на информационните фондове
в Службата.
Чл. 48. (1) Закриването на информационен фонд се извършва с писмена заповед на
директора на Службата.
(2) В заповедта по ал. 1 се определя редът
за по-нататъшното съхраняване или унищожаване на информацията, съдържаща се в
информационния фонд.
(3) Приложение към заповедта по ал. 1
е планът с мероприятията за закриване на
информационния фонд.
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Чл. 49. (1) Контролът по изграждане, използване и закриване на информационните
фондове се осъществява от директора и заместник-директорите на Службата съгласно
правомощията им.
(2) Контролът по регистриране, съхраняване, осигуряване на достъп и използване на
информация от информационните фондове се
осъществява от ръководителите на структури,
които отговарят за фондовете, и от ръководителите на структури, използващи фондовете.
(3) Служителят по сигурността на информацията осъществява контрол за спазване на
разпоредбите за защита на класифицираната
информация.
(4) Конкретните длъжностни лица, осъществяващи контрол на определен информационен фонд, се определят в правилата по
чл. 46, ал. 2, т. 8.
Г л а в а

ш е с т а

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА
Чл. 50. (1) Длъжностите за военнослужещи,
заместник-директор на Службата по чл. 25,
ал. 1, т. 2 от Закона за военното разузнаване,
за цивилни служители в подчиненото военно
формирование и структурата по чл. 54, ал. 2 от
Закона за военното разузнаване в Службата се
определят в Класификатора на длъжностите в
служба „Военна информация“ по чл. 56, ал. 1
от Закона за военното разузнаване.
(2) Длъжностите за цивилните служители
по служебно правоотношение и по трудово
правоотношение по чл. 107а от Кодекса на
труда в Слу жбата се определ ят съгласно
Класификатора на длъжностите в администрацията, приет с Постановление № 129 на
Министерския съвет от 2012 г.
Чл. 51. (1) Общата численост на служителите в Службата е посочена в приложение № 3
(поверително).
(2) Числеността на отделните структури в
Службата се определя от директора на Службата след решение на Директорския съвет.
Чл. 52. (1) Функционалните характеристики на структурите по чл. 3, ал. 1 осигуряват
изпълнението на дейностите им, определени
в приложение № 1 (секретно).
(2) Ръководителите на структури по ал. 1
изготвят проекти на функционални характеристики, които предоставят на структурата,
отговаряща за управлението на човешките
ресурси на Службата, за съгласуване.
(3) Функционалната характеристика по ал. 1
включва целите, функциите, задачите, структурния състав и числеността на структурата.
(4) Функционалните характеристики се изготвят, като се спазват изискванията на Закона
за защита на класифицираната информация
и се извеждат и съхраняват в съответната
регистратура.
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(5) Функционалните характеристики се
утвърждават от директора на Службата.
Чл. 53. Изменение на функционална характеристика се извършва при промяна в целите,
структурния състав, функциите и задачите на
структура по чл. 3, ал. 1 по предложение на
нейния ръководител до директора на Службата,
като се спазват условията и редът по чл. 52.
Чл. 54. (1) Въз основа на класификаторите
по чл. 50 и проектите на функционалните
характеристики по чл. 52, ал. 2 структурата,
отговаряща за управлението на човешките
ресурси на Службата, изготвя длъжностните разписания на Службата съвместно със
структурите по чл. 3, ал. 1.
(2) Длъжностите за военнослужещи в длъжностните разписания по ал. 1 може да бъдат
в обхвата на повече от едно военно звание.
(3) Длъжностните разписания се изготвят,
като се спазват изискванията на Закона за
защита на класифицираната информация,
и се извеждат и съхраняват в съответната
регистратура на Службата.
(4) За задграничните структури (органи)
на Службата се изготвят отделни длъжностни
разписания.
(5) В рамките на общата численост на личния състав директорът на Службата определя
оперативен резерв от длъжности за военнослужещи и цивилни служители. Длъжностите
за оперативния резерв се отразяват в отделно
длъжностно разписание и са предназначени за:
1. назначаване на длъжност на служители, завърнали се от задграничен мандат или
мисии, за които няма вакантни длъжности в
съответните структури;
2. назначаване на длъжности на служителите, приети за обучение в структурата по
чл. 54, ал. 2 от Закона за военното разузнаване;
3. оптимизиране на числеността на структурите при промени във функционалните
задължения, породени от изменения в законодателството или задачите на Службата при
изменения в средата за сигурност;
4. временно усилване на структурите с
цел изпълнение на допълнителни задачи чрез
определяне на функционални задължения за
работа в тези структури.
(6) Длъжностните разписания се утвърждават от министъра на отбраната по предложение
на директора на Службата.
Чл. 55. (1) Изменения в длъжностните
разписания се извършват по предложение на
ръководителите на структурите по чл. 3, ал. 1
до директора на Службата, като се спазват
условията и редът по чл. 54.
(2) Предложения за изменение на длъжностните разписания се изготвят въз основа на:
1. Плана за развитие на въоръжените сили;
2. промени в задачите и общата численост
на Службата;
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3. настъпили промени в изискванията за
длъжностите на военнослужещите и цивилните служители в класификаторите по чл. 50;
4. въвеждане във/извеждане от експлоатация, приемане/снемане от употреба или
предоставяне на въоръжение и техника;
5. настъпили промени във функционалните
характеристики или конкретни длъжности в
структурите по чл. 3, ал. 1;
6. извън случаите по т. 1 – 5 по решение
на директора на Службата.
Чл. 56. (1) Въз основа на длъжностните
разписания по чл. 54, ал. 6 и функционалните характеристики по чл. 52, ал. 5 за всяка
длъжност се разработва длъжностна характеристика.
(2) Длъжностните характеристики осигуряват изпълнението на функциите и задачите,
определени във функционалната характеристика на съответната структура, и съдържат
основните и допълнителните изисквания за
заемане на длъжностите и задълженията на
служителите.
(3) Длъжностните характеристики се изготвят от структурите по чл. 3, ал. 1 и се
предоставят на структурата, отговаряща за
управлението на човешките ресурси на Службата, за съгласуване.
(4) Длъжностните характеристики се изготвят, като се спазват изискванията на Закона
за защита на класифицираната информация,
и се извеждат и съхраняват в съответната
регистратура на Службата.
(5) Длъжностните характеристики се утвърждават от директора на Службата или
оправомощено от него длъжностно лице.
(6) Структурата, отговаряща за управлението на човешките ресурси на Службата,
запознава или организира запознаването на
всеки служител с длъжностната характеристика за длъжността, на която е назначен.
Чл. 57. (1) Промени в длъжностните характеристики се извършват по предложение на
ръководителите на структурите по чл. 3, ал. 1
до директора на Службата, като се спазват
условията и редът по чл. 56.
(2) Предложения за изменение на длъжностните характеристики се изготвят при:
1. настъпили промени в изискванията за
заемане на длъжността, определени в длъжностното разписание и в други административни или нормативни актове;
2. при промяна на функционалната характеристика на структурата;
3. въвеждане на нови стандарти, модели
или технологии за осъществяване определени
дейности или работни процеси;
4. при настъпили промени в организацията
на работата;
5. предписания от контролни или други
оправомощени органи.
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Чл. 58. Контролът за спазване на изискванията на длъжностното разписание, функционалните и длъжностните характеристики се
осъществява от:
1. директора на Службата и структурата,
отговаряща за управлението на човешките
ресурси на Службата;
2. заместник-директорите на Службата и
ръководителите на структури и структурни
звена – в рамките на техните отговорности.
Чл. 59. Длъжностните разписания, функционалните и длъжностните характеристики се
въвеждат в Автоматизираната информационна
система за човешките ресурси на Службата
и не се предоставят в други системи или регистри, които не се поддържат от Службата.
Чл. 60. Численият състав на Службата се
води на отчет от структурата, отговаряща
за управлението на човешките ресурси на
Службата.
Чл. 61. Служителите, които участват в съвети, комисии, работни групи и други колективни органи в Службата, изпълняват задачи
и отговарят за тях съобразно длъжностните
си характеристики и функционалната характеристика на структурата, която представляват.
Г л а в а

с е д м а

СЛУЖИТЕЛИ НА СЛУЖБАТА
Раздел I
Общи положения
Чл. 62. (1) Служителите на Службата са
военнослужещи и цивилни служители.
(2) Военносл у жещ и те от Сл у жбата са
офицери, офицерски кандидати и сержанти
(старшини).
(3) Цивилните служители от Службата са
служители по служебно, по трудово правоотношение и по чл. 107а от Кодекса на труда.
(4) Цивилни служители по трудово правоотношение, за които не се прилага чл. 107а
от Кодекса на труда, са:
1. заместник-директорите на Службата
по чл. 25, ал. 1, т. 2 от Закона за военното
разузнаване;
2. цивилните служители от подчиненото
военно формирование;
3. цивилните служители от структурата по
чл. 54, ал. 2 от Закона за военното разузнаване.
Чл. 63. (1) Правоотношенията с военнослужещите от Службата се уреждат съгласно
Закона за отбраната и въоръжените сили на
Република България и правилника за неговото
прилагане, Закона за военното разузнаване и
този правилник.
(2) Правоотношенията с цивилните служители от Службата по служебно правоотношение се уреждат съгласно Закона за държавния
служител и подзаконовите нормативни актове
за неговото прилагане, Закона за отбраната
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и въоръжените сили на Република България
и правилника за неговото прилагане, Закона
за военното разузнаване и този правилник.
(3) Правоотношенията с цивилните служители от Службата по трудово правоотношение
се уреждат съгласно Кодекса на труда, Закона
за отбраната и въоръжените сили на Република България и правилника за неговото
прилагане, Закона за военното разузнаване
и този правилник.
(4) Правоотношенията със служителите
на Службата, заемащи преподавателски и
академични длъжности, се уреждат и със
Закона за висшето образование, Закона за
развитие на академичния състав и Правилника за устройството и дейността на Военната
академия „Г. С. Раковски“.
Раздел II
Статус на служителите
Чл. 64. Статусът на служителите на Службата се урежда съгласно съответните нормативни актове по чл. 63.
Чл. 65. На военнослужещите от Службата
се издават служебни карти съгласно чл. 189
от Закона за отбраната и въоръжените сили
на Република България, които удостоверяват
статуса им на военнослужещи.
Чл. 66. (1) За осъществяване на дейностите
по Закона за военното разузнаване на определени служители на Службата се издават
оперативни служебни карти.
(2) Служебните карти по ал. 1 се издават
от Службата.
(3) Формата и съдържанието на оперативната служебна карта и редът за издаване,
регистриране, съхранение, ползване и унищожаване на оперативните служебни карти се
определят с акт на директора на Службата.
(4) Оперативната служебна карта се използва само на територията на Република България при изпълнение на конкретно възложена
задача и крайна необходимост.
(5) Слу ж ител ят от Слу жбата използва
оперативната служебна карта, без да разкрива задачата, срока и условията за нейното
изпълнение.
Чл. 67. Служителите на Службата ползват
лечебните, санаториалните и профилактичните заведения и почивните бази на Министерството на отбраната съгласно Закона за
отбраната и въоръжените сили на Република
България и при спазване на мерките за защита по чл. 40.
Раздел III
Комплектуване на Службата с личен състав
Чл. 68. Потребността за комплектуване на
Службата с военнослужещи и цивилни служители, включително с резервисти и техника
за доброволния резерв (техника – резерв), се
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определя при условия и по ред, определени с
акт на директора на Службата.
Чл. 69. Службата се комплектува с личен
състав самостоятелно чрез процедура за подбор на кандидати от:
1. завършилите висши военни училища в
страната и в чужбина;
2. военнослужещите от въоръжените сили;
3. лицата, завършили средни или висши
граждански училища в страната и в чужбина.
Чл. 70. (1) Процедурата за подбор на военнослужещи и цивилни лица за назначаване
в Службата се осъществява по следния ред:
1. издирване, насочване, изучаване и проверка на перспективни военнослужещи и
цивилни лица, отговарящи на изискванията за
заемане на длъжността, при условия и по ред,
определени с акт на директора на Службата;
2. проверка на кандидатите за психологическа съвместимост с изискванията на съответното направление на дейност при условия
и по ред, определени с акт на министъра на
отбраната;
3. провеждане на беседа/тест от представители на заявяващата структура с кандидатите
за оценяване на професионалната им подготовка и качества и изготвяне на протокол с
резултатите;
4. проверка на кандидатите с полифизиограф при условия и по ред, определени с акт
на министъра на отбраната;
5. издаване от органа по сигурността на
Службата на разрешение за достъп до класифицирана информация с ниво, определено
за съответната длъжност в длъжностното
разписание;
6. проверка на физическата годност на
кандидатите за приемане на военна служба;
7. анализ и комплектуване на документите
за назначаване на кандидатите.
(2) При подбор на кандидати за обучение
в структурата по чл. 54, ал. 2 от Закона за
военното разузнаване:
1. не се прилага ал. 1, т. 3;
2. след проверката по ал. 1, т. 6 се провежда процедура за приемане при условия и
по ред, определени с наредбата на министъра
на отбраната по чл. 142, ал. 1 от Закона за
отбраната и въоръжените сили на Република
България.
(3) Дейностите по ал. 1 и 2 се организират
от структурата, отговаряща за управлението
на човешките ресурси на Службата.
(4) При осъществяване на дейностите по
ал. 1 структурата, отговаряща за управлението на човешките ресурси, взаимодейства със
съответните дирекции и отдели на Службата,
дирекция „Управление на човешките ресурси“
на Министерството на отбраната, структурите
на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, висшите учебни
заведения, държавни органи и организации.
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Чл. 71. Военнослужещите от структурите
на въоръжените сили, преминали процедурата
за подбор, по предложение на директора на
Службата се извеждат със заповед на министъра на отбраната в специален щат.
Чл. 72. Организационно-щатната структура, разпределението на личния състав съобразно длъжностните разписания, списъчната
численост на личния състав и вакантните
длъжности на Службата не се предоставят за
ползване в автоматизирани информационни
системи и регистри, които не се поддържат
от Службата.
Раздел IV
Приемане, изпълнение и освобождаване от
военна служба
Чл. 73. Сключването на договор за военна
служба, приемането и изпълнението на военната служба, прекратяването на договора за
военна служба и освобождаването от военна
служба се извършват при условия и по ред,
определени в нормативните актове по чл. 63,
ал. 1 и 4.
Чл. 74. (1) На военна служба в Службата
се приемат лица, отговарящи на изискванията
на чл. 49 от Закона за военното разузнаване.
(2) За приемане на военна служба и назначаване на длъжност на кандидат, преминал
процедурата за подбор по чл. 70, началникът
на структурата, отговаряща за управлението
на човешките ресурси на Службата, изготвя
докладна записка до директора на Службата.
(3) Докладната записка по ал. 2 се съгласува с ръководителя на структурата, в която
ще бъде назначен кандидатът.
(4) Директорът на Службата или оправомощено от него длъжностно лице сключва
договор за военна служба с кандидата по ал. 2.
(5) Договорът по ал. 4 се сключва в 2 екземпляра – един за военнослужещия и един
се прилага в служебното му дело.
(6) Договорът по ал. 4 се регистрира и
вторият екземпляр се връчва на лицето срещу подпис.
(7) Договорът по ал. 4 с лицата, които ще
работят по линия на гражданските прикрития,
е класифицирана информация, сключва се в
един екземпляр и се поставя в оперативните
им дела.
(8) След сключване на договора за военна
служба лицето се приема на военна служба
и се назначава на длъжност със заповед на
директора на Службата или оправомощено
от него лице.
Чл. 75. Приетите на военна служба служители се изпращат на курс за начална военна
подготовка в структурата по чл. 54, ал. 2 от
Закона за военното разузнаване.
Чл. 76. (1) Военнослужещите от структурите
на въоръжените сили, преминали процедурата
за подбор по чл. 70 и взети в специален щат
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на министъра на отбраната, се назначават на
длъжност в Службата със заповед на директора
на Службата или оправомощено от него лице.
(2) За назначаването по ал. 1 се изпраща
уведомително писмо до дирекция „Управление
на човешките ресурси“ на Министерството
на отбраната.
Чл. 77. (1) Кариерното развитие на военнослужещите се осъществява чрез последователно заемане на длъжности и преминаване
в степени, изискващи притежаваното или
следващо военно звание, и при спазване на
разпоредбите на нормативните актове по
чл. 63, ал. 1.
(2) Длъжностите за офицери са от кариерно поле „професионално“ и кариерна област
„професионална“.
(3) Кариерно поле „професионално“ обхваща длъжности, изискващи военно звание
„полковник“ или „подполковник“ и образователно-квалификационна степен „магистър“,
а кариерна област „професионална“ обхваща
длъжности, изискващи военно звание „лейтенант“ – „майор“ и образователно-квалификационна степен „бакалавър“, придобити
във висше военно или гражданско училище
в страната или в чужбина.
(4) Кариерното развитие на сержантите
(старшините) и офицерските кандидати се
осъществява чрез заемане на длъжности,
изискващи необходимите за Службата професии.
Чл. 78. (1) Планирането на кариерното
развитие на военнослужещите от Службата
се осъществява от непосредствени я и от
преките началници на военнослужещия на
основата на прогнозирането за преминаване
на военната служба.
(2) Прогнозирането по ал. 1 включва:
1. отчитане на образованието, професионалната квалификация, заеманите длъжности,
военното звание, направлението за развитие,
личностните качества и опит и здравословното
състояние на военнослужещия;
2. анализиране на възможностите за кариерно развитие на военнослужещия и определяне
на оптималния вариант на развитие;
3. определяне на необходимостта от обучение, повишаване на квалификацията и допълнителна подготовка на военнослужещите
с цел придобиване и/или повишаване на
знанията, уменията и опита, необходими за
последващи назначения и/или повишаване във
военно звание в съответствие с изискванията
на длъжността.
(3) Прогнозата за преминаване на военната
служба представлява:
1. вариант за кариерно развитие на военнослужещия, който се предвижда чрез последователно заемане на длъжности и повишаване
във военно звание през периода на прогнозата;
2. вариант за повишаване на квалификацията, необходима за заемане на длъжностите,
включени в прогнозата.
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Чл. 79. (1) Прогнозата за преминаване
на военната служба на военнослужещия се
изготвя в следните направления:
1. задгранична работа;
2. заемане на длъжност;
3. повишаване във военно звание;
4. образование;
5. квалификация и преквалификация;
6. допълнителна професионална подготовка;
7. освобождаване от военна служба.
(2) Прогнозата по ал. 1 се изготвя и се
отразява в Автоматизираната информационна
система за човешките ресурси на Службата.
Чл. 80. При изготвяне на прогнозите за
преминаване на военната служба на военнослужещите се вземат под внимание и:
1. оценките и констатациите в атестационния формуляр;
2. изпълнението на задълженията на последната длъжност;
3. наложените дисциплинарни наказания.
Чл. 81. (1) Минималният срок за престояване от военнослужещите на длъжност е
една година.
(2) Максималният срок за престояване от
военнослужещите на длъжност е до преназначаване на друга длъжност или до изтичане
на срока на договора, или до навършване на
пределна възраст за притежаваното военно
звание.
Чл. 82. (1) Военнослужещият може да бъде
назначен на по-висока длъжност при изпълнение на следните условия:
1. отговаря на изискванията за заемането
на длъжността;
2. изтекъл е минималният срок за престояване в длъжност по чл. 81, ал. 1;
3. не изтърпява дисциплинарно наказание
по чл. 244, т. 4 – 6 от Закона за отбраната и
въоръжените сили на Република България;
4. в последната му атестация е определена
възможност за повишаване в длъжност.
(2) Военнослужещият може да бъде повишен в следващо военно звание, в случай че:
1. заеманата длъжност или длъжността,
на която ще бъде преназначен, позволява
повишаване в по-високо военно звание;
2. не изтърпява дисциплинарно наказание
по чл. 244, т. 4 – 6 от Закона за отбраната и
въоръжените сили на Република България;
3. изтекъл е минималният срок за престояване във военно звание съгласно Правилника за прилагане на Закона за отбраната и
въоръжените сили на Република България;
4. в последната му атестация е определена възможност за повишаване в звание и
длъжност.
Чл. 83. Военнослужещият може да бъде
назначен на равна длъжност при спазване на
следните условия:
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1. отговаря на изискванията за заемане на
длъжността;
2. изтекъл е минималният срок за престояване в длъжност по чл. 81, ал. 1;
3. не изтърпява дисциплинарно наказание
по чл. 244, т. 4 – 6 от Закона за отбраната и
въоръжените сили на Република България;
4. в последната му атестация е определена
възможност за преназначаване в длъжност в
обхвата на притежаваните звание и степен
или възможност за повишаване в длъжност.
Чл. 84. Военнослужещият може да бъде
назначен на по-ниски длъжност или степен
в обхвата на притежаваното военно звание в
следните случаи:
1. с негово писмено съгласие;
2. при извършване на организационнощатни промени;
3. при промяна в изискванията за заемане
на длъжността;
4. при заминаване или завръщане от дългосрочна задгранична командировка;
5. в случаите по чл. 47 от Правилника за
прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България;
6. при две последователни атестации е получил оценка, показваща, че не е подходящ
за развитие в длъжност.
Чл. 85. (1) На длъжности, които са в обхвата само на едно военно звание, може да
бъдат назначавани и военнослужещи, които
притежават военно звание с една степен пониско от изискващото се звание, в случай
че няма друг военнослужещ, отговарящ на
изискванията за длъжността.
(2) Военнослужещите по ал. 1 е необходимо
да отговарят на изискванията на чл. 82, ал. 1 с
изключение на изискването за военно звание.
Чл. 86. (1) Назначаването на длъжности на
военнослужещите от Службата се осъществява при зачитане на техните интереси и на
интересите и потребностите на Службата.
(2) При противоречие между интересите на
военнослужещия и на Службата предимство
имат интересите и потребностите на Службата.
Чл. 87. (1) Военнослужещите от Службата
се атестират при условия и по ред, определени
с акт на министъра на отбраната, и съгласно
вътрешни правила, определени с акт на директора на Службата.
(2) Военнослужещите, които изпълняват
работата си в задграничните структури (органи) на Службата, се запознават с атестациите
си при своето първо завръщане в страната.
Чл. 88. Назначаването на длъжност и повишаването във военно звание на военнослужещите в Службата се извършват със заповед на
директора на Службата или оправомощените
от него длъжностни лица.
Чл. 89. Военнослужещите от Службата се
преназначават на длъжности и повишават в
звание:
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1. по време на годишното разместване на
военнослужещите по чл. 36 от Правилника за
прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България;
2. при приемане за обучение или след
завършването му;
3. при заминаване или завръщане от изпълнение на военна служба извън територията
на страната;
4. през цялата година по решение на директора на Службата след мотивирано предложение от ръководителите на структурите
по чл. 3, ал. 1;
5. при организационно-щатни промени.
Чл. 90. По време на годишното разместване
на военнослужещите:
1. ръководителите на структурите по чл. 3,
ал. 1 изготвят мотивирани предложения за
назначаване на длъжности и повишаване в
звание;
2. когато предложението по т. 1 съдържа
назначаване на военнослужещ от друга структура на Службата, то се съгласува с нейния
ръководител;
3. предложението по т. 2 се съгласува с
ресорния заместник-директор на Службата
и се изпраща на структурата, отговаряща за
управлението на човешките ресурси;
4. структурата, отговаряща за управлението
на човешките ресурси на Службата, извършва
проверка за съответствие на предложенията
с изискванията за назначаване на длъжност
и/или повишаване във военно звание и ги
внася за разглеждане в Експертната комисия
за управление на човешките ресурси;
5. на базата на предложението на Комисията
директорът на Службата взема окончателно
решение за назначаване на длъжност и/или
повишаване във военно звание на военнослужещите.
Чл. 91. (1) В случай че при изпълнение на
военната служба се появи необходимост от
вторично психологическо изследване и/или
проверка с полифизиограф на военнослужещ,
ръководителят на съответната структура по
чл. 3, ал. 1 изготвя мотивирана заявка за
провеждането му и то се осъществява по
утвърдения ред.
(2) Резултатите от изследванията/проверката по ал. 1 се вземат предвид при преназначаване в длъжност и/или повишаване във
военно звание на военнослужещите.
Чл. 92. (1) Ако длъжността, на която се назначава военнослужещият, изисква по-високо
ниво за достъп до класифицирана информация
от притежаваното от него, ръководителят,
изготвил предложението за назначаване на
длъжност, изпраща до органа по сигурността
на Службата искане за издаване на разрешение
за достъп до съответното ниво.
(2) Военносл у жещи я т се назначава на
длъжността по ал. 1 след издаване на необ-
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ходимото разрешение за достъп до класифицирана информация.
Чл. 93. (1) При приемане за обучение в
структурата по чл. 54, ал. 2 от Закона за
военното разузнаване военнослужещите се
назначават на определени длъжности в оперативния резерв.
(2) След завършване на обучението в структурата по чл. 54, ал. 2 от Закона за военното
разузнаване военнослужещите се назначават
на длъжности по предложение на Експертната
комисия за управление на човешките ресурси.
Чл. 94. При завръщане от изпълнение на
военна служба извън територията на страната
военнослужещите се назначават на длъжност
по предложение на Експертната комисия за
управление на човешките ресурси.
Чл. 95. Военнослужещите се назначават на
длъжности и се повишават във военно звание
по чл. 89, т. 4 по следния ред:
1. ръководителят на структурата, в която ще се извърши назначаването, изготвя
мотивирано предложение до директора на
Службата, като прилага писмено съгласие на
военнослужещия;
2. предложението по т. 1 се съгласува с ръководителя на структурата, от която се взема
военнослужещият (ако това обстоятелство е
налице), структурата, отговаряща за управлението на човешките ресурси на Службата,
ресорния заместник-директор на Службата и
заместник-директора на Службата, отговарящ
за ресурсното осигуряване;
3. назначаването се извършва при положително решение на директора на Службата.
Чл. 96. (1) В случаите по чл. 89, т. 5 се
спазва редът по чл. 90.
(2) Военнослужещите, чиито длъжности
са съкратени и които не може да бъдат
преназначени на длъжност, се предлагат от
ръководителите на структури за отправяне
на предизвестие за прекратяване на договора
за военна служба и освобождаване от военна
служба на основание чл. 164, т. 1 от Закона за
отбраната и въоръжените сили на Република
България.
Чл. 97. (1) Договорът за военна служба
се прекратява със заповед на директора на
Сл у жбата или на оправомощено от него
длъжностно лице.
(2) В заповедта по ал. 1 задължително се
посочват:
1. длъжностното лице, което я издава;
2. правните и фактическите основания за
прекратяване на договора за военна служба;
3. разпоредителна част, която съдържа:
а) права и задължения, ред за изпълнение;
б) разпоредби за зачисляване на военен
отчет или за снемане от отчет;
в) срок за сдаване на длъжността;
г) имуществени последици от прекратяване
на договора за военна служба;
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д) срок и ред за обжалване на заповедта.
(3) Срокът за сдаване на длъжността може
да бъде от три работни дни до два месеца в
зависимост от спецификата на длъжността.
(4) Директорът на Службата или оправомощено от него длъжностно лице издава
заповед за отчисляване на военнослужещия
от списъчния състав на Службата считано от
деня на връчване на заповедта по ал. 1.
(5) Подготовката, запознаването и връчването на заповедите по ал. 1 и 4 се извършват
от структурата, отговаряща за управлението
на човешките ресурси на Службата, или от
съответното структурно звено в подчиненото
военно формирование.
(6) Когато в мотивите на заповедта за
прекратяване на договора за военна служба
се съдържат факти и сведения, съставляващи
класифицирана информация, на военнослужещия се връчва препис-извлечение от заповедта,
който не съдържа такава информация.
(7) При освобождаване от военна служба
военнослужещите, изпълнявали оперативноразузнавателна дейност, подписват декларация
по чл. 43 от Закона за военното разузнаване.
Раздел V
Възникване, изменение и прекратяване на
с л ужебното/трудовото правоотношение с
цивилните служители
Чл. 98. Възникването, изменението и прекратяването на служебното/трудовото правоотношение с цивилните служители се уреждат
с нормативните актове по чл. 63, ал. 2 – 4.
Чл. 99. (1) Орган по назначаването на
цивилните служители по служебно правоотношение в Службата е директорът є.
(2) Трудовите договори с цивилните служители по трудово правоотношение се сключват,
изменят и прекратяват от директора на Службата или от други длъжностни лица в рамките
на законно определените им правомощия.
Чл. 100. (1) Началникът на структурата,
отговаряща за управлението на човешките
ресурси на Службата, изготвя докладна записка
до директора на Службата за назначаване на
длъжност за цивилен служител на кандидат,
преминал процедурата за подбор по чл. 70, ал. 1.
(2) Докладната записка се съгласува с ръководителя на структурата, където ще бъде
назначен кандидатът.
(3) В докладната записка по ал. 1 се посочват:
1. за служител по служебно правоотношение
или по чл. 107а от Кодекса на труда – датата
на назначаване на служителя, съответно на
сключване на трудовия договор, длъжността
на служителя, неговият ранг (за служителите по служебно правоотношение), нивото и
степента на основната му месечна заплата,
размерът на основната му месечна заплата и
продължителността на основния и допълнителния му платен годишен отпуск;
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2. за служителите по трудово правоотношение, за които не се прилага чл. 107а от
Кодекса на труда – датата на сключване на
трудовия договор със служителя, длъжността
на служителя, основното трудово възнаграждение, допълнителните трудови възнаграждения
с постоянен характер и други допълнителни
възнаграждения, както и основният платен
годишен отпуск.
Чл. 101. След утвърждаване на докладната записка по чл. 100, ал. 1 съответното
структурно звено, отговарящо за човешките
ресурси, изготвя заповед или трудов договор
за назначаване на кандидата на длъжност.
Чл. 102. (1) Повишаването в държавна
служба на служителите по служебно правоотношение се осъществява чрез последователно
преминаване в по-висок ранг или длъжност
при спазване на разпоредбите на Закона за
държавния служител, Наредбата за условията и
реда за оценяване на изпълнението на служителите в държавната администрация, Класификатора на длъжностите в администрацията
и Наредбата за прилагане на Класификатора
на длъжностите в администрацията, приети
с Постановление № 129 на Министерския
съвет от 2012 г.
(2) Заемането на по-висока длъжност от
цивилните служители по чл. 107а от Кодекса
на труда се осъществява при спазване на
разпоредбите на Кодекса на труда, Класификатора на длъжностите в администрацията и
Наредбата за прилагане на Класификатора на
длъжностите в администрацията.
(3) Заемането на по-висока длъжност от
цивилните служители, за които не се прилага
чл. 107а от Кодекса на труда, се осъществява
при спазване на разпоредбите на Кодекса на
труда и класификатора по чл. 50, ал. 1.
(4) Развитието на академичния състав
в структурата по чл. 54, ал. 2 от Закона за
военното разузнаване се осъществява при
спазване на разпоредбите и на Закона за
висшето образование, Закона за развитие на
академичния състав и Правилника за устройството и дейността на Военната академия
„Г. С. Раковски“.
Чл. 103. (1) Служителите по служебно правоотношение и по трудово правоотношение
по чл. 107а от Кодекса на труда ежегодно се
оценяват за изпълнението на длъжността.
(2) Когато служителите по служебно правоотношение придобият право на повишаване в
ранг съгласно Наредбата за условията и реда
за оценяване на изпълнението на служителите в държавната администрация, приета с
Постановление № 129 на Министерския съвет
от 2012 г., директорът на Службата издава
заповед за повишаване в ранг по писмено
предложение на органа, отговарящ за човешките ресурси на Службата.
(3) Заповедта по ал. 2 се издава ежегодно
до 31 март.
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(4) Служителите, заемащи длъжности в
структурата по чл. 54, ал. 2 от Закона за военното разузнаване, се атестират веднъж на
3 години за нехабилитираните и веднъж на
5 години за хабилитираните преподаватели
при условия и по ред, определени в правилника, приет от Академичния съвет на Военна
академия „Г. С. Раковски“.
Чл. 104. (1) Планирането на служебното
развитие на цивилните служители се осъществява от непосредствения и от преките
началници на основата на прогноза.
(2) Прогнозирането по ал. 1 включва:
1. отчитане на образованието, професионалната квалификация, заеманите длъжности, притежавания ранг (за служителите
по служебно правоотношение), личностните
и професионалните качества на служителите;
2. анализиране на възможностите за служебно развитие на цивилния служител и определяне на оптималния вариант на развитие;
3. определяне на необходимостта от обучение, повишаване на квалификацията и
допълнителна подготовка на цивилните служители с цел придобиване и/или повишаване
на знанията, уменията и опита, необходими за
последващи преназначения и/или повишение
чрез заемане на по-висока длъжност.
(3) Прогнозата по ал. 1 се изготвя и се
отразява в Автоматизираната информационна
система за човешките ресурси на Службата.
Чл. 105. При изготвяне на прогнозите за
служебно развитие на цивилните служители
се вземат предвид и:
1. оценките и констатациите във формуляра
за годишно оценяване;
2. изпълнението на задълженията на последната длъжност;
3. наложените дисциплинарни наказания.
Чл. 106. (1) Преназначаването на длъжности на цивилните служители от Службата се
осъществява при зачитане на техните интереси
и интересите и потребностите на Службата.
(2) При липса на съвпадение между интересите на служителя и на Службата предимство
имат интересите и потребностите на Службата.
Чл. 107. (1) В случай че при изпълнение
на служебната/трудовата дейност се появи
необходимост от вторично психологическо
изследване и/или проверка с полифизиограф
на цивилен служител, ръководителят на съответната структура по чл. 3, ал. 1 изготвя
мотивирана заявка за провеждането му и то
се осъществява по утвърдения ред.
(2) Резултатите от изследванията/проверката по ал. 1 се вземат предвид при преназначението на длъжност на цивилния служител.
Чл. 108. Цивилните служители се преназначават на длъжност по следния ред:
1. ръководителят на структурата, в която
ще се извърши преназначаването на цивилния
служител, изготвя мотивирано предложение
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до директора на Службата, като се прилага
писмено съгласие/заявление на служителя;
2. предложението по т. 1 се съгласува с ръководителя на структурата, от която се взема
цивилният служител (ако това обстоятелство
е налице), структурата, отговаряща за управлението на човешките ресурси на Службата,
ресорния заместник-директор на Службата и
заместник-директора на Службата, отговарящ
за ресурсното осигуряване;
3. при положително решение на директора на Службата началникът на структурата,
отговаряща за управлението на човешките
ресурси на Службата, изготвя докладна записка
до директора на Службата за преназначаване
на длъжност на цивилния служител, която
се съгласува с ръководителя на структурата,
където ще бъде назначен;
4. след утвърждаване на докладната записка по т. 3 съответното структурно звено,
отговарящо за човешките ресурси, изготвя
проект на заповед или допълнително споразумение към трудов договор за преназначаване
на служителя на новата длъжност, които се
подписват от директора на Службата или от
друго длъжностно лице в рамките на законно
определените му правомощия.
Чл. 109. (1) Ако длъжността, на която се
преназначава цивилният служител, изисква
по-високо ниво за достъп до класифицирана
информация от притежаваното от него, ръководителят, изготвил предложението за назначаване на длъжност, изпраща до органа по
сигурността на Службата искане за издаване
на разрешение за достъп до съответното ниво.
(2) Цивилният служител се назначава на
длъжността по ал. 1 след издаване на необходимото разрешение за достъп до класифицирана информация.
Чл. 110. (1) Прекратяването на служебните/трудовите правоотношения с цивилните
служители се извършва със заповед на директора на Службата или на друго длъжностно
лице в рамките на законно определените му
правомощия.
(2) При прекратяване на правоотношението им цивилните служители, изпълнявали
оперативно-разузнавателна дейност, подписват
декларация по чл. 43 от Закона за военното
разузнаване.
Раздел VI
Служебно/работно време, почивки и отпуски
на служителите
Чл. 111. (1) Служебното време, почивките и
отпуските на военнослужещите се определят
при условията и по реда на нормативните
актове по чл. 63, ал. 1, актове на министъра
на отбраната и на директора на Службата.
(2) Работното време, почивките и отпуските
на цивилните служители се определят при
условията и по реда на Закона за държавния
служител, Кодекса на труда, Закона за висшето
образование, този правилник, други подзаконови нормативни актове на Министерския съвет
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и на министъра на отбраната, Колективния
трудов договор в Министерството на отбраната
и актове на директора на Службата.
Чл. 112. (1) Нормалната продължителност
на служебното/работн ото време на служителите в Службата е 8 часа дневно и 40 часа
седмично при 5-дневна работна седмица.
(2) Служебното/работното време в Службата се отчита подневно.
Чл. 113. (1) Служебното/работното време
в Службата се определя със заповед на директора.
(2) Директорът на Службата може да определи различно служебно/работно време от
установеното по ал. 1 за определени служители
съобразно спецификата на работата, която
извършват, както и в териториалните структури и подчиненото военно формирование.
Чл. 114. (1) Директорът на Службата може
да установява за някои длъжности, определени
за заемане от цивилни служители, ненормирано работно време.
(2) Списъкът на длъжностите, за които се
установява ненормиран работен ден, се определя със заповед на директора на Службата.
(3) Цивилните служители с ненормирано
работно време са длъжни при необходимост
да изпълняват задълженията си и след изтичането на редовното работно време.
(4) В случаите по ал. 3 общата продължителност на работното време не може да нарушава
непрекъснатата минимална междудневна и
седмична почивка, установена с Кодекса на
труда и Закона за държавния служител.
(5) Работата над редовното работно време
в работни дни се компенсира с допълнителен
платен годишен отпуск, а работата в почивни
и празнични дни – с допълнително възнаграждение за извънреден труд.
(6) Извънредният труд на цивилните служители се заплаща съгласно Закона за държавния
служител и Кодекса на труда.
Чл. 115. (1) Директорът на Службата със
заповед може да въвежда сумирано изчисляване и отчитане на работното време за
определени цивилни служители съобразно
длъжностите, които заемат, и спецификата
на работата, която извършват.
(2) Разпределението на работното време в
рамките на отчетния период се установява с
график за работа.
Чл. 116. (1) Директорът на Службата може
да определи специфична организация на служебното/работното време на служителите,
чиито постоянни работни места се намират
във военни формирования или обекти, разположени във височинни райони извън населени
места с надморска височина над 1500 м, при
спазване на общите правила за осигуряване
на здравословни и безопасни условия на труд.
(2) Организацията на служебното/работното време и почивката на служителите по ал. 1
се определят с акт на директора на Службата.
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Раздел VII
Подготовка на служителите
Чл. 117. (1) Подготовката на служителите
от Службата включва:
1. начална военна подготовка на военнослужещите;
2. подготовка на служителите за допускане
до работа на работното място;
3. обучение във висши военни и граждански училища и военни академии в страната
и чужбина, структурата по чл. 54, ал. 2 от
Закона за военното разузнаване, специализи ра н и цен т рове на М и н ис т ерс т во т о на
отбраната и по линия на сътрудничеството
с партньорски служби за придобиване на
о бра зоват ел но -к ва л ифи к а ц ион на с т епен,
повишаване на квалификацията и преквалификация;
4. допълнителна професионална подготовка.
(2) Общата организация на подготовката
на служителите по ал. 1 се осъществява от
структурата, отговаряща за управлението на
човешките ресурси на Службата.
Чл. 118. Обучението и професионалната
квалификация на военнослужещите и цивилните служители за нуждите на Службата се
осъществяват при спазване на изискванията
на нормативните актове по чл. 63 и актове
на министъра на отбраната и на директора
на Службата.
Чл. 119. Началната военна подготовка на
военнослужещите, назначени в Службата, се
извършва в структурата по чл. 54, ал. 2 от
Закона за военното разузнаване при условия
и по ред, определени с акт на директора на
Службата.
Чл. 120. (1) Подготовката по чл. 117, ал. 1,
т. 2 е специализирана подготовка на служителя, която се провежда с цел придобиване на
първоначални и последващи задължителни
знания и умения за работа на конкретното
работно място.
(2) Подготовката по ал. 1 се провежда:
1. след назначаването на служителя;
2. периодично;
3. при изменения в изискванията за работа
на работното място, налагащи задължително
обучение.
(3) Правилата за провеждане на подготовката по ал. 1 се регламентират с акт на
директора на Службата.
Чл. 121. Служителите от Службата може
да се обучават в структурата по чл. 54, ал. 2
от Закона за военното разузнаване за:
1. придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалности
от професионално направление „Военно дело“
в област на висшето образование „Сигурност
и отбрана“, ако притежават военно звание
„лейтенант“ или по-високо и не по-късно
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от навършване на 35-годишна възраст към
31.12 в годината на кандидатстване;
2. придобиване на образователна и научна
степен „доктор“ и научна степен „доктор на
науките“ по акредитираните специалности
във Военната академия „Г. С. Раковски“;
3. придобиване и повишаване на квалификацията и за получаване на допълнителна
професионална подготовка съгласно Регистъра на курсовете в Службата.
Чл. 122. (1) Редът и правилата за планиране и определяне на служители за обучение
по чл. 117, ал. 1, т. 3 се определят с акт на
директора на Службата.
(2) Обучението на служителите може да
се осъществява със или без откъсване от
работа.
(3) Изпращането на служителите за обучение по ал. 1 се извършва със заповед на
министъра на отбраната или на директора
на Службата.
(4) Със заповед на директора на Службата
по ал. 3 се изпращат на обучение:
1. служители на Службата в структурата
по чл. 54, ал. 2 от Закона за военното разузнаване за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър“ в
професионално направление „Военно дело“
и за повишаване на квалификацията, преквалификация или допълнителна професионална подготовка;
2. служители от структурите за разузнавателна дейност в граждански висши училища
за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър“, образователна
и научна степен „доктор“ и научна степен
„доктор на науките“;
3. служители на Службата в курсове за
следдипломна квалификация в граждански
висши училища, квалификационни центрове
и институти, когато те не са организирани
централизирано от Министерството на отбраната;
4. служители от Службата по линия на
двустранни или многостранни договорености
с партньорски служби съгласно чл. 69, т. 5
от Закона за военното разузнаване.
Чл. 123. (1) С военнослужещите, приети
за обу чение, се ск л ючват доп ъ л ни т ел ни
споразумения за удължаване на срока на
договора за военна служба съгласно Закона
за отбраната и въоръжените сили на Република България и правилника за неговото
прилагане.
(2) Цивилните служители, изпратени на
обучение с обща продължителност повече
от един месец в рамките на една календарна година за сметка на Министерството на
отбраната или на Службата, се задължават
да работят в Службата за период от 1 до
3 години след обучението съгласно Закона за
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отбраната и въоръжените сили на Република
България, Закона за държавния служител и
Кодекса на труда.
Раздел VIII
Награди и отличия
Чл. 124. Военнослужещите и цивилните служители от Службата може да бъдат
награждавани с награди и отличия за високи постижения в службата и за заслуги
към отбраната от министъра на отбраната,
началника на отбраната и от директора на
Службата при условия и по ред, определени
в нормативните актове по чл. 63.
Чл. 125. Служителите на Службата може
да бъдат награждавани:
1. по повод на национални и официални
празници, празника на българското военно
разузнаване и други чествания, свързани с
дейността на Службата, за високи постижения при изпълнение на задачите и за заслуги
към отбраната;
2. след завръщане от задгранична работа за високи резултати при изпълнение на
задачите;
3. с лед з а в ърш в а не н а о бу чен ие т о в
структурата по чл. 54, ал. 2 от Закона за
военното разузнаване за отличен успех от
курса на обучение;
4. по повод на к ръгли годишнини на
сл у ж и т ел и т е за висок и пос т и жен и я п ри
изпълнение на задачите и за заслуги към
отбраната.
Ч л. 126. (1) Д и рек т ор ът на С л у жбата
може да награждава военнослужещите от
Службата със:
1. обявяване на благодарност;
2. грамота;
3. парична награда съгласно изискванията
на Правилника за прилагане на Закона за
отбраната и въоръжените сили на Република
България;
4. предметна награда;
5. хладно оръжие;
6. наградни знаци на Службата.
(2) Директорът на Службата може да награждава цивилните служители по служебно
правоотношение от Службата със:
1. грамота;
2. наградни знаци на Службата.
(3) Директорът на Службата може да награждава цивилните служители по трудово
правоотношение от Службата със:
1. грамота;
2. парична награда съгласно изискванията
на Правилника за прилагане на Закона за
отбраната и въоръжените сили на Република
България;
3. предметна награда;
4. наградни знаци на Службата.
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(4) Дирек торът на Сл у жбата може да
награ ж дава с х ладно оръж ие, предметни
награди и наградни знаци на Службата:
1. български и чуждестранни граждани
за особени заслуги или съществен принос за
изпълнение на задачи на Службата;
2. пенсионираните военнослужещи, служили в Службата, по повод на техни кръгли
годишнини и празници на Службата.
Чл. 127. Наградните знаци на Службата
и техният статут се определят с акт на директора на Службата.
Чл. 128. (1) За награждаване на служители
от Българската армия и подчинените є структури и военни формирования структурата,
отговаряща за управлението на човешките
ресурси в Службата, изготвя мотивирано
предложение до министъра на отбраната или
началника на отбраната, което се подписва
от директора на Службата.
(2) Предложението по ал. 1 се съгласува
със съответните командири (началници) на
военни формирования от Българската армия.
Чл. 129. (1) За награждаване на служители
в случаите по чл. 125, т. 1 по указания на
директора на Службата ръководителите на
структурите по чл. 3, ал. 1 изготвят мотивирани предложения за награждаване, които се
съгласуват с ресорните заместник-директори
на Службата и се изпращат в структурата,
отговаряща за управлението на човешките
ресурси на Службата.
(2) Структурата, отговаряща за управлението на човешките ресурси на Службата,
проверява предложенията за съответствие
с указанията на директора на Службата и
изискванията за награждаване, изготвя общо
предложение и го представя по команден ред
на директора на Службата за утвърждаване.
(3) На базата на утвърденото общо предложение по ал. 2 структурата, отговаряща
за управлението на човешките ресурси на
Службата, изготвя съответни заповеди на директора на Службата, министъра на отбраната
и началника на отбраната за награждаване
на служителите.
(4) Структурата, отговаряща за управлението на човешките ресурси на Службата,
организира процедурата по награж даване
на служителите.
Чл. 130. (1) За награждаване на служител
в случаите по чл. 125, т. 2, 3 и 4 съответният
ръководител на структура по чл. 3, ал. 1 изготвя мотивирано предложение по команден
ред до директора на Службата.
(2) Предложението по ал. 1 се съгласува
със структурата, отговаряща за управлението
на човешките ресурси на Службата.
(3) На базата на утвърденото предложение
по ал. 1 структурата, отговаряща за управлението на човешките ресурси на Службата,
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изготвя заповед на директора на Службата,
министъра на отбраната или началника на
отбраната за награждаване на служителя.
(4) Структурата, отговаряща за управлението на човешките ресурси на Службата,
организира процеду рата по награж даване
на служителя.
Чл. 131. (1) За награждаване на лица по
чл. 126, ал. 4 мотивирано предложение до
директора на Службата може да се изготви от:
1. заместник-директор на Службата;
2. началника на структурата, отговаряща за
връзките с бившите служители на Службата;
3. началника на структурата, отговаряща
за управлението на човешките ресурси в
Службата.
(2) След утвърждаване на предложението
по ал. 1 структурата, отговаряща за управлението на човешките ресурси на Службата,
изготвя заповед на директора на Службата
и организира процедурата по награждаване.
Раздел IX
Служебни дела и служебни и трудови досиета
на служителите
Чл. 132. (1) На военнослужещите в Службата се създават и водят служебни дела съгласно Закона за отбраната и въоръжените
сили на Република България.
(2) На цивилните служители по трудово
правоотношение в Службата се създават и
водят трудови досиета съгласно Кодекса на
труда.
(3) На цивилните служители по служебно
правоотношение в Службата се водят служебни досиета съгласно Закона за държавния
служител.
(4) На служителите от Службата, осъществяващи оперативно-разузнавателна дейност,
се създават и водят и оперативни дела при
условия и по ред, определени с акт на директора на Службата.
(5) На всяко служебно дело, трудово и
служебно досие по ал. 1, 2 и 3 се поставя
уникален инвентарен номер, генериран от
Автоматизираната информационна система
за човешките ресурси на Службата.
Чл. 133. В акта на директора на Службата по чл. 132, ал. 4 се определя кои от
документите, предназначени за делата или
досиетата по чл. 132, ал. 1, 2 и 3, се съхраняват в оперативните дела на служителите.
Чл. 134. (1) Служебните дела и служебните
и трудовите досиета по чл. 132 остават на
съхранение в Службата след прекратяване
на правоотношенията със служителите.
(2) Информация от делата и досиетата по
ал. 1 се предоставя при условия и по ред,
определени с акт на директора на Службата.
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Раздел X
Имуществена отговорност на служителите
Чл. 135. Имуществената отговорност на
служителите в Службата се определя съгласно
съответните нормативни актове по чл. 63.
Чл. 136. Редът и начинът за изчисл яване на разходите за издръжка, обучение,
квалификация и/или преквалификация на
военнослужещите, завършили в структурата
по чл. 54, ал. 2 от Закона за военното разузнаване, се определят с акт на директора
на Службата.
Раздел XI
Служители под или на прикритие
Чл. 137. (1) Служителите под или на прикритие са служители на Службата с особен
статут, които имат правата и задълженията,
предвидени в нормативните актове по чл. 63
и в други нормативни актове, приложими
относно заеманата длъж ност под или на
прикритие.
(2) Служителите по ал. 1 имат прикриващи
правоотношения с прикритието и действителни със Службата.
(3) Служителите по ал. 1 осъществяват
разузнавателна дейност съгласно приложение № 2 (секретно).
(4) Служителите по ал. 1 осъществяват
дейността си по начин, който не застрашава
прикритието от разкриване.
Чл. 138. (1) За работата си под или на
прикритие служителят на Службата получава доходи и обезщетения, предвидени за
заеманата длъжност в прикритието.
(2) Задължителните осигурителни вноски
върху доходите по ал. 1 се внасят при условията и по реда, установени за прикриващото
правоотношение.
(3) В случаите, когато полученото нетно
месечно възнаграждение за работа в прикритието е по-високо от полагащото се за
заеманата в Службата длъжност, Службата
изплаща само порцион и вещево доволствие
по ред, определен с акт на директора на
Службата, и начислява разликата в осигурителните вноски.
(4) В случаите, когато полученото нетно
месечно възнаграждение за работа в прикритието е по-ниско от полагащото се за
заеманата в Службата длъжност, Службата
изплаща разликата на служителя по ред,
определен с акт на директора на Службата,
и начисл ява разликата в осиг у рителните
вноски.
(5) Условията и редът за получаване на
командировъчни средства на служителите под
прикритие по прикриващото правоотношение
се уреждат с акт на Министерския съвет.
Чл. 139. (1) Служителите на Службата
след назначаването си под и на прикритие
и при последващи промени представят в
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ст ру к т у рата, от говаряща за финансовата
дейност на Службата, копие от договор или
заповед за назначаване.
(2) Службата получава документите за
промяна на възнагражденията на служителите си под прикритие от администрацията на
прикритието при условия и по ред, определени
в съвместните инструкции съгласно чл. 64,
ал. 1 от Закона за военното разузнаване.
Чл. 140. (1) Служителите, които заемат
длъжности под или на прикритие, ползват
отпуск в размер и при условия и по ред,
определени за тези длъжности.
(2) В годината на встъпване в правоотношение с прикритието и в годината на
прекратяване на правоотношението с прикритието служителите под или на прикритие
ползват отпуск по Закона за отбраната и
въоръжените сили на Република България
в размер, пропорционален съответно на периода от началото на годината до датата на
встъпване в правоотношение и от датата на
прекратяване на правоотношението до края
на годината.
Чл. 141. (1) Обезщетенията при ползване
на отпуск по болест на служителите под прикритие се изчисляват на база осигурителния
доход за длъжността в Службата.
(2) При пенсиониране на служител, работил под или на прикритие, документите се
издават от Службата за категорията труд и
за осигурителните стаж и доход за заеманата
от него длъжност в Службата.
(3) Служителите на Службата не могат
да се ползват при пенсиониране с права,
различни от тези, които им се полагат като
служители на Службата, независимо от правоотношенията им за периода, през който
са били под или на прикритие.
Г л а в а

о с м а

СЛУЖБА В ДОБРОВОЛНИЯ РЕЗЕРВ
Чл. 142. (1) Доброволният резерв в Службата се комплектува с български граждани
след подписване на договор.
(2) Кандидатите за резервисти трябва да
отговарят на изискванията по чл. 49 от Закона за военното разузнаване и на следните
изисквания:
1. да притежават образование, съответстващо на изискванията на длъжността;
2. да не са навършили пределна възраст
за служба в доброволния резерв:
а) за войниците (матросите) и сержантите
(старшините) – 55 години;
б) за офицерските кандидати и офицерите – 60 години.
(3) Доброволният резерв се комплектува
с техника (техника-резерв) след подписване
на договор с български гра ж дани, които
притежават техника, водеща се на военен
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отчет, годна за експлоатация и отговаряща
на други специфични изисквания, определени
в договора.
(4) За приемане на служба в доброволния
резерв и за предоставяне на техника в доброволния резерв не се провеждат процедури
по обявяване и провеждане на конкурси.
Чл. 143. Отчетът на резервистите се води
от структурата, отговаряща за управлението
на човешките ресурси на Службата, а отчетът на техниката за доброволния резерв – от
съответната структура на Службата, отговаряща за вида техника.
Чл. 144. Комплектуването с резервисти
и с техника-резерв се извършва съгласно
длъжностните разписания в зависимост от
потребностите, определени съгласно чл. 68.
Чл. 145. Подборът за приемане на служба
в доброволния резерв се извършва съгласно
чл. 70, ал. 1.
Чл. 146. Подборът на лица, притежаващи
техника-резерв, се извършва при условията
и по реда на чл. 70, ал. 1, т. 1.
Ч л. 147. (1) Д и рек т ор ът на С л у жбата
сключва с подбрания кандидат договор за
служба в доброволния резерв или за предоставяне на техника в доброволния резерв.
(2) При сключване на договора по ал. 1
и допълнителни споразумения към него се
спазват изискванията на Закона за защита
на класифицираната информация, подзаконовата уредба за неговото прилагане, Закона
за военното разузнаване и този правилник.
(3) Когато кандидатът се намира в трудови
или служебни правоотношения, договорът за
служба в доброволния резерв се подписва и
от неговия работодател.
Чл. 148. След сключването на договор за
предоставяне на техника в доброволния резерв тя се зачислява в Службата и се въвежда
в експлоатация със заповед на директора на
Службата.
Чл. 149. (1) При изменение на правата,
задълженията, условията и срока на договора за служба в доброволния резерв или
за предоставяне на техника в доброволния
резерв по инициатива на всяка от страните
се сключва допълнително споразумение.
(2) Допълнително споразумение задължително се подписва при:
1. изпращане на резервиста за участие
в операции и мисии извън територията на
страната, ако не е уговорено в договора;
2. преназначаване на друга длъжност;
3. заместване на отсъстващ повече от
30 рабо т ни дни военносл у жещ, а ко не е
уговорено в договора;
4. временно изпълнение на задълженията
на вакантна длъжност на военнослужещ, ако
не е уговорено в договора;
5. удължаване на срока на договора;
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6. сключване на трудов договор от резервиста, съответно възникване на служебно
правоотношение, когато към момента на
подписването на договора по чл. 147, ал. 1
той не е бил в трудово или служебно правоотношение;
7. сключване на трудов договор от резервиста с друг работодател, съответно възникването на служебно правоотношение с друг
орган по назначаване.
(3) Доп ъ л н и т е л но т о спора з у мен ие с е
изготвя в писмена форма и се счита за неразделна част от сключения договор.
Чл. 150. (1) Максималният срок на договора за служба в доброволния резерв е не
по-дълъг от 5 години.
(2) Действието на договора може да се
удължи за срок, не по-дълъг от срока по
ал. 1, по предложение на резервиста/собственика на техника-резерв или на директора
на Службата не по-късно от 3 месеца преди
изтичането му.
(3) Резервистът отправя предложение за
удължаване на срока на договора до директора
на Службата, към което прилага становището
на работодателя/органа по назначаването си.
(4) Собственикът на техника-резерв отправя предложение за удължаване на срока
на договора до директора на Службата.
(5) Дирек торът на Сл у жбата изразява
становище по предложението на резервиста/
собственика на техника-резерв по ал. 3 и 4 в
30-дневен срок от получаването му, за което
уведомява другите страни по договора.
(6) В срока по ал. 2 директорът на Службата може да отправи предложение за удължаване на срока на договора до резервиста/
собственика на техника-резерв при спазване
на следния ред:
1. предложението се отправя лично до
резервиста/собственика на техника-резерв
срещу подпис с отбелязване на датата на
запознаване;
2. Службата изисква становище от работодателя/органа по назначаването за удължаване на срока на договора за служба в
доброволния резерв;
3. в 30 -дневен срок от пол у чаване на
предложението резервистът/собственикът на
техника-резерв и работодателят/органът по
назначаването уведомяват писмено Службата
за съгласието или за несъгласието относно
отправеното предложение.
(7) Всяка от страните по договора може
да о т тегли о т п равено т о п ред ложение не
по-късно от един месец преди датата на
изтичане на договора, за което уведомява
контрагентите.
(8) Ако нито една от страните не отправи предложение до другите за удължаване
на срока на договора, той се прекратява с
изтичане на уговорения срок.
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Чл. 151. (1) Прекратяване на договора за
служба в доброволния резерв или за предоставяне на техника-резерв по взаимно съгласие
на страните се извършва пo следния ред:
1. резервистът/собственикът на техникарезерв подава до директора на Службата
заявление;
2. заявлението се завежда в деловодството
на Службата; от датата на завеждане на заявлението тече 30-дневен срок за вземане на
отношение по заявлението и за уведомяване
на резервиста/собственика на техника-резерв.
(2) В случай че резервистът/собственикът
на техника-резерв не е запознат в 30-дневен срок от завеж дането на заявлението
със заповедта по чл. 162, ал. 1, се счита, че
предложението не е прието.
(3) Предложение за прекратяване на договора за служба в доброволния резерв или за
предоставяне на техника-резерв по взаимно
съгласие може да отправи и директорът на
Службата при спазване на следния ред:
1. предложението се отправя до другите
страни по договора, като те се запознават
срещу подпис с отбелязване на датата;
2. ако в 30-дневен срок от запознаването
с предложението страните по т. 1 не вземат
отношение по него и не уведомят писмено
директора на Службата за съгласието си, се
счита, че предложението не е прието.
(4) Предложение за прекратяване на договора за служба в доброволния резерв може
да отправи и работодателят при спазване
на следния ред:
1. предложението се отправя до директора на Службата, като към него се прилага
становището на резервиста;
2. ако в 30-дневен срок от получаването
на предложението директорът на Службата
не вземе отношение по предложението и не
уведоми писмено за съгласието си другите
страни по договора, се счита, че предложението не е прието.
Чл. 152. Прекратяване на договора за
служба в доброволния резерв при навършване
на пределна възраст по чл. 142, ал. 2, т. 2
от резервиста се извършва по следния ред:
1. структурата, отговаряща за управлението на човешките ресурси, до 31 октомври
на предходната година изготвя списък на
резервистите, които навършват пределна
възраст за служба в доброволния резерв през
следващата година;
2. договорът се прекратява считано от
датата на навършване на пределната възраст
за служба в доброволния резерв.
Чл. 153. (1) Прекратяване на договора за
предоставяне на техника-резерв при настъпила негодност на техниката за експлоатация
се извършва въз основа на заключение от
структурите, на които са възложени регистрацията, контролът по изправността и отчетът
на техниката.
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(2) Заключението по ал. 1 се предоставя
на директора на Службата. То е окончателно
и не подлежи на обжалване.
(3) Директорът на Службата прекратява
договора за предоставяне на техника-резерв
не по-късно от един месец от датата на издаване на заключението.
Чл. 154. (1) Прекратяването на договора за
служба в доброволния резерв или за предоставяне на техника-резерв при неизпълнение
на задължение по договора се извършва по
предложение на всяка от страните, като се
п ри ла гат доказат елс т ва, у дос т оверя ва щ и
неизпълнението.
(2) В случаите по ал. 1 директорът на
Службата прекратява договора за служба
или за предоставяне на техника в доброволния резерв.
Чл. 155. Прекратяване на договора за
служба в доброволния резерв, когато след
сключването на договора лицето не завърши
успешно обучението си за придобиване на
военна подготовка, се извършва по следния
ред:
1. ръководителят на структурата по чл. 54,
ал. 2 от Закона за военното разузнаване в
7-дневен срок от завършването на курса уведомява директора на Службата за резервистите,
които не са завършили успешно обучението
за придобиване на военна подготовка;
2. директорът на Службата прекратява
договора за служба в доброволния резерв.
Чл. 156. (1) Прекратяване на договора за
служба в доброволния резерв при отказ за
издаване, при отнемане на разрешението за
достъп до класифицирана информация или
при отказ на резервиста да подаде документи за проучване при условията и по реда
на Закона за защита на класифицираната
информация се извършва в 5-дневен срок от
получаването на документ, удостоверяващ
отказ за издаване, отнемане на разрешението
за достъп до класифицирана информация или
отказ на резервиста да подаде документи за
проучване при условията и по реда на Закона
за защита на класифицираната информация.
(2) В случаите, когато резервистът обжалва отказа за издаване или отнемане на
разрешението за достъп до класифицирана
и нф орма ц и я в з а коноус т а нов ен и я с р ок ,
с рок ът за п рек рат я ва не на дог овора по
ал. 1 започва да тече след получаването на
решението по жалбата.
(3) При отказ на резервиста да подаде
документи за проучване при условията и
по реда на Закона за защита на класифицираната информация се съставя протокол в
присъствието на двама свидетели, единият
от които е служителят по сигурността на
информацията на Службата.
Чл. 157. Прек ратяване на договора за
служба в резерва при преминаване на пла-

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 1

тена изборна длъжност, приемане на военна
служба или при ползване на отпуск поради
бременност, раждане или осиновяване и при
ползване на отпуск за отглеждане на дете
се извършва по следния ред:
1. резервис т ът п редс та вя в С л у жбата
документ, удостоверяващ съответното обстоятелство, в 7-дневен срок от датата на
издаването му;
2. директорът на Службата прекратява
договора за служба или за предоставяне на
техника в доброволния резерв.
Чл. 158. Прекратяване на договора за
служба в доброволния резерв се извършва
при отпадане на някое от изискванията за
приемане на служба в доброволния резерв.
Директорът на Службата прекратява договора
за служба в доброволния резерв не по-късно
от един месец.
Чл. 159. Прекратяване на договора за
служба в доброволния резерв при смърт на
резервиста се извършва в 14-дневен срок от
датата на получаване на акта за смъртта
на резервиста и влиза в сила от датата на
смъртта.
Чл. 160. (1) Договорът за служба в доброволния резерв или за предоставяне на техника-резерв може да бъде прекратен с писмено
предизвестие от резервиста/собственика на
техника-резерв до директора на Службата.
(2) Срокът на предизвестието е 3 месеца
и започва да тече от деня, следващ получаването на предизвестието.
(3) Предизвестието може да бъде оттеглено до изтичане на срока му със съгласието
на ди рек тора на Сл у жбата. От тегл янето
се извършва със заявление от резервиста/
собственика на техника-резерв по ал. 1 до
директора на Службата.
(4) Договорът за служба или за предоставяне на техника в доброволни я резерв
се прекратява след изтичането на срока на
предизвестието.
Чл. 161. (1) Договорът за служба в доброволния резерв или за предоставяне на
тех ника-резерв се прек ратява с писмено
предизвестие от директора на Службата до
другите страни по договора.
(2) Срокът на предизвестието е един месец
и започва да тече от деня, следващ получаването на предизвестието.
(3) Страните по договора се запознават
с предизвестието по ал. 1 срещу подпис с
отбелязване на датата на запознаване.
(4) Договорът за служба или за предоставяне на техника в доброволни я резерв
се прекратява след изтичането на срока на
предизвестието.
Чл. 162. (1) Договорът за служба в доброволния резерв и договорът за предоставяне
на техника в доброволния резерв се прекратяват със заповед на директора на Службата.
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(2) В заповедта по ал. 1 задължително
се посочват:
1. длъжностното лице, което я издава;
2. правните и фактическите основания за
прекратяване на договора;
3. разпоредителна част, която съдържа:
а) правата и задълженията, реда за изпълнение;
б) имуществените последици от прекратяване на договора по ал. 1;
в) срока за сдаване на длъжност та от
резервиста или на техниката-резерв;
г) срока и реда за обжалване на заповедта.
(3) Срокът за сдаване на длъжността или
техниката-резерв може да бъде до 30 работни дни в зависимост от спецификата на
длъжността.
(4) Срокът за сдаване на длъжността или
техниката-резерв започва да тече от първия
работен ден, следващ запознаването на резервиста, съответно собственика на техниката,
със заповедта.
(5) След сдаване на длъжността или техниката-резерв директорът на Службата издава
заповед за отчисляване на резервиста или
техниката-резерв от Службата.
(6) Структурата, отговаряща за управлението на човешките ресу рси, организира
запознаването на резервиста или собственика на техника-резерв със съдържанието
на заповедите по ал. 1 и 5 срещу подпис с
отбелязване на датата.
(7) В случай че резервистът/собственикът на техника-резерв или работодателят
на резервиста откажат да се запознаят със
заповедта по ал. 1, отказът се удостоверява
с подписите на двама свидетели.
(8) Договорът за служба в доброволния
резерв или за предоставяне на техника в
доброволния резерв се прекратява от датата
на запознаване със заповедта по ал. 1 освен
в случаите:
1. при навършване на пределната възраст
на резервиста – от датата на навършване на
пределната възраст;
2. при смърт на резервиста – от датата
на смъртта.
Чл. 163. (1) Българските граждани, сключили договор за служба в доброволния резерв
на Службата, се назначават на длъжност със
заповед на директора на Службата.
(2) Резервистът се запознава със заповедта по ал. 1 в 7-дневен срок от издаването
на заповедта срещу подпис, с отбелязване
на датата на запознаване и се зачислява в
списъчния състав на Службата.
Чл. 164. (1) Резервистите, участващи в
операции и мисии извън територи ята на
страната, за срока на операцията или мисията
се вземат във временен задграничен щат на
министъра на отбраната и се командироват
с негова заповед.
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(2) След приключване на операцията или
мисията извън територията на страната резервистите по ал. 1 се назначават със заповед на
директора на Службата на заеманите преди
командироването им длъжности.
Чл. 165. Резервистът се преназначава на
длъжност, когато отговаря на изискванията за нея с изключение на изискването за
престояване в длъжност и по определения
ред за военнослужещите в Службата.
Чл. 166. (1) По предложение на ръководителите на структури по чл. 3, ал. 1 резервистите могат да се извикат на активна
сл у жба за заместване на военносл у жещ,
отсъстващ повече от 30 работни дни, за срок
не по-дълъг от една година.
(2) Резервистите се назначават на длъжност със заповед на директора на Службата.
(3) Копие от заповедта се връчва на резервиста от структурата, отговаряща за управлението на човешките ресурси, в 7-дневен
срок от издаването є. В случай че заповедта
съдържа класифицирана информация, резервистът се запознава с нея срещу подпис, с
отбелязване датата на запознаване.
(4) Резервистът се явява в Службата за
зачисляване в списъчния състав в 10-дневен
срок след получаването на копие от заповедта
или запознаването с нея.
(5) Средствата за основно и допълнително
възнаграждение на резервистите по ал. 1 са
за сметка на бюджета на Службата.
Чл. 167. (1) По предложение на ръководителите на структури по чл. 3, ал. 1 със заповед
на директора на Службата резервистите може
да бъдат назначавани за временно изпълнение
на задълженията на вакантна длъжност за
военнослужещ до назначаване на титуляр за
срок, не по-дълъг от една година.
(2) Редът за назначаване за временно
изпълнение на задълженията на вакантната
длъжност е съгласно чл. 166.
(3) При назначаване на резервист временно
да изпълнява вакантна длъжност, за която
се изисква по-високо военно звание, то не
се присвоява.
Чл. 168. Резервистите се освобож дават
от длъжност със заповед на директора на
Службата при:
1. преназначаване на друга длъжност;
2. вземане във временен задграничен щат
на министъра на отбраната;
3. прекратяване на договора за служба в
доброволния резерв.
Чл. 169. (1) Обучението на резервистите
за придобиване и повишаване на квалификацията и за получаване на допълнителна
професионална подготовка се осъществява в
структурата по чл. 54, ал. 2 от Закона за военното разузнаване или чрез целеви курсове.
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(2) Обучението и подготовката по ал. 1
се извършват при условията и по реда, определени за военнослужещите в Службата.
Чл. 170. За срока на обучението и подготовката на резервистите при необходимост
се осигуряват:
1. нас т а н я ва не, х ра нене, у н иф ормено
облек ло, лични предпазни средства, специално и работно облекло и други вещево
имущество и снаряжение при условия и по
ред, определени със заповед на директора
на Службата;
2. медицинско и психологическо обслужване;
3. з а д ъ л ж и т е л но з ас т ра хова не с р ещ у
смърт и неработоспособност вследствие на
злополука при изпълнение на задължения.
Чл. 171. Директорът на Службата уведомява ежегодно до 10 януари резервистите
за времето и продължителността на подготовката.
Чл. 172. Със заповедта за назначаване на
длъжност на резервиста се присвоява или
обявява военно звание по резерва, както
следва:
1. на лицата, които притежават военно
звание по резерва, им се обявява съответното
военно звание;
2. на лицата, които не притежават военно
звание по резерва, им се присвоява съответно
военно звание „младши сержант“ (старшина
II степен) или „лейтенант“;
3. на лицата, които притежават военно
звание по резерва, по-високо от изискващото
се за длъжността, им се обявява военното
звание, изискващо се за длъжността, с тяхно
съгласие за времето на действие на договора
за служба в доброволния резерв или допълнителното споразумение.
Чл. 173. (1) Резервистите се повишават в
следващо военно звание последователно със
заповед на директора на Службата.
(2) Резервистите могат да се повишават в
следващо военно звание в следните случаи:
1. след успешно завършен курс за придобиване или повишаване на квалификацията
или за преквалификация;
2. при назначаване на длъжност, изискваща
по-високо военно звание.
(3) Повишаване в следващо военно звание на резервисти извън случаите по ал. 2
може да се извършва еднократно за срока
на службата със заповед на директора на
Службата, по предложение на ръководителите на структури по чл. 3, ал. 1.
(4) Резервист може да бъде повишен в
следващо военно звание посмъртно еднократно с една степен със заповед на директора
на Службата.
Ч л. 174 . При изп ъ л нен ие на а к т и вна
служба резервист може да бъде понижен
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във военно звание при условията и по реда
на Закона за отбраната и въоръжените сили
на Република България и на правилника за
прилагането му.
Чл. 175. За високи постижения в службата в резерва и за заслуги към отбраната
на страната резервистите може да бъдат
награждавани от министъра на отбраната
или от директора на Службата с отличия и
награди при условията и по реда на раздел
VIII от глава седма.
Г л а в а

д е в е т а

ОРГА Н ИЗ А Ц И Я Н А Д Е Й НО С Т ТА Н А
ИНСПЕКТОРА, ВИДОВЕ ПРОВЕРКИ, УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ИЗВЪРШВАНЕТО ИМ
Чл. 176. Инспекторът осъществява дейност та си в съот ветст вие със Закона за
во ен но т о ра з у зн а ва не, т о зи п ра ви л н и к ,
другите нормативни актове и заповедите на
министъра на отбраната и на директора на
Службата, уреждащи дейността на Службата.
Чл. 177. Дейността на инспектора се осъществява при спазване на следните основни
принципи:
1. законосъобразност, обективност и безпристрастност;
2. пълнота и коректност на предоставяната
информация;
3. зачитане правата и достойнството на
личността;
4. спазване на нормативните изисквания
за защита на класифицираната информация
и защита на личните данни;
5. независимост при осъществяване на
нормат и вно регла мен т и ра н и т е за дач и и
дейности.
Чл. 178. Инспекторът:
1. извършва самостоятелно или в състава
на комисии проверки в структурите по чл. 3,
ал. 1 и подчинените им структурни звена.
2. проу чва пост ъпилите предложени я,
сигнали, жалби и молби, подадени от физически и юридически лица до директора на
Службата, и изготвя отговори по тях;
3. да ва с та нови ща и п ред ложен и я за
отстраняване на констатирани пропуски и
слабости и за подобряване организацията
на дейността в структурите по чл. 3, ал. 1;
4. участва в разработването на проекти
на актове, регламентиращи дейност та на
Службата, и предлага тяхното изменение и
допълнение в рамките на правомощията си;
5. следи за спазване на регламентиращата
уредба;
6. изучава и разпространява положителния
опит в дейността на структурите на Службата;
7. оказва методическа помощ на ръководителите на структурите по чл. 3, ал. 1 в
рамките на компетенциите си;
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8. с ъби ра, сис т емат изи ра , с ъх ра н я ва ,
анализира и предоставя на ръководството и
на ръководителите на структурите информация за противодействие на корупцията в
Службата;
9. ежегодно до края на ноември изготвя
план за проверките през следващата календарна година и го представя на директора
на Службата за утвърждаване;
10. ежегодно до 31 януари изготвя доклад
по чл. 31, ал. 2 от Закона за военното разузнаване.
Чл. 179. (1) Инспекторът извършва проверки на дейностите, посочени в чл. 29, ал. 1
от Закона за военното разузнаване, като:
1. установява състоянието на проверяваната дейност;
2. извършва анализ и обективна оценка
на законосъобразността, ефективността и
ефикасност та на дейност та и свързаните
рискове;
3. предлага мерки за подобряване на дейността, ограничаване на риска и отстраняване на констатираните пропуски, слабости
и нарушения.
(2) При извършване на проверките инспек т ор ът н я ма р ъковод н и, кома н д н и и
управленски функции по отношение на проверяваните структури и длъжностни лица.
(3) При извършване на проверките инспекторът има право:
1. на достъп до документацията, свързана
с дейността – обект на проверката;
2. да изисква от длъжностните лица документи, обяснения, сведения и справки във
връзка с осъществяваната проверка.
Чл. 180. Инспекторът е длъжен да не разгласява информацията, станала му известна
при осъществяване на дейността му.
Чл. 181. В Сл у жбата не се извършват
проверки по анонимни сигнали, освен в случаите, когато те съдържат конкретни данни
и са разпоредени от директора на Службата.
Чл. 182. (1) Инспекторът самостоятелно
или в състава на комисии извършва комплексни, частични, тематични, контролни,
сигнални и други проверки по разпореждане
на директора на Службата.
(2) Комплексна проверка се извършва на
цялостната дейност на структура по чл. 3,
ал. 1 или на структурно звено от нея. Комплексната проверка се ръководи от служител
на ръководна длъжност в Службата.
(3) Частична проверка се извършва по
отделно направление от дейността на структура по чл. 3, ал. 1 или на структурно звено
от нея.
(4) Тематична проверка се извършва по
отделни аспекти от дейността на Службата,
които се осъществяват от различни структури.

ВЕСТНИК

БРОЙ 54

(5) Контролна проверка се извършва с цел
да се установи изпълнението на разпоредените
мероприятия за отстраняване на пропуски,
слабости и нарушения, констатирани при комплексна, частична или тематична проверка.
(6) Сигнална проверка се извършва по
постъпили данни за нарушения.
Чл. 183. (1) Проверките се възлагат със
заповед на директора на Службата, в която
се определят видът на проверката, конкретните аспекти на проверката, проверяващите
длъжностни лица, мястото и срокът за изпълнението на проверката.
(2) За всяка проверка се изготвя план, който се утвърждава от директора на Службата.
(3) Преди започване на проверката ръководителят на проверяваната структура се
запознава със заповедта по ал. 1 и плана
по ал. 2.
(4) Предварителните констатации, получени в хода на проверката, се предоставят на
ръководителя на проверяваната структура,
който има право да изрази становище по тях.
(5) За резултатите от проверката се изготвя доклад, в който се описват проверените
дейности и констатираните факти, конкретни
изводи за дейността, предложения и срок за
отстраняване на пропуските, слабостите и
нарушенията и предложения за подобряване
на дейността.
(6) Докладът по ал. 5 и становището по
ал. 4 се представят на директора на Службата, който отразява своето решение върху
доклада.
(7) Копие или извадка от доклада по ал. 6
се изпраща на ръководителя на проверяваната структура за сведение и изпълнение.
(8) Ръководителят на проверяваната структурата е длъжен в указания в доклада срок
да уведоми писмено директора на Службата
и инспектора за предприетите мерки.
Чл. 184. (1) Инспекторът може да предлага
извършването на извънпланова проверка с
докладна записка до директора на Службата.
(2) Проверката по ал. 1 се извършва по
реда на чл. 183 след положителна резолюция
на докладната записка.
Чл. 185. Ръководителите на структури по
чл. 3, ал. 1 и на подчинените им структурни
звена са длъжни да осигурят необходимите документи и условия за извършване на
проверките.
Чл. 186. Министърът на отбраната със
своя заповед може да възлага на директора
на Службата да организира чрез инспектора на Службата проверки. Докладите от
проверките се представят от директора на
Службата на министъра на отбраната.
Чл. 187. Редът за получаване, изготвяне и
съхраняване на документите, касаещи проверките, и конкретните правила за извършването на различните видове проверки се
определят с акт на директора на Службата.

БРОЙ 54

Г л а в а

ДЪРЖАВЕН

д е с е т а

ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА
Чл. 188. Директорът на Сл у жбата със
своя заповед обявява Етичен кодекс на служителите от служба „Военна информация“.
При неспазване нормите на поведение в този
кодекс служителите носят дисциплинарна
отговорност съгласно Закона за отбраната и
въоръжените сили на Република България и
правилника за неговото прилагане, Закона
за държавния служител и Кодекса на труда.
Чл. 189. Директорът на Службата със свои
заповеди определя:
1. правомощията на началниците на подчиненото военно формирование и на териториални структури да подписват документи,
свързани с управлението на дейността на
подчинените им структури и приложните
подсистеми, за които отговарят;
2. правомощията на директорите на дирекции и на началниците на структурни звена
от всички степени да подписват документи, свързани с управлението на дейността
на подчинените им структурни звена и на
приложните системи/подсистеми, за които
отговарят;
3. правилата за организация на всяка от
приложните системи на Службата, за които
отговарят структурите по чл. 3, ал. 1.
Чл. 190. (1) За изпълнение на определен и за дач и д и рек т ор ът на С л у жбата и
началниците на военното формирование и
териториалните структури със свои заповеди
може да назначават работни, експертни или
контролни комисии.
(2) В заповедите по ал. 1 се определят
условията и редът за работа на комисиите.
Чл. 191. (1) Структурите на Службата в
изпълнение на своите функции и възложените им задачи изготвят различни видове
документи.
(2) Изготвянето на документите и съхраняването им в електронен вид се извършват
в Автоматизираната информационна система
на Службата.
(3) Вътрешният електронен документооборот в Службата се извършва чрез инструментите на Автоматизираната информационна
система на Службата.
(4) Документи, подписани с електронен
подпис в Автоматизираната информационна система на Службата, имат значение на
саморъчно подписани.
(5) Документи, за които нормативен или
административен акт изисква квалифицирана писмена форма или които имат правно
значение, за дъл ж ително се отпечатват и
подписват саморъчно.
(6) Отпечатаните и саморъчно подписани
електронни документи се завеждат на отчет
и се съхраняват в съответните регистратури

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 5

на Службата. Определени документи може
да се съхраняват в служебните каси на служителите.
Чл. 192. Ежедневната организация на дейността се извършва със съответни заповеди
на директора на Службата и на началниците
на военното формирование и териториалните
структури.
Чл. 193. (1) За осигуряване на непрекъснатост на разузнавателния процес, охрана
на войсковите райони и изпълнение на мероприятия, свързани с бойната готовност, в
Службата се назначават:
1. дежурни длъжностни лица;
2. отговорни длъж ностни лица, които
в извънсл у жебно/извън работ н о време са
на разположение и изпълняват определени
дейности след оповестяване от дежурните
длъжностни лица.
(2) Видовете дежурства и отговорни длъжностни лица в Службата се определят ежегодно със съответни заповеди на директора
на Службата и на началниците на военното
формирование и териториалните структури,
които утвърждават и съответните месечни
план-графици.
(3) Назначаването на длъжностните лица
за носене на дежурство или като отговорни
длъжностни лица се извършва със заповедите по чл. 192.
(4) Дейностите, които извършват дежурните и отговорните длъжностни лица, се
регламентират с модели за действие, обявени със съответни заповеди на директора
на Службата и на началниците на военното
формирование и териториалните структури.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на този правилник:
1. „Управление на дейност или процес“
е п ла н и ра не (оп р еде л я не на кон к р е т н и
цели, мероп ри я т и я, време, от говорници,
изп ъ лни т ели), организи ране (оп редел яне
на условията и начините за изпълнение на
плана и постигане на целите, поставяне на
задачите, управление на риска), осъществяване на контрол (наблюдение, анализ и
оценка на изпълнението) и при необходимост
осъществяване на промени в организацията
за по-ефективно и ефикасно постигане на
целите и отчет на изпълнението.
2. „Продукти“ са услуги, материални и
нематериални продукти (резултат от интелектуална дейност), придобити от Службата
чрез собствено производство, възлагане на
обществени поръчки или безвъзмездно с цел
използването им за изпълнение на определени задачи.
3. „Регламентиращата уредба“ е съвкупността от законови и подзаконови актове,
актове на министъра на отбраната и въ-
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трешните актове (заповеди, разпореждания,
правила и др.), уреждащи различните аспекти
от дейността на Службата.
§ 2. В некласифицираните документи и
в документите с ниво на класификация „За
служебно ползване“ структурите за разузнавателна дейност и подчинените им структурни
звена се изписват с номера, определени с акт
на директора на Службата.
ПРЕХОДНИ И ЗАК ЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 3. Правилникът се приема на основание
чл. 32 и § 5, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за военното
разузнаване.
§ 4. (1) В шестмесечен срок от влизането в
сила на този правилник се издават актовете,
предвидени в него.
(2) До издаването на актовете по ал. 1 се
прилагат съществуващите актове, доколкото не противоречат на Закона за военното
разузнаване и на този правилник.
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§ 5. Изп ъ л нен ие т о на п ра ви л н и к а с е
възлага на министъра на отбраната и на
директора на служба „Военна информация“.
КЛАСИФИКАТОР
на длъжностите в служба „Военна информация“ по чл. 56, ал. 1 от Закона за военното
разузнаване
I. Длъжностите за военнослужещите в
служба „Военна информация“ се определят
съгласно приложението (поверително).
II. Длъжностите за цивилните служители
по служебно правоотношение и за цивилните
служители по трудово правоотношение по
чл. 107а от Кодекса на труда се определят
съгласно К ласификатора на длъжностите в
администрацията, приет с Постановление
№ 129 на Министерския съвет от 2012 г.
III. Длъжностите за цивилните служители по трудово правоотношение, за които не
се прилага чл. 107а от Кодекса на труда, са
посочени в таблицата:

№
по ред

Код по
НКПД,
2011 г.

Наименование на длъжността

Минимална образователна степен
за заемане на длъжността

1.

1112 7024

Заместник-директор на служба „Военна
информация“

Магистър

2.

1345 9012

Ръководител на катедра, професор (доцент)

Чрез избор

3.

2310 7005

Професор

Магистър

4.

2310 7004

Доцент

Магистър

5.

2310 7003

Главен асистент

Магистър

6.

2310 7002

Асистент

Магистър

7.

2310 7007

Старши преподавател

Магистър

8.

2310 6001

Преподавател

Бакалавър

9.

2422 6041

Главен експерт

Бакалавър

10.

2422 6046

Старши експерт

Бакалавър

11.

3359 3026

Главен специалист

Средно образование

12.

3359 3022

Старши специалист

Средно образование

13.

2411 6012

Финансов контрольор

Бакалавър

14.

2411 6004

Старши счетоводител

Бакалавър

15.

2151 5020

Началник, газова/парова централа

16.

4311 2003

Изпълнител-касиер, счетоводство

Образователно и
квалификационно ниво 2

17.

8182 2004

Изпълнител-огняр на парен котел

Образователно и
квалификационно ниво 2

18.

7119 2016

Изпълнител-работник, поддръжка на сгради

Образователно и
квалификационно ниво 2

19.

5414 1002

Изпълнител-пазач въоръжена охрана

Образователно и
квалификационно ниво 1

20.

9112 0004

Изпълнител-чистач/хигиенист

Образователно и
квалификационно ниво 0

21.

5212 0001

Изпълнител-продавач, бюфет

Образователно и
квалификационно ниво 0

5760

Проф. бакалавър по…
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МИНИСТЕРСТВА
И ДРУ ГИ ВЕДОМСТВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА
ПРАВИЛНИК

за устройството и дейността на Централно
военно окръжие
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С този правилник се уреждат устройството и дейността на Централното военно
окръжие (ЦВО) и подчинените му военни
окръжия (ВО).
Чл. 2. (1) Централното военно окръжие е
военно формирование от въоръжените сили,
структура на пряко подчинение на министъра
на отбраната със седалище гр. София, ул. Георги Бенковски № 12.
(2) Централното военно окръжие е второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на отбраната. Финансовите средства за
изпълнение на мисията, функциите и задачите
на ЦВО се осигуряват от бюджета на МО за
съответната година.
(3) Реализираните приходи на ЦВО се отчитат в съответствие с нормативната база и
установения ред в МО.
Чл. 3. Дейността на ЦВО се осъществява
в съответствие със Закона за отбраната и
въоръжените сили на Република България
(ЗОВСРБ), Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на
Република България, приет с ПМС № 46 от
2010 г. (ДВ, бр. 25 от 2010 г.), Закона за резерва
на въоръжените сили на Република България
(ЗРВСРБ), Правилника за прилагане на Закона
за резерва на въоръжените сили на Република
България, приет с ПМС № 145 от 2012 г. (ДВ,
бр. 54 от 2012 г.), Наредбата за военния отчет
на български граждани и техника за мирно и
военно време, приета с ПМС № 167 от 2012 г.
(ДВ, бр. 60 от 2012 г.), Наредбата за условията
и реда за провеждане на мобилизация, приета
с ПМС № 211 от 2012 г. (ДВ, бр. 71 от 2012 г.),
Наредбата за отсрочване на запасни и техника-запас от повикване във въоръжените сили
при мобилизация, приета с ПМС № 114 от
2013 г. (ДВ, бр. 47 от 2013 г.), Наредба № Н-29
от 2010 г. за условията и реда за адаптация
на военнослужещите от Министерството на
отбраната, структурите на пряко подчинение
на министъра на отбраната и Българската
армия при освобождаване от военна служба
(ДВ, бр. 95 от 2010 г.), Наредбата за условията
и реда за разкриване и осигуряване дейността
на курсове по начална и/или специална военна
подготовка във висшите училища и за подго-
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товката на учениците от средните училища,
приета с ПМС № 43 от 2013 г. (ДВ, бр. 21 от
2013 г.), Кодекса на труда, нормативните и
административните актове на министъра на
отбраната.
Г л а в а

в т о р а

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ НА ЦЕНТРАЛНОТО
ВОЕННО ОКРЪЖИЕ
Чл. 4. Централното военно окръжие:
1. организира воденето на военния отчет
в мирно и военно време, поддържането и
съхраняването на регистри, изготвянето на
военноотчетни документи, административното
обслужване и предоставянето на услуги на
българските граждани;
2. планира, разпределя и възлага изпълнението на мобилизационни задачи;
3. осигурява комплектуването със запасни
и техника-запас за военно време на военновременните формирования от въоръжените сили
и структурите по чл. 50, ал. 2 ЗОВС;
4. организира планирането, оповестяването
и доставянето на запасни и техника-запас във
военновременните формирования от въоръжените сили и структурите по чл. 50, ал. 2 ЗОВС;
5. организира съпоставянето на количеството и качеството на запасни и техника-запас
между военните окръжия/отдел „Столичен“ и
отдел „София област“ и заявителите;
6. организира изпълнението на отсрочването
от повикване при мобилизация и води отчета
на отсрочените запасни и техника-запас;
7. организира провеждането на преглед на
готовността за използване на техника-резерв и
техника-запас с мобилизационно назначение;
8. оказва методическа помощ на централната
и местната администрация по военния отчет и
подготовката за провеждане на мобилизация;
9. популяризира военната професия, обучението във висшите военни училища, обучението
на български граждани в курсове за начална
и специална военна подготовка;
10. приема документите на кандидати за:
военнослужещи във въоръжените сили, служба
в доброволния резерв и за предоставяне на
техника-резерв, обучение във висшите военни
училища и за курсове по начална и специална
военна подготовка;
11. организира подготовката на учениците
от 9 и 10 клас на средните училища, свързана
със задълженията на гражданите по отбраната
на страната;
12. планира и организира началната и специалната подготовка на български граждани
без военна подготовка и на тези с професии
и специалности, необходими на въоръжените
сили за военно време;
13. участва в организирането и провеждането
на дейностите по адаптацията на военнослужещите при освобождаване от военна служба и
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съдейства за осигуряването на успешен преход
към цивилната сфера;
14. изпълнява и други задачи, възложени
от министъра на отбраната.
Г л а в а

т р е т а

СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ НА ЦЕНТРАЛНОТО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ
Чл. 5. (1) Централното военно окръжие е
организирано в ръководство, отдели и сектори.
На ЦВО са подчинени военни окръжия.
(2) Ръководството на ЦВО се състои от
началник, заместник-началник и други служители на пряко подчинение на началника.
Чл. 6. Непосредственото ръководство на
отделите, секторите и военните окръжия се
осъществява от техните началници, които носят
отговорност за точното и срочното изпълнение
на задачите, свързани с тяхната дейност.
Чл. 7. (1) Централното военно окръжие се
ръководи и представлява от началник.
(2) Началникът на ЦВО е пряко подчинен
на министъра на отбраната.
(3) Началникът на ЦВО осъществява непосредственото ръководство на ЦВО и е пряк
началник на подчинените му военни окръжия.
(4) В изпълнение на правомощията си началникът на ЦВО издава заповеди и указания.
Чл. 8. (1) Началникът на ЦВО:
1. организира, ръководи и отговаря за цялостната дейност на ЦВО;
2. организира разработването и утвърждаването на програми и планове и отчита тяхното
изпълнение пред министъра на отбраната;
3. организира изпълнението на актовете на
министъра на отбраната и взаимодействието с
административните звена на Министерството
на отбраната, Българската армия, структурите на пряко подчинение на министъра на
отбраната, с държавни органи, ведомства и
организации;
4. ръководи изготвянето на ежегоден доклад за дейността на ЦВО и го представя на
министъра на отбраната;
5. представлява ЦВО пред трети лица, организации и учреждения в страна и в чужбина;
6. ръководи изготвянето на проектите за:
бюджетна сметка, Единния финансов план за
материално-техническо осигуряване (МТО)
и Единния поименен списък на обектите за
строителство и строителни услуги в частта
им за ЦВО и ги представя на министъра на
отбраната за утвърждаване;
7. ръководи процеса на планиране, програмиране, бюджетиране и координира управлението на риска в отбранителната програма за
осигуряване изпълнението на задачите в ЦВО;
8. ръководи създаването на организация
за прилагане на двустранното счетоводно записване съобразно разпоредбите на Закона за
счетоводството и вътрешните правила за счетоводна политика на ЦВО и военните окръжия;
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9. ръководи логистичното и финансовото
осигуряване на ЦВО;
10. утвърждава вътрешни правила за организация на работната заплата на цивилните
служители в рамките на утвърдените разходи
за заплати в бюджета;
11. сключва договори, необходими за изпълнение на основните функции и задачи на ЦВО;
12. отговаря за изпълнението на бюджета на
ЦВО и представя на министъра на отбраната
периодични и годишни отчети за законосъобразното му изпълнение;
13. ръководи дейността по управление на
човешките ресурси в ЦВО;
14. сключва, изменя и прекратява трудовите правоотношения и договори с цивилните служители, а при оправомощаване от
министъра на отбраната – сключва, изменя
и прекратява договорите за военна служба с
военнослужещите и резервистите, назначава и
ги освобождава от военна служба и от служба
в доброволния резерв;
15. утвърждава длъжностните характеристики на военнослужещите, цивилните служители
в ЦВО и началниците на военните окръжия;
16. предлага за утвърждаване на министъра
на отбраната проект на длъжностни разписания на ЦВО и военните окръжия, както и
измененията и допълненията в тях;
17. ръководи дейността по атестирането на
военнослужещите и на цивилните служители
в ЦВО съгласно нормативната уредба в действащите законови и подзаконови актове;
18. контролира изпълнението на нормативните актове при изпълнение на задачите,
поставени на структурните звена на ЦВО и
на военните окръжия;
19. организира управлението и експлоатацията на имуществото, предоставено за ползване
на ЦВО;
20. организира обмена на информация между ЦВО и централните и местните органи на
властта и техните администрации;
21. ръководи дейността на ЦВО по въпросите на адаптацията на военнослужещите при
освобождаването им от военна служба;
22. изпълнява и други функции и задачи,
възложени му от министъра на отбраната.
(2) При изпълнение на функциите по ал. 1
началникът на ЦВО се подпомага от заместник-началник.
(3) Функциите на началника на ЦВО при
негово отсъствие поради ползване на законоустановен отпуск или командировка се
изпълняват от заместник-началника на ЦВО.
Чл. 9. Заместник-началникът на ЦВО:
1. организира изпълнението на административните актове на министъра на отбраната и
на началника на ЦВО;
2. организира подготовката, разработването
и изпълнението на годишния и месечните планове за дейността на ЦВО и военните окръжия;
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3. координира дейността на структурните
звена на ЦВО и взаимодействието с административните звена на Министерството на
отбраната, Българската армия, структурите на
пряко подчинение на министъра на отбраната,
държавните органи, ведомства и организации;
4. координира дейностите по осъществяване
на ефективно управление на материално-техническите и финансовите средства на ЦВО, като
отправя предложение до началника на ЦВО,
свързано с осигуряването на баланс между
наличните ресурси и извършваните разходи;
5. осъществява контрол за спазване на вътрешния трудов ред и дисциплината спрямо
служителите на ЦВО;
6. следи и отговаря за правилната експлоатация и техническо обслужване на служебните
транспортни средства;
7. координира дейността по медицинско,
психологично, жилищно и социално-битово
осигуряване и аварийна и пожарна безопасност;
8. ръководи дейностите по управление на
риска в отбранителната програма, координира
разработването и изпълнението на програмния
меморандум и съгласува тримесечните отчети
по дейността;
9. подпомага началника на ЦВО в ръководство на цялостната дейност на ЦВО, като
издава по делегирани правомощия разпореждания и указания;
10. изпълнява и други функции и задачи,
възложени му от началника на ЦВО.
Чл. 10. Главният юрисконсулт на ЦВО е
пряко подчинен на началника на ЦВО и:
1. съгласува и/или дава становища за законосъобразност по всички проекти на административни актове на началника на ЦВО;
2. осигурява методическа правна помощ
на служителите на ЦВО и на началниците на
военните окръжия, като им предоставя устни
или писмени становища по правни въпроси;
3. съгласува докладните записки от началниците на военни окръжия с предложения за
назначаване или освобождаване от длъжност;
4. осъществява процесуалното представителство на ЦВО;
5. осъществява контрол по отношение на
процедурите по възлагане на обществени поръчки, както и при изготвянето и сключването
на договорите;
6. изпълнява в рамките на функционалните
си задължения и други задачи, възложени от
началника на ЦВО и заместник-началника
на ЦВО.
Чл. 11. Финансовият контрольор е пряко
подчинен на началника на ЦВО и:
1. извършва предварителен контрол за
законосъобразност в ЦВО в съответствие
с изискванията на Закона за финансовото
управление и контрол в публичния сектор и
указанията на министъра на финансите по ред,
определен с вътрешни правила;
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2. извършва конкретни проверки преди
вземането на решението или извършването
на действия, свързани с финансовата дейност
на ЦВО;
3. изпълнява и други задачи, произтичащи
от нормативните актове, регламентиращи
контрола на финансовата дейност на ЦВО и
военните окръжия.
Чл. 12. (1) Началникът на сектор „Сигурност на информацията“ е пряко подчинен на
началника на ЦВО, ръководи сектор „Сигурност
на информацията“ и изпълнява функциите на
служител по сигурността на информацията за
организационната единица ЦВО:
1. прилага правилата относно видовете защита на класифицираната информация в ЦВО;
2. разработва план за охрана на ЦВО чрез
физически и технически средства и следи за
неговото изпълнение;
3. извършва периодични проверки на отчетността и движението на материалите и
документите в ЦВО;
4. дава становища по Закона за обществените поръчки относно това, дали поръчката
включва, изисква или съдържа класифицирана
информация по смисъла на ЗЗКИ;
5. организира правилното размножаване,
изпращане, предаване, пренасяне и приемане
на материали, съдържащи класифицирана
информация, до и от други организационни
единици или формирования;
6. уведомява ДКСИ при изтичане на срока
на разрешенията, при напускане или преназначаване на служители, както и при необходимост
от промяна на разрешението, свързано с достъп
до определено ниво на класификация в ЦВО;
7. информира незабавно в писмена форма
ДКСИ и компетентната служба за всяка промяна, отнасяща се до обстоятелствата, свързани с издадените разрешения, удостоверения,
сертификати или потвърждения в ЦВО;
8. води на отчет случаите на нерегламентиран достъп до класифицирана информация в
ЦВО и на взетите мерки, за което информира
незабавно ДКСИ;
9. следи за правилното определяне нивото
на класификация на информацията в ЦВО;
10. разработва план за защита на класифицираната информация при положение на война,
военно или друго извънредно положение в ЦВО;
11. организира и провежда обучението на
служителите от ЦВО в областта на защитата
на класифицираната информация.
(2) Сектор „Сигурност на информацията“
подпомага началника на ЦВО, като:
1. осъществява националната политика и
политиката на НАТО по защитата на класифицираната и некласифицираната информация в
ЦВО в областта на физическата, персоналната,
документалната, индустриалната, криптограф-
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ската сигурност, сигурността на автоматизираните информационни системи или мрежи
(АИС/М) и контрола на пропускателния режим;
2. осъществява организирането, съхранението, използването, експертизата, обработването и
приемането на създадени от дейността на ЦВО
документи в Учрежденския архив към сектора;
съхранява архивните единици до изтичане на
сроковете и предаването им в дирекция „Държавен военноисторически архив“ – гр. Велико
Търново, или до тяхното унищожаване;
3. организира, осъществява, координира и
контролира прилагането на Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ)
относно дейностите по физическата, персоналната, документалната, индустриалната,
криптографската сигурност и сигурността на
АИС или мрежи в ЦВО;
4. извършва проверки за спазване на изискванията на ЗЗКИ и Правилника за прилагане на Закона за защита на класифицираната
информация (ППЗЗКИ) в ЦВО;
5. организира деловодната дейност и организацията на документооборота за документи,
материали и електронни носители, съдържащи
национална класифицирана информация, класифицирана и некласифицирана информация
на НАТО и ЕС в ЦВО в съответствие с изискванията на ЗЗКИ, ППЗЗКИ и нормативните
актове по неговото прилагане;
6. осигурява деловодната дейност и организацията на документооборота на некласифицирана информация в ЦВО в съответствие с
изискванията на Инструкцията за деловодната
работа, Закона за държавния архивен фонд и
нормативните актове по тяхното прилагане;
7. осъществява архивната дейност на организационната единица ЦВО;
8. планира и извършва обучение на служителите от ЦВО в областта на защитата на
класифицираната информация;
9. извършва защита на класифицираната информация чрез средства и системи за
физическата сигурност на класифицираната
информация;
10. извършва контрол по спазването на
пропускателния режим в ЦВО;
11. осъществява дейността си в тясно взаимодействие с Държавната комисия по сигурността
на информацията (ДКСИ), Държавна агенция
„Национална сигурност“ (ДАНС), дирекция
„Специална ку риерска служба“, дирекция
„Сигурност на информацията“ – МО (ДСИ),
и дирекция „Държавен военноисторически
архив“ – гр. Велико Търново;
12. осигурява непрекъсната поддръжка и
администриране на информационната инфраструктура и работоспособността на информационните системи в ЦВО, тяхното техническо
наблюдение и контрол при поддържане на
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постоянна бойна готовност, при привеждане
в по-високо състояние и степени на бойна
готовност и провеждане на мобилизация;
13. координира изграждането и въвеждането на мерки по защита на автоматизираните
информационни системи или мрежи (АИС/М),
обработващи класифицирана информация в
организационната единица;
14. осигурява ежедневната поддръжка (обновяване на софтуер и хардуер, поддържане в
изправно техническо състояние) на сървърите
и работните станции, както и осигуряване на
актуалността на базата от данни;
15. осигурява взаимодействието с автоматизираните информационни системи, функциониращи в други държавни органи и институции;
16. участва в изготвянето на документите
по сигурността, необходими за акредитиране
на автоматизираните информационни системи
или мрежи за класифицирана информация и
администрирането им в процеса на тяхното
развитие и експлоатация;
17. осигурява правилното класифициране и
маркиране на работните станции, структурно
кабелни системи (СКС) и елементите от АИС/М
съгласно Правилника за прилагане на Закона
за защита на класифицираната информация,
приет с ПМС № 276 от 2002 г. (ДВ, бр. 115 от
2002 г.);
18. провежда и води на отчет текущото
и тематичното обучение на служителите от
ЦВО при работа в подсистемите и модулите
от АИС на МО и БА;
19. поддържа официалната интернет страница (www.comd.bg) и пощенския сървър (www.mail.
comd.bg) на ЦВО и следи за тяхното актуално
състояние, хостване и достъп;
20. изготвя анализ на риска и разработва
План за физическата сигурност на класифицираната информация в ЦВО;
21. участва в установяване на обстоятелствата, свързани с компрометиране на сигурността
на АИС/М и криптографските мрежи в ЦВО;
22. участва в разработването и актуализирането на План за защита на класифицираната
информация при положение на война, военно
или друго извънредно положение;
23. осъществява дейности по системното
администриране и развитие на ведомствената
информационна мрежа на ЦВО;
24. осъществява контрол за спазване на
лицензионните права, произтичащи от ползването на софтуер;
25. изготвя предложения за развитие и
внедряване на нови информационни и комуникационни технологии в ЦВО и подчинените
му военни окръжия;
26. изготвя проект на заповеди, анализи,
отчети, доклади, сведения и други документи,
свързани с дейността на сектора;
27. изпълнява и други задачи, възложени
от началника на ЦВО.

БРОЙ 54

ДЪРЖАВЕН

Чл. 13. Сектор „Човешки ресурси“ (ЧР):
1. планира, организира и осъществява цялостната дейност по управление на човешките
ресурси на ЦВО и методически подпомага
военните окръжия по въпросите, отнасящи
се до тази област;
2. изготвя или участва в изготвянето на
проекти на административни актове на началника на ЦВО, свързани с човешките ресурси;
3. разработва проекти, поддържа и актуализира длъжностните разписания на ЦВО и
ВО, поименното разписание на длъжностите
и длъжностните характеристики на служителите в ЦВО;
4. изготвя и поддържа актуалното състояние
на поименното разписание на длъжностите по
основен и допълнителен щат за ЦВО в АСУ
на „ЧР“;
5. изготвя и съгласува актовете, свързани с
възникването, изменението и прекратяването
на трудовите правоотношения с цивилните служители, а при оправомощаване на началника
на ЦВО от министъра на отбраната съгласува
и актовете по назначаване, преминаване и
освобождаване от военна служба и служба в
резерва, както и за повишаване във военно
звание на военнослужещите в ЦВО;
6. съгласува докладните записки от началниците на военни окръжия с предложения за
назначаване или освобождаване от длъжност;
7. създава, съхранява и актуализира трудовите досиета на цивилните служители и
служебните дела на военнослужещите в ЦВО
и на началниците на ВО;
8. планира и организира обучението на
военнослужещите и цивилните служители от
ЦВО и ВО с цел повишаване на тяхната квалификация, преквалификация и кариерното
им развитие;
9. координира разработването и актуализирането на длъжностните характеристики;
10. планира, организира и осигурява контакти с медиите и комуникацията с обществеността, както и дейността по осигуряването
на социален диалог и сътрудничество със
синдикалните организации;
11. организира дейности по въвеждане и
редактиране на информацията в интернет
страница (www.comd.bg) и по осигуряване на
достъпа до обществена информация;
12. организира дейността по осигуряване на
безопасни и здравословни условия на труд и
спазване на мерките за безопасност и хигиена
на труда;
13. организира дейността по осигуряването
на отдиха и възстановяването на военнослужещите и цивилните служители с цел пълноценното използване на отпуските и свободното
време;
14. организира служебното време на военнослужещите и работното време на цивилните

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 1

служители и неговото отчитане извън нормалната му продължителност;
15. изготвя проект на заповеди, анализи,
отчети, доклади, сведения и други документи,
свързани с дейността на сектора;
16. изготвя отговори на заявления, жалби
и сигнали от военнослужещи, цивилни служители и граждани;
17. участва в изготвяне на програмния меморандум на ЦВО, в отчетите за степента на
изпълнението му и в управлението на риска
в програмата относно данните, касаещи човешките ресурси;
18. изпълнява и други задачи, възложени
от началника на ЦВО и заместник-началника
на ЦВО.
Чл. 14. Отдел „Планиране, анализ на военния отчет, комплектуване и адаптация“
(ПАВОКА):
1. изготвя План за бойна готовност и План
за комплектуване на военновременни формирования и структури със запас;
2. разработва и актуализира Стратегическия
план за дейността на ЦВО;
3. обобщава информацията по военния отчет,
поддържа и съхранява регистри за резерва;
4. обобщава и извършва анализ на заявените потребности от запасни и техника-запас
за военните формирования на въоръжените
сили и структурите по чл. 50, ал. 2 ЗОВСРБ;
5. подготвя предложения за възлагане на
мобилизационни задачи на военните окръжия/
отдел „Столичен“ и отдел „София област“ за
комплектуване на военните формирования на
въоръжените сили и структурите по чл. 50,
ал. 2 ЗОВСРБ;
6. организира провеждането на преглед на
готовността за използване на техника-резерв и
техника-запас с мобилизационно назначение и
обобщава резултатите от проведените прегледи;
7. обобщава информацията и изготвя предложения за присвояване и повишаване във
военно звание на личния състав от резерва;
8. организира дейността на военните окръжия/отдел „Столичен“ и отдел „София област“
по военния отчет, набирането на кандидати за
военна служба и служба в доброволния резерв,
като изготвя предложения за подобряване на
работата;
9. организира дейността на военните окръжия/отдел „Столичен“ и отдел „София област“
по въвеждането на данни в модулите „Отчет
на ресурсите от резерва“ и „Кандидати“ от
Автоматизираната система „Човешки ресурси“
(АСУ „ЧР“) и изготвя предложения за подобряване на работата;
10. организира оповестяването на резервисти
и техника-резерв чрез военните окръжия/отдел
„Столичен“ и отдел „София област“;
11. изготвя планове, процедури и актове на
началника на ЦВО за набиране на кандидати:
за военна служба, за служба в доброволния
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резерв, за начална и/или специална военна
подготовка;
12. разработва документи и осигурява дейностите по подготовка на учениците от средните училища, свързани със задълженията на
гражданите по отбраната на страната;
13. организира рекламно-информационната дейност за популяризиране на военната
професия, службата в доброволния резерв и
обучението в курсове по начална и специална
военна подготовка;
14. изготвя годишни и месечни планове за
дейността на ЦВО;
15. изготвя периодични и годишни обобщени
анализи, отчети, доклади, сведения и други
документи, свързани с дейността на отдела
и на ЦВО;
16. разработва и актуализира програмен
меморандум на отбранителната програма и
изготвя тримесечни отчети за степента на
изпълнението на програмата и доклади за
резултатите от управлението на риска в ЦВО;
17. участва в разработването на Единния
финансов план за МТО и Единния поименен
списък на обектите за строителство и строителни услуги в частта им за ЦВО;
18. планира, организира, координира и отчита резултатите от извършените дейности по
адаптацията на военнослужещите, освободени
от военна служба;
19. изготвя и участва в изготвянето на проекти на административни актове на началника
на ЦВО;
20. изпълнява и други задачи, възложени
от началника на ЦВО и заместник-началника
на ЦВО.
Чл. 15. Сектор „Финанси“:
1. изготвя годишен бюджет (ГБ) за издръжка
на ЦВО и военните окръжия;
2. разработва счетоводната политика, организира финансовата дейност и счетоводната
отчетност съгласно действащата нормативна
уредба;
3. организира и осъществява разходването
и отчитането на финансовите ресурси по бюджета на ЦВО, като прилага принципите на
законосъобразност, прозрачност, ефективност
и ефикасност при финансирането на ежедневната дейност;
4. организира и извършва финансово-счетоводното обслужване на дейностите, свързани с
формирането и изплащането на възнагражденията, общественото и здравното осигуряване
на военнослужещите и цивилните служители
в ЦВО и военните окръжия, финансово осигурявани от ЦВО;
5. организира и извършва финансово-счетоводното обслужване на дейностите, свързани с изплащането на възнагражденията на
резервистите от доброволния резерв в ЦВО
и военните окръжия, финансово осигурявани
от ЦВО;

ВЕСТНИК

БРОЙ 54

6. изготвя и обобщава месечни заявки за
финансови средства на ЦВО и ВО и ги представя за одобрение в дирекция „Планиране,
програмиране и бюджет“ – МО;
7. извършва промяна и актуализира състоянието на ГБ на ЦВО съгласно нормативно
установените условия и процедурите в МО;
8. координира, коригира и предлага за
утвърждаване разходите и плащанията на
военните окръжия;
9. оказва методическа помощ на военните окръжия по управление на финансовите
средства;
10. изготвя Единния финансов план за МТО
и предложения за изменението му в частта му
за ЦВО на база указанията на първостепенния
разпоредител с бюджет и началника на ЦВО;
11. изготвя отчета за Единния финансов
план за МТО в частта му за ЦВО на база
указанията на първостепенния разпоредител
с бюджет и началника на ЦВО;
12. участва в разработването на Единния
поименен списък на обектите за строителство
и строителни услуги в частта им за ЦВО и
военните окръжия;
13. организира и осъществява финансово-счетоводните дейности на ЦВО в съответствие с действащата нормативна уредба,
в т.ч. счетоводното отчитане и движение на
дълготрайните активи, материалните запаси
и финансовите ресурси;
14. участва в провеждането на инвентаризации и проверки в срокове и периодичност,
определени в съответствие със Закона за счетоводството и вътрешноведомствената уредба
на Министерството на отбраната;
15. организира своевременното заплащане
и отчитане на разходите на ЦВО;
16. извършва контрол върху дейността на
военните окръжия, свързан с финансовото
осигуряване, и прави предложения за подобряване на работата;
17. изготвя обобщени периодични и годишни
анализи, отчети, проект на заповеди, доклади,
сведения и други документи, свързани с финансовото осигуряване;
18. участва в изготвянето на проекти на
административни актове на началника на
ЦВО по въпросите, свързани с финансовосчетоводна дейност;
19. участва в разработването на програмните меморандуми, в отчетите за степента
на изпълнението им и при управлението на
риска в програмата относно планираните и
утвърдени финансови средства;
20. изпълнява и други задачи, възложени
от началника на ЦВО и заместник-началника
на ЦВО.
Чл. 16. Сектор „Логистика“:
1. оказва методическа помощ на военните
окръжия по управление на собствеността и
транспортните средства;
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2. обобщава потребностите на военните
окръжия и представя справка на началника
на ЦВО за изготвянето на Единния финансов
план за МТО в частта му за ЦВО на база
указанията на първостепенния разпоредител
с бюджет и началника на ЦВО;
3. изготвя Единния поименен списък на
обектите за строителство и строителни услуги
в частта им за ЦВО и военните окръжия;
4. обобщава потребностите за следващия
планов период, за което изготвя заявки и
спецификации по позиции и ги предлага на
началника на ЦВО за включване в Единния
финансов план за МТО на MО;
5. организира правилното движение на
дълготрайни активи и материални запаси
(завеждане на отчет, съхранение и снемане от
отчет), осигурени за дейността на ЦВО и ВО;
6. участва в организирането и провеждането на инвентаризация и проверки в срокове
и периодичност, определени в съответствие
със Закона за счетоводството и вътрешноведомствената уредба на МО, и бракуването на
материални запаси;
7. организира и осигурява поддържането
на сградния фонд и санитарно-хигиенните
условия в ЦВО;
8. организира и осъществява транспортното
осигуряване на ръководството на ЦВО;
9. участва в извършването на контрол върху
дейността на военните окръжия, свързана с
материалното осигуряване, и отправя предложения за подобряване на работата;
10. изготвя обобщени периодични и годишни
анализи, отчети, проект на заповеди, докладни, сведения и други документи, свързани с
логистичното осигуряване;
11. организира дейността по медицинско,
психологично, жилищно и социално-битово
осигуряване;
12. осигурява дейността по възлагане на
обществени поръчки, планира, организира
и координира всички дейности във връзка с
подготовката и провеждането на процедури по
възлагане на обществени поръчки и осигурява
изпращането в установените срокове на информацията, свързана с обществените поръчки,
до Агенцията по обществени поръчки;
13. поддържа регист ър на ск лючените
договори за обществени поръчки в ЦВО и
осъществява контрол върху изпълнението на
договорите;
14. осигурява непрекъснато администриране
на въоръжената охрана в ЦВО при стриктно
спазване на нормативната уредба;
15. осигурява поддръжката на техническите
средства за своевременното оповестяване на
ЦВО и ВО при привеждане в по-високо състояние и степени на бойна готовност;
16. участва в разработването на програмните меморандуми, в отчетите за степента
на изпълнението им и при управлението на

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 3

риска в програмата в съответствие с Единния
финансов план за МТО в частта му за ЦВО и
утвърдения Единен поименен списък на обектите за строителство и строителни услуги за
ЦВО и военните окръжия;
17. изпълнява и други задачи, възложени
от началника на ЦВО и заместник-началника
на ЦВО.
Чл. 17. Отдел „Столичен“:
1. води военния отчет в Столична община,
изготвя военноотчетни документи, поддържа
и съхранява регистри за личния състав от
резерва и запаса и за техниката-резерв и техниката-запас;
2. води документални, картотечни, автоматизирани регистри и електронна база данни
на водещите се на военен отчет български
граждани и техника;
3. изготвя годишни и месечни планове за
дейността на отдела през годината;
4. ръководи дейностите по военния отчет на
гражданите и техниката в офисите за водене
на военния отчет в районите;
5. изпълнява възложените задачи за комплектуване на военновременните формирования на въоръжените сили и структурите по
чл. 50, ал. 2 ЗОВСРБ;
6. дава мобилизационно назначение на запасни и техника-запас, изготвя военноотчетни
документи и организира получаването им;
7. организира оповестяването и доставянето
на резерва от районите на Столична община
до пунктовете за приемане на запас за военновременните формирования на въоръжените
сили и структурите по чл. 50, ал. 2 ЗОВСРБ;
8. съгласува заявените за доставяне запасни
и техника-запас с представители на военновременните формирования от въоръжените сили
и структурите по чл. 50 ЗОВСРБ;
9. изготвя План за комплектуване на военновременните формирования и структурите
по чл. 50, ал. 2 ЗОВСРБ;
10. провежда мероприятия за осигуряване
комплектуването на военновременните формирования и структурите със запас;
11. изпълнява планове и процедури за набиране на кандидати за начална и/или специална
военна подготовка и осигуряване на дейности
по подготовка на учениците от средните училища в Столична община;
12. изготвя предложения за присвояване и
повишаване във военно звание на резервисти
и запасни в Столична община;
13. отсрочва от повикване при мобилизация и води отчета на отсрочените ресурси от
резерва в Столична община;
14. оказва методическа помощ на централните и местните структури по военния отчет
и подготовката за мобилизация;
15. организира и провежда преглед на готовността за използване на техника-резерв и
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техника-запас с мобилизационно назначение,
водеща се на отчет в Столична община;
16. организира актуализирането на данните
от Главна дирекция „Регистрация и административно обслужване“ (ГРАО) на водещите
се на военен отчет български граждани и за
техника от структурите на министерства и
ведомства, на които е възложена регистрацията на същата;
17. организира и провежда мероприятията
по набиране на кандидати за военна служба,
за служба в доброволния резерв, за обучение
във висшите военни училища и подпомага
кандидатите при подготовката и комплектуването на документите;
18. организира и провежда рекламно-информационна дейност за набиране на кандидати за
военна служба и служба в доброволния резерв
на територията на Столична община;
19. взаимодейства с органите на местната и
изпълнителната власт, училищата, ИА „Военни
клубове и военно-почивно дело“ при провеждане на рекламно-информационната дейност
за популяризиране на военната служба;
20. създава необходимата организация за
изпълнение на програмата за подготовка на
учениците от средните училища в Столична
община, свързана с отбраната на страната;
21. участва с представители в заседанията
на Столичния съвет за сигурност и районните
съвети за сигурност;
22. планира, провежда и отчита резултатите от извършените дейности по адаптацията
на военнослужещите, освободени от военна
служба;
23. извършва административно обслужване
и административни услуги на българските
граждани от Столична община;
24. изготвя анализи, отчети, проект на
заповеди, доклади и сведения, свързани с
дейността на отдела;
25. организира планирането и провеждането
на подготовката на резервистите от доброволния резерв от състава на отдел „Столичен“;
26. изпълнява и други задачи, възложени
от началника на ЦВО и заместник-началника
на ЦВО.
Чл. 18. Отдел „София-област“:
1. води военния отчет в София област,
изготвя военноотчетни документи, поддържа
и съхранява регистри за личния състав от
резерва и запаса и за техниката-резерв и техниката-запас;
2. води документални, картотечни, автоматизирани регистри и електронна база данни
на водещите се на военен отчет български
граждани и техника;
3. изготвя годишни и месечни планове за
дейността на отдела;
4. ръководи дейностите по военния отчет на
гражданите и техниката в офисите за водене
на военния отчет в общините;
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5. изпълнява възложените от ЦВО задачи за
комплектуване на военновременните формирования на въоръжените сили и структурите
по чл. 50, ал. 2 ЗОВСРБ;
6. дава мобилизационно назначение на запасни и техника-запас, изготвя военноотчетни
документи и организира получаването им;
7. организира оповестяването и доставянето на резерва от общините до пунктовете
за приемане на запас на военновременните
формирования и структурите по чл. 50, ал. 2
ЗОВСРБ;
8. съгласува заявените за доставяне запасни
и техника-запас с представители на военновременните формирования от въоръжените
сили и структурите по чл. 50, ал. 2 ЗОВСРБ;
9. изготвя План за комплектуване на военновременните формирования и структурите
по чл. 50, ал. 2 ЗОВСРБ със запас;
10. провежда мероприятия за осигуряване
комплектуването на военновременните формирования и структурите със запас;
11. изпълнява планове и процедури за набиране на кандидати за начална и/или специална
военна подготовка и осигуряване на дейности
по подготовка на учениците от средните училища в София област;
12. изготвя предложения за присвояване и
повишаване във военно звание на резервисти
и запасни в София област;
13. отсрочва от повикване при мобилизация и води отчета на отсрочените ресурси от
резерва в София област;
14. оказва методическа помощ на областната и общинските администрации по военния
отчет и подготовката за мобилизация;
15. организира и провежда преглед на готовността за използване на техника-резерв и
техника-запас с мобилизационно назначение,
водеща се на отчет в София област;
16. организира актуализирането на данните
от Главна дирекция „Регистрация и административно обслужване“ (ГРАО) на водещите
се на военен отчет български граждани и за
техника от структурите на министерства и
ведомства, на които е възложена регистрацията на същата;
17. организира и провежда мероприятия по
набиране на кандидати за военна служба, за
служба в доброволния резерв, за обучение във
висшите военни училища и подпомага кандидатите при подготовката и комплектуването
на документите;
18. организира и провежда рекламно-информационната дейност за набиране на кандидати
за военна служба и служба в доброволния
резерв на територията на София област;
19. взаимодейства с органите на местната
и изпълнителната власт, училищата, Изпълнителна агенция „Военни клубове и военнопочивно дело“ при провеждане на рекламно-
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информационната дейност за популяризиране
на военната служба;
20. създава необходимата организация за
изпълнение на програмата за подготовка на
учениците от средните училища, свързана с
отбраната на страната;
21. участва с представители в заседанията
на Областния съвет за сигурност и общинските
съвети за сигурност;
22. планира, провежда и отчита резултатите от извършените дейности по адаптацията
на военнослужещите, освободени от военна
служба;
23. извършва административно обслужване
и административни услуги на българските
граждани от София област;
24. изготвя анализи, отчети, проект на
заповеди, доклади и сведения, свързани с
дейността на отдела;
25. изпълнява и други задачи, възложени
от началника на ЦВО и заместник-началника
на ЦВО.
Чл. 19. Военното окръжие е организирано
в ръководство, сектор „Военен отчет, комплектуване, набиране и адаптация“, с офиси за
водене на военен отчет в общините/районите:
1. води военния отчет в съответната област,
изготвя военноотчетни документи, поддържа
и съхранява регистри за личния състав от
резерва и запаса и за техниката-резерв и техниката-запас;
2. води документални, картотечни, автоматизирани регистри и електронна база данни
на водещите се на военен отчет български
граждани и техника в общините/районите от
областта;
3. ръководи дейностите по военния отчет на
гражданите и техниката в офисите за водене
на военния отчет в общините/районите;
4. изпълнява възложените задачи за комплектуване на военновременните формирования на въоръжените сили и структурите по
чл. 50, ал. 2 ЗОВСРБ;
5. дава мобилизационно назначение на запасни и техника-запас, изготвя военноотчетни
документи и организира получаването им;
6. организира оповестяването и доставянето
на резерва от общините/районите на областта
до пунктовете за приемане на запас на военновременните формирования и структурите
по чл. 50, ал. 2 ЗОВСРБ;
7. съгласува заявените за доставяне запасни
и техника-запас с представители на военновременните формирования от въоръжените
сили и структурите по чл. 50, ал. 2 ЗОВСРБ;
8. изготвя План за бойната готовност и
План за комплектуване на военновременните
формирования и структурите по чл. 50, ал. 2
ЗОВСРБ със запас от областта;
9. провежда подготовка за осигуряване
комплектуването на военновременните формирования и структурите със запас;
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10. изпълнява планове и процедури за набиране на кандидати за начална и/или специална
военна подготовка и осигуряване на дейности
по подготовка на учениците от средните училища в областта;
11. изготвя предложения за присвояване и
повишаване във военно звание на резервисти
и запасни в областта;
12. отсрочва от повикване при мобилизация и води отчета на отсрочените ресурси от
резерва в областта;
13. оказва методическа помощ на местната
администрация по военния отчет и подготовката за мобилизация;
14. организира и провежда преглед на готовността за използване на техника-резерв и
техника-запас с мобилизационно назначение,
водеща се на отчет в областта;
15. извършва актуализирането на данните
от Главна дирекция „Регистрация и административно обслужване“ (ГРАО) на водещите
се на военен отчет български граждани и за
техника от структурите на министерства и
ведомства, на които е възложена регистрацията на същата;
16. провежда мероприятия по набиране
на кандидати за военна служба, за служба в
доброволния резерв, за обучение във висшите
военни училища, за начална и/или специална
военна подготовка и подпомага кандидатите
при подготовката и комплектуването на документите;
17. организира и провежда рекламно-информационна дейност за набиране на кандидати за
военна служба, за служба в доброволния резерв,
за обучение във висшите военни училища, за
начална и/или специална военна подготовка
на територията на областта;
18. взаимодейства с органите на местната
и изпълнителната власт, училищата, Изпълнителна агенция „Военни клубове и военнопочивно дело“ при провеждане на рекламноинформационната дейност за популяризиране
на военната служба;
19. създава необходимата организация за
изпълнение на програмата за подготовка на
учениците от средните училища, свързана с
отбраната на страната;
20. участва с представители в заседанията на
областния съвет за сигурност и общинските/
районните съвети за сигурност;
21. планира, провежда и отчита резултатите от извършените дейности по адаптацията
на военнослужещите, освободени от военна
служба;
22. извършва административно обслужване
и административни услуги на българските
граждани от областта;
23. изготвя анализи, отчети, доклади и
сведения за дейността на ВО;
24. организира денонощното дежурство/
създава условия за своевременно оповестяване
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на военното окръжие при привеждане в по-високо състояние и степени на бойна готовност;
25. изготвя годишни и месечни планове за
дейността на ВО;
26. разработва програмен меморандум на
програмния елемент, изготвя тримесечни отчети за степента на изпълнението му и доклади
за резултатите от управлението на риска в
програмния елемент;
27. организира и контролира изразходването
на отпуснатите финансови средства в съответствие с утвърдения годишен бюджет;
28. осъществява деловодната дейност, комуникационното осигуряване и обмена на
информацията, функционирането на регистратурата за класифицирана информация (РКИ);
29. въвежда данни в модулите „Отчет на
ресурси от резерва“ и „Кандидати“ в АСУ „ЧР“;
30. организира поддържането на имоти,
предоставени на окръжието, и организира
тяхната охрана;
31. планира финансови и материални средства за функциониране на окръжието;
32. организира експлоатацията на транспортните средства на окръжието;
33. организира планирането и провеждането
на подготовката на резервистите от доброволния резерв от състава на военното окръжие;
34. изпълнява и други задачи, възложени
от началника на ЦВО и заместник-началника
на ЦВО.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА В ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ
Чл. 20. (1) Организацията на работа в ЦВО
се осъществява по реда на ЗОВСРБ, ЗРВСРБ,
подзаконовите нормативни актове по прилагането им, Устава за войсковата служба на
въоръжените сили на Република България и
вътрешните правила за организация на работата, утвърдени от началника на ЦВО.
(2) Началникът на ЦВО осъществява непосредственото ръководство на ЦВО и е пряк
началник на подчинените му военни окръжия.
Той се подпомага от заместник-началника на
ЦВО, началниците на отдели и началниците
на сектори, които носят отговорност за точното и срочното изпълнение на конкретните
задачи при осъществяване на своята дейност.
(3) Непосредственото ръководство на подчинените военни окръжия се осъществява от
техните началници, които носят отговорност за
точното и срочното изпълнение на конкретните
задачи при осъществяване на дейността си.
(4) Служителите на ЦВО и подчинените
военни окръжия отговарят пред прекия си
ръководител за точното и срочното изпълнение
на възложените им задачи в съответствие с
длъжностната им характеристика.
Чл. 21. (1) Входящата преписка се регист рира във вход ящ регист ър, воден от
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Регистратура, с отбелязване датата на получаването є.
(2) При завеждането на документите се
извършва проверка за наличието на материалите, посочени в тях, и се образува преписка,
която се разпределя съобразно адресата или
съдържанието є.
(3) Изходящите от ЦВО и военните окръжия
документи се съставят в два екземпляра. Първият екземпляр съдържа името и подписа на
служителя, изготвил документа, на ръководителя на съответното звено, който е съгласувал
документа, и дата.
Чл. 22. (1) Нормалната продължителност
на работното време в ЦВО и подчинените
му военни окръжия е 8 часа дневно и 40 часа
седмично при петдневна работна седмица.
(2) Началото и краят на работното време се
определят със заповед на началника на ЦВО.
(3) Със заповед на началника на ЦВО може
да се определя ненормирано работно време за
цивилни служители на определени длъжности
при спазване на нормите за междудневна и
седмична почивка.
Чл. 23. Редът за влизане в сградите и пропускателният режим за личния състав, длъжностните лица и гражданите се определят със
заповед на началника на ЦВО.
Чл. 24. (1) При изпълнение на задачите си
ЦВО осъществява взаимодействие с административните звена на Министерството на
отбраната, структурите на пряко подчинение
на министъра на отбраната, Българската армия и други държавни органи, ведомства и
организации.
(2) Взаимодействието се осъществява на
основата на:
1. действащите нормативни актове и актовете на министъра на отбраната;
2. сключени договори и споразумения;
3. утвърдени от министъра на отбраната
планове и програми.
(3) Взаимодействието на ЦВО с други държавни и местни органи, ведомства и организации в страната включва:
1. обмен на информация относно дейността
на резерва;
2. провеждане на семинари, симпозиуми,
конференции, курсове и др.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Правилникът се издава на основание
чл. 21, ал. 4 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България и отменя
Правилника за устройството и дейността на
Централно военно окръжие (ДВ, бр. 63 от
2015 г.).
§ 2. Правилникът влиза в сила от 1 юли
2016 г.
Министър:
Николай Ненчев
5756
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НАРЕДБА № Н-16
от 30 юни 2016 г.

за условията, размерите и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения при
изпълнение на военната служба на военнослужещите от служба „Военна полиция“
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията,
размерите и редът за изплащане на допълнителни възнаграж дения при изпълнение
на военната служба на военнослужещите от
служба „Военна полиция“ за:
1. специфични условия при изпълнение
на военната служба;
2. рискове за живота и здравето, които
не могат да бъдат отстранени, ограничени
или намалени;
3. постигнати високи резултати в служебната дейност.
Чл. 2. Допълнителните възнаграждения по
чл. 1 са с постоянен и непостоянен характер.
Чл. 3. Допълнителните възнаграждения
се изплащат въз основа на заповед на директора на служба „Военна полиция“, с която
се определят правоимащите военнослужещи
и размерите на полагащите им се допълнителни възнаграждения, а за директора на
служба „Военна полиция“ – със заповед на
министъра на отбраната.
Чл. 4. (1) В случаите, посочени в тази
наредба, не се изплащат допълнителни възнаграждения при:
1. ползване на неплатен отпуск;
2. ползване на отпуск за временна неработоспособност;
3. ползване на платен и неплатен отпуск
за гледане на дете по Кодекса на труда;
4. ползване на сл у жебен и т ворческ и
отпуск;
5. ползване на отпуск за гледане на болен
член от семейството;
6. отклонение от военна служба;
7. отстраняване от длъжност независимо
от основанието;
8. курс или специализация в страната и в
чужбина с продължителност над 60 календарни дни с изключение на случаите, когато
по време на курса или специализацията се
изпълняват дейности по тази наредба.
(2) На военнослужещите, взети в специални щатове на министъра на отбраната,
се изплащат допълнителни възнаграждения
по тази наредба само за дейности, свързани
със специфични условия при изпълнение на
военната служба, възложени им със заповед
на министъра на отбраната или на директора
на служба „Военна полиция“.
(3) Изплащането на допълнителните възнаграждения се прекратява при отпадане
на основанието за полу чаването им, при
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прекратяване на договора за военна служба
и освобождаване от военна служба на военнослужещите.
Чл. 5. (1) Финансовите средства, необходими за изплащане на допълнителните
възнаграждения, се планират и осигуряват в
рамките на утвърдената годишна бюджетна
сметка на служба „Военна полиция“.
(2) При недостиг на финансови средства,
както и при наложено дисциплинарно наказание директорът на службата има право със
своя заповед да намали или да преустанови
изплащането на допълнителните възнаграждения по глава втора, раздел ІІ за определен
период от време съгласно приложението
(поверително).
Г л а в а

в т о р а

ВИ ДОВЕ ДОП Ъ Л Н И Т Е Л Н И В Ъ ЗН АГРА Ж ДЕНИ Я
Раздел I
Допълнително възнаграж дение за специфични условия при изпълнение на военната
служба, свързани със статуса на военнослужещите, изпълняващи държавна служба
с особено предназначение за подготовка и
осъществяване на въоръжена защита на
страната
Чл. 6. (1) На военнослужещите по основни длъжностни разписания и на взетите
в специални щатове на министъра на отбраната се изплаща допълнително месечно
възнаграждение за специфични условия при
изпълнение на военната служба, свързани със
статуса на военнослужещите, изпълняващи
държавна служба с особено предназначение
за подготовка и осъществяване на въоръжена защита на страната, в размер 15 на
сто от основното месечно възнаграждение
в съответствие с присвоеното им военно
звание и степен.
(2) Допълнителното възнаграждение по
ал. 1 не се изплаща в случаите по чл. 4,
ал. 1, т. 1 – 7.
Раздел II
Допълнително възнаграж дение за специфични условия при изпълнение на военната служба от военнослужещите на служба
„Военна полиция“
Чл. 7. (1) На военнослужещите се изплаща допълнително месечно възнаграждение
за специфични условия при изпълнение на
военната служба, свързани с осъществяването
и осигуряването на оперативно-издирвателна,
антитерористична, разследваща, информационна, охранителна, контролна дейност,
дейност и по разследване на авиац ионни
произшествия и инциденти с военни въздухоплавателни средства, противопожарен
контрол и за носене дежурства, при условия и по ред, определени в приложението
(поверително).
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(2) Допълнително възнаграждение по ал. 1
не се изплаща при наличие на основанията по
чл. 4 и при участие в международни мисии и
операции в случаите, при които се изплаща
допълнително възнаграждение за служба в зона
на непосредствен риск по чл. 9.
Раздел IIІ
Допълнително възнаграждение за рискове за
живота и здравето, които не могат да бъдат
отстранени, ограничени или намалени
Чл. 8. (1) Допълнителни възнаграждения за
рискове за живота и здравето, които не могат
да бъдат отстранени, ограничени или намалени,
ежемесечно се изплащат:
1. на военнослужещите от антитерористичните звена на служба „Военна полиция“ – 50 лв.;
2. на военнослужещи от охранителна и
контролна дейност или противопожарен контрол – 40 лв.;
3. на военнослужещите, извършващи разследване и разкриване на престъпления, експертно-криминалистическа дейност, разследване
на авиационни произшествия и инциденти с
военни въздухоплавателни средства, директора
на служба „Военна полиция“ и директорите
на самостоятелно обособените структури на
службата и техните заместници – 30 лв.;
4. на военнослужещите, извършващи дейности по осигуряване – 20 лв.
(2) Допълнително възнаграждение по ал. 1
не се изплаща при наличие на основанията по
чл. 4 и при участие в международни мисии и
операции в случаите, при които се изплаща
допълнително възнаграждение за служба в зона
на непосредствен риск по чл. 9.
Раздел ІV
Допълнително възнаграждение за изпълнение
на военната служба на военнослужещите от
служба „Военна полиция“ в зона на непосредствен риск
Чл. 9. (1) На военнослужещите, участващи в
операции и мисии извън територията на страната, се изплаща допълнително възнаграждение за изпълнение на военната служба в зона
на непосредствен риск в размер 50 на сто от
основното месечно възнаграждение.
(2) На военнослужещите, командировани за
изпълнение на служебни задачи при българските
контингенти, участващи в операции и мисии
извън територията на страната, се изплаща
допълнително възнаграждение за изпълнение
на военната служба в зона на непосредствен
риск в размер 50 на сто от основното месечно
възнаграждение.
(3) Размерът на допълнителното възнаграждение по ал. 1 и 2 се определя, като месечният
му размер по ал. 1 и 2 се раздели на броя на
календарните дни в месеца и получената сума
се умножи по броя на дните на фактическото
пребиваване в зоната на непосредствен риск.
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Раздел V
Допълнително възнаграждение на военнослужещите от служба „Военна полиция“ за
постигнати високи резултати в служебната
дейност
Чл. 10. (1) Допълнително възнаграждение
за постигнати резултати в служебната дейност
от военнослужещите от служба „Военна полиция“ се определя в съответствие с вътрешните
правила за работната заплата в службата.
(2) Вътрешните правила за работната заплата
в служба „Военна полиция“ се утвърждават от
директора на служба „Военна полиция“ и се
отнасят за целия личен състав на службата.
(3) Директорът на служба „Военна полиция“ създава организация в службата за точно формулиране на задачите и дейностите и
определяне срока за изпълнението им, която
да позволява на личния състав да изпълнява
поставените задачи и да извършва дейностите
точно и в срок.
(4) Допълнително възнаграждение по ал. 1
за съответния период не се изплаща при:
1. наложено през съответния период дисциплинарно наказание;
2. неотработени действително най-малко
2/3 от работните дни за съответния период;
3. получена най-ниска оценка за индивидуалния принос в изпълнението на поставените
задачи и извършените дейности.
Чл. 11. Допълнителните възнаграждения
за постигнати резултати в служебната дейност
в служба „Военна полиция“ се изплащат в
съответствие с вътрешните правила за работната заплата в службата след издаване на
акт/разрешение на министъра на отбраната за
изплащане на такива възнаграждения.
Раздел VІ
Допълнително възнаграждение за изпълнение
на задачи по участие в охраната на държавната
граница по чл. 57, ал. 1, т. 3 ЗОВСРБ
Чл. 12. (1) На военнослужещите, отдадени
в заповед за изпълнение на задачи на място
по участие в охраната на държавната граница
по чл. 57, ал. 1, т. 3 от Закона за отбраната и
въоръжените сили на Република България, се
изплаща допълнително месечно възнаграждение в размер 300 лв.
(2) Допълнителното възнаграждение по ал. 1
се изплаща пропорционално на календарните дни от месеца, в които военнослужещият
изпълнява задачи на място по чл. 57, ал. 1, т. 3
от Закона за отбраната и въоръжените сили
на Република България.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Специфични условия при изпълнение на
военната служба“ са такива условия, при които
се извършват дейности от военнослужещите,
обусловени от характера и условията на службата, свързана със:
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а) изпълняваните мисии и задачи на въоръжените сили по гарантиране на националната
сигурност и отбраната на страната, изпълняваните мисии и задачи по гарантиране на реда и
сигурността на въоръжените сили на Република
България и изпълнението на задължения, произтичащи от международни договори, по които
Република България е страна, и от степента на
усложненост на условията при изпълнението им;
б) повишени професионални изисквания
към подготовката на военнослужещите за
изпълнение на специфични мисии и задачи;
в) специфични критерии за съответствие с
изискванията за назначаване, преназначаване
и заемане на длъжности в служба „Военна
полиция“.
2. „Рискове за живота и здравето, които
не могат да бъдат отстранени, ограничени
или намалени“ са рискове, които са свързани
със: степен на застрашеност от посегателства
от разследвани, издирвани, задържани, съпровождани и охранявани лица, както и от
други лица, спрямо които органи на службата
са предприели и приложили други законови
действия; уязвимост на охраняваните обекти,
лица и материални средства; участие в учения,
подготовка, занятия и мероприятия, както и
тяхната охрана; участие при принудително
освобождаване и изземване на имоти и вещи
на въоръжените сили при предвидените в закон случаи; участие в съвместни тренировки
и операции с други служби за сигурност или
обществен ред; постоянна подготовка във връзка
със законосъобразната и професионална употреба на оръжие, физическа сила и помощни
средства; участие в мероприятия по непосредствената защита на населението при бедствия и
аварии на територията на Република България
и за откриване, обезвреждане и унищожаване
на боеприпаси и взривни вещества, както и
военнополицейското им осигуряване.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 2. С тази наредба се отменя Наредба № Н-11
от 2012 г. за условията, размерите и реда за
изплащане на допълнителни възнаграждения
за специфични условия при изпълнение на военната служба на военнослужещите от служба
„Военна полиция“ (обн., ДВ, бр. 70 от 2012 г.;
изм. и доп., бр. 21 от 2015 г.).
§ 3. Допълнителните възнаграждения по
чл. 7 и 8 и вътрешните правила за работната
заплата в служба „Военна полиция“ се привеждат в съответствие с тази наредба в едномесечен
срок от влизането є в сила.
§ 4. Наредбата се издава на основание
чл. 214, ал. 4 във връзка с ал. 1, т. 1, 2 и 5 от
Закона за отбраната и въоръжените сили на
Република България.
§ 5. Изпълнението на наредбата се възлага
на директора на служба „Военна полиция“.
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§ 6. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“ с изключение
на чл. 9, който влиза в сила от 1 май 2016 г.
Министър:
Николай Ненчев
5474

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2012 г. за реда за разпределяне
на служебното време на военнослужещите от
Министерството на отбраната, структурите на
пряко подчинение на министъра на отбраната
и Българската армия, неговото отчитане извън
нормалната му продължителност и определяне
на допълнителното възнаграждение за изпълнение на възложени задължения над общата
продължителност на служебното време и за
изпълнение на службата през почивни дни и
в дните на официални празници (обн., ДВ,
бр. 2 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 105 от 2013 г.)
§ 1. Член 6 се изменя така:
„Чл. 6. (1) Организацията, разпределението
и отчитането на служебното време се определят с писмена заповед на ръководителите на
съответните структури и командирите (началниците) на военните формирования.
(2) При разпределението на служебното време се регламентират дните на междуседмичната
почивка в съответствие с чл. 210 от Закона за
отбраната и въоръжените сили на Република
България, като по възможност единият от
почивните дни е събота или неделя.
(3) При обоснована необходимост организацията и разпределението на служебното
време може да не са еднакви за всички военнослужещи.“
§ 2. Член 9 се изменя така:
„Чл. 9. (1) Нормалната дневна продължителност на служебното време се увеличава в рамките на общата продължителност на служебното
време с писмена заповед на ръководителите
на съответните структури или на командирите
(началниците) на военни формирования.
(2) При увеличаване на нормалната дневна
продължителност над два часа в рамките на
общата продължителност на служебното време лицата по ал. 1 на длъжност, по-ниска от
„командир на бригада, база, полк“, уведомяват
писмено непосредствения ръководител на съответната структура или непосредствения си
командир (началник).
(3) С оглед конкретната обстановка писмената заповед може да се издаде в срок до
3 работни дни след фактическото изпълнение
на служебните задължения над нормалната
продължителност на служебното време.“
§ 3. В чл. 10, т. 3 думата „удължава“ се
заменя с „увеличава“.
§ 4. Член 27 се изменя така:
„Чл. 27. Отлагането на ползването на почивката по чл. 10 и 19 се допуска по изключение
поради обоснована необходимост или неотлож-
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ни служебни причини до три месеца след края
на календарния месец, в който е била увеличена нормалната дневна продължителност на
служебното време или е носено дежурството.“
§ 5. Член 28 се отменя.
§ 6. В чл. 31 думите „за предходното тримесечие“ се заличават.
§ 7. В чл. 36, ал. 2 т. 2 се изменя така:
„2. поради обективни причини е невъзможно
изпълнението на разпоредбата на чл. 34 (некомплект и/или заболяване и/или ползване на
полагаем годишен отпуск от повече от 25 на
сто от личния състав на военното формирование/структурата на пряко подчинение на
министъра на отбраната или организационно и
икономически обособените в нея звена, участие
в мероприятия по плана за бойна подготовка
извън постоянната дислокация на военното
формирование и други мероприятия, свързани
с ангажиране на повече от 50 на сто от личния
състав на военното формирование/структурата
на пряко подчинение на министъра на отбраната или организационно и икономически
обособените в нея звена).“
§ 8. В чл. 37 т. 2 се изменя така:
„2. ръководителя на структура на пряко
подчинение на министъра на отбраната или
оправомощено от него длъжностно лице – за
военнослужещите от структурата на пряко
подчинение на министъра на отбраната;“.
§ 9. В чл. 38 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Възлагането от длъжностните лица по
чл. 37 на изпълнение на задължения над общата продължителност на служебното време
и изпълнение на службата през почивни дни
и в дните на официални празници се счита за
дадено разрешение и не се изисква писмено
искане по ал. 1.“
§ 10. Член 39 се изменя така:
„Чл. 39. (1) Изпълнение на възложени задължения над общата продължителност на
служебното време и за изпълнение на службата
през почивни дни и в дните на официални
празници се извършва след получаване на
писмено разрешение/положителна писмена
резолюция на длъжностното лице по чл. 37 и
въз основа на писмена заповед на ръководителя
на съответната структура или на командира
(началника) на военното формирование, която
съдържа реквизитите по чл. 38, и дните, в които военнослужещите ще бъдат компенсирани
с почивка.
(2) По изключение разрешението по ал. 1
може да се получи по факс, а в изключителни
случаи – в устна форма, като в срок 3 работни дни се дава писменото разрешение и се
издава писмената заповед.“
§ 11. В чл. 40 се правят следните изменения
и допълнения:
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1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Часовете по ал. 1 може да се надвишават
при необходимост след разрешение на министъра на отбраната въз основа на мотивирано
писмено искане, постъпило по команден ред.“
§ 12. Член 42 се изменя така:
„Чл. 42. При необходимост от възлагане
на изпълнение на задължения над общата
продължителност на служебното време и за
изпълнение на службата през почивни дни и
в дните на официални празници военнослужещите се уведомяват своевременно преди
изпълнението им.“
§ 13. Член 44 се изменя така:
„Чл. 44. За часовете на изпълнение на службата през почивните дни, определени по реда
и при условията на чл. 6, на военнослужещия
се заплаща допълнително възнаграждение в
размер 50 на сто, изчислено върху основното
му възнаграждение, а за дните на официалните
празници – допълнително възнаграждение в
размер 100 на сто, изчислено върху основното
му възнаграждение.“
§ 14. В чл. 47 след думите „съответната
структура“ се добавя „и организационно и
икономически обособените звена в нея“.
§ 15. В чл. 48 след думите „съответната
структура“ се добавя „и организационно и
икономически обособените звена в нея“.
§ 16. В чл. 49 след думите „съответната
структура“ се добавя „и организационно и
икономически обособените звена в нея“.
§ 17. Член 50 се изменя така:
„Чл. 50. До 5-о число на месеца, следващ
полугодието, структурите по управление на
човешките ресурси (по личния състав/структурните звена, изготвящи ежедневната заповед
на командира (началника) или ръководителя
за дейността на военното формирование, съответната структура или организационно и икономически обособените звена в нея) изготвят
отчет за броя на часовете за изпълнение на
възложени задължения над общата продължителност на служебното време и за изпълнение
на службата през почивни дни и в дните на
официални празници, както и изплатените допълнителни възнаграждения за всяко полугодие
от календарната година по образец съгласно
приложение № 3 и го изпращат, както следва:
1. до видовете въоръжени сили и Съвместното командване на силите – от подчинените
им военни формирования по команден ред;
2. до ръководителя на съответната структура – от организационно и икономически
обособените звена в нея.“
§ 18. В чл. 51 след думите „по чл. 50, т. 1“
се добавя „и т. 2“.
§ 19. Параграф 1 от допълнителната разпоредба се изменя така:
„§ 1. По смисъла на тази наредба „Ръководител на съответна структура“ е:
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1. за администрацията на Министерството
на отбраната – министърът на отбраната или
оправомощени от него длъжностни лица;
2. за структурите на пряко подчинение на
министъра на отбраната по чл. 78 от Закона
за отбраната и въоръжените сили на Република България – съответният ръководител на
структура;
3. за организационно и икономически обособените звена в структурите по т. 2 – съответните им ръководители.“
§ 20. Създава се нов § 2 в допълнителната
разпоредба със следното съдържание:
„§ 2. „Мероприятия“ са възложените с чл. 56,
т. 2 и чл. 57 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България задачи за
изпълнение от въоръжените сили.“
Заключителна разпоредба
§ 21. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Николай Ненчев
5473

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ
НА СЪОБЩЕНИЯТА
РЕШЕНИЕ № 355
от 23 юни 2016 г.

за изменение и допълнение на Общите изисквания при осъществяване на обществени
електронни съобщения (обн., ДВ, бр. 24 от
2008 г.; изм., бр. 102 от 2008 г., бр. 63 от 2009 г.,
бр. 19 и 105 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 63 от
2012 г. и бр. 4 от 2014 г.)
На основание чл. 73, ал. 1, изр. второ от
Закона за електронните съобщения Комисията
за регулиране на съобщенията реши:
§ 1. В чл. 5 ал. 1 се изменя така:
„(1) Във връзка с разпоредбата на чл. 38,
ал. 1 от Закона за електронните съобщения
(ЗЕС) предприятията, уведомили комисията за
намеренията си да осъществяват обществени
електронни съобщения, са длъжни да предоставят ежегодно до 1 март отчет за дейността
по предоставяне на електронни съобщителни
мрежи и/или услуги през предходната година.
Отчетът се изготвя по образец на формуляр,
утвърден от комисията, и се предоставя на
комисията по един от следните три начина:
1. чрез електронния портал на комисията;
или
2. на хартиен носител и по електронна
поща, посочена от комисията в образеца по
чл. 5, ал. 2; или
3. на електронен носител.“
§ 2. В чл. 5а ал. 1 се изменя така:
„(1) В 14-дневен срок от прекратяване на
дейността по предоставяне на електронни съобщителни мрежи и/или услуги предприятието
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уведомява комисията, като подава уведомление
по образец. В срок до 30 дни след подаването
на уведомлението по предходното изречение
предприятието предоставя на комисията отчет
за дейността си по предоставяне на електронни съобщителни мрежи и/или услуги през
текущата година съгласно образец, утвърден
от комисията.“
§ 3. В чл. 10, ал. 1 думата „съгласуване“ се
заменя с „одобряване“.
§ 4. В чл. 38 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Текстът става ал. 1 и се изменя така:
„(1) Предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или
услуги, ежегодно отчитат качеството на предоставяните услуги чрез измерване на параметрите, посочени в приложение № 5, съгласно
стандартизационните документи, посочени в
приложение № 5.“
2. Създават се ал. 2, 3, 4 и 5:
„(2) Ежегодно до 1 март предприятията по
ал. 1 публикуват на страницата си в интернет
резултатите от измерването на параметрите
на услугите, предоставяни през предходната
календарна година.
(3) Предприятията по ал. 1, които нямат
интернет страница, публикуват информацията
по ал. 2 на хартиен носител и я представят
на видно място в търговските си обекти и на
видно място в търговските обекти на своите
търговски представители или дистрибутори,
упълномощени да сключват индивидуални
договори по глава четиринадесета от ЗЕС и/
или да събират данни, необходими за идентифициране на потребител на предплатени услуги
по чл. 251и, ал. 1, т. 1 и ал. 5, т. 2 ЗЕС.
(4) Предприятията по ал. 1 публикуват на
страницата си в интернет информацията за
резултатите от измерването на параметрите,
посочени в приложение № 5, за последните
три календарни години. Информацията се
публикува във вид, позволяващ съпоставяне
на постигнатите стойности на параметрите.
(5) Предприятията по ал. 1, които нямат
интернет страница, публикуват информацията
по ал. 4 на хартиен носител и я представят
на видно място в търговските си обекти и на
видно място в търговските обекти на своите
търговски представители или дистрибутори,
упълномощени да сключват индивидуални
договори по глава четиринадесета от ЗЕС и/
или да събират данни, необходими за идентифициране на потребител на предплатени услуги
по чл. 251и, ал. 1, т. 1 и ал. 5, т. 2 ЗЕС.“
§ 5. Член 39 се изменя така:
„Чл. 39. Предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи
и/или услуги, прилагат към годишния отчет
по чл. 5, ал. 1 информацията по чл. 38, ал. 2.
Предприятията посочват в годишния отчет по
чл. 5, ал. 1 връзка към публикуваната инфор-
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мация, а в случай че нямат интернет страница,
изрично посочват това в отчета.“
§ 6. В чл. 40 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или
услуги, наричани по-нататък „предприятията“,
гарантират, че при първоначалното зареждане
на страницата им в интернет се визуализират:
1. електронна препратка към приетите от
тях общи условия по чл. 226, ал. 1 ЗЕС, наименувана „Общи условия“; при зареждане
на страницата, където са публикувани общите условия, следва да се съдържа електронна
препратка към информацията по чл. 40, ал. 4
и чл. 45, ал. 6, наименувана „Архив“;
2. когато е приложимо – електронна препратка към електронните карти на постигнатото покритие по чл. 51, наименувана „Карти
на покритието“.“
2. В ал. 2 изразът „електронната препратка
по ал. 1 се визуализира“ се заменя с „електронните препратки по ал. 1 се визуализират“.
3. В ал. 3 изразът „електронната препратка
по ал. 1 се визуализира“ се заменя с „електронните препратки по ал. 1 се визуализират“.
4. В ал. 4 изразът „по ал. 1“ се заличава, а
думата „леснодостъпни“ се заменя с „достъпни“.
§ 7. В чл. 41, ал. 2 изразът „чл. 251а, ал. 1,
т. 1 и ал. 5, т. 2 ЗЕС“ се заменя с „чл. 251и,
ал. 1, т. 1 и ал. 5, т. 2 ЗЕС“.
§ 8. В чл. 42 ал. 2 и 3 се изменят така:
„(2) Екземплярите по ал. 1 се подписват от
представител на предприятието и от абоната.
Предприятията предоставят на абоната еднообразен екземпляр от сключения индивидуален
договор на хартиен носител.
(3) Преди подписване на индивидуалния
договор предприятията са задължени да предоставят на потребителя проекта на договора
в цялост за запознаване със съдържанието му.“
§ 9. В чл. 43, ал. 4 накрая се поставя запетая и се добавя „но не по-малък от 12 пункта
(точки)“.
§ 10. В чл. 45 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Когато съставят приложение (анекс) към
индивидуалния договор, предприятията спазват
реда, предвиден в чл. 42, 43 и 44.“
2. В ал. 4 думите „чл. 3“ се заменят с „ал. 3“.
3. Създава се нова ал. 5:
„(5) При съставяне на условията на договор,
сключен при промоционални условия, предприятията включват в документите по ал. 1, т. 1
и 2 и индивидуална информация за:
1. срока, за който важат промоционалните
договорни условия;
2. всички условия и елементи на промоционалния тарифен план, тарифа и/или пакет;
3. дължимата месечна такса за срока на
промоцията.“
4. Алинея 5 става ал. 6.
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§ 11. В чл. 47, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В основния текст изразът „както и в случаите по чл. 230, ал. 2 ЗЕС“ се заменя с „както
и при всяко изменение на общите условия в
случаите по чл. 230, ал. 2 ЗЕС“.
2. В т. 3 накрая се поставя запетая и се
добавя „което да може да бъде съхранено на
телефонния апарат на абоната“.
§ 12. Член 48 се изменя така:
„Чл. 48. Предизвестието по чл. 47 съдържа
информация за:
1. обстоятелството, че предстоят изменения
на общите условия, и начина, по който абонатът
може да се информира за измененията;
2. предстоящите изменения на индивидуалния договор;
3. точната дата (ден, месец и година), на която влизат в сила измененията по т. 1 и/или 2;
4. правото на абоната да прекрати индивидуалния договор без санкции в срок до един
месец от влизането в сила на измененията по
т. 1 и/или 2.“
§ 13. Създава се чл. 48а:
„Чл. 48а. (1) При изменение на договора за
ползване на предплатени мобилни телефонни
услуги по инициатива на предприятието, както
и при всяко изменение на общите условия в
случаите по чл. 230, ал. 2 ЗЕС, не по-късно от
30 дни преди влизане в сила на изменението
предприятието уведомява абоната с предизвестие, изпратено чрез кратко текстово съобщение
(SMS), което да може да бъде съхранено на
телефонния апарат на абоната.
(2) Предизвестието по ал. 1 съдържа информация за:
1. обстоятелството, че предстоят изменения
на общите условия, и начина, по който абонатът
може да се информира за измененията;
2. предстоящите изменения на договора;
3. точната дата (ден, месец и година), на която влизат в сила измененията по т. 1 и/или 2.“
§ 14. Създава се чл. 49а:
„Чл. 49а. (1) Абонат на мобилна телефонна
услуга има право да поиска от предприятието да
бъде деактивиран достъпът до услугата „мобилен пренос на данни“ за ползван от него номер.
Предприятието извършва деактивирането на
услугата безплатно в срок до един работен ден
от получаване на искането.
(2) Искането по ал. 1 се подава по начини,
обявени на страницата на предприятието в интернет. Предприятието е задължено да приема
искания по ал. 1 и в писмена форма.
(3) Алинея 1 не се прилага за абонати, които
ползват услугата „мобилен пренос на данни“
в рамките на ценови пакет и/или като допълнително заявена услуга.“
§ 15. Създава се чл. 51:
„Чл. 51. (1) Предприятията, предоставящи
обществени електронни съобщителни услуги
чрез мобилни мрежи, се задължават да публикуват на страниците си в интернет електронни
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карти на постигнатото покритие за всяка от
използваните в мрежата технологии. В случаите на предоставяне на мобилни услуги от
виртуални мобилни оператори или чрез национален роуминг предприятията, предоставящи
обществени електронни съобщителни услуги,
включват в електронните карти по предходното
изречение покритието на мрежата, до която се
ползва достъп.
(2) Предприятията изготвят картите по ал. 1
при спазване на изискванията по ал. 3 – 10.
(3) Електронните карти по ал. 1 следва
да позволяват проверка на покритието, като
визуализират покритието на отделни части от
територията на страната с точност най-малко
100 м х 100 м. В рамките на една мащабна
единица (един квадрант) се допуска представяне на покритието със средноаритметичната
стойност на нивото на сигнала.
(4) Електронните карти по ал. 1 следва да
позволяват визуализацията и бърза навигация
чрез търсене по име на община, населено
място, селищно образувание и адрес, както и
мащабиране на подходящи стъпки, позволяващо
видимост на един екран от конкретен адрес до
видимост на цялата страна.
(5) На електронните карти по ал. 1 следва
да бъде визуализирано постигнатото покритие
с градация по ниво на сигнала чрез цветови
код, определен в таблицата в приложение № 7.
(6) На електронните карти по ал. 1 следва
да бъдат изобразени всички населени места
и селищни образувания в Република България с изписване на техните наименования.
Населените места и селищните образувания
следва да бъдат представени с точни граници
на селищната територия, определена от строителните им граници.
(7) На електронните карти по ал. 1 следва да
бъдат изобразени всички пътища от републиканската пътна мрежа. Отделните категории
от пътната мрежа – автомагистрали, скоростни
пътища, пътища първи, втори и трети клас,
следва да бъдат представени с различно и ясно
разграничимо обозначение.
(8) Електронните карти следва да бъдат
придружени от следната информация:
1. легенда за всяка представена информация
върху тях, включително легенда за използваните цветови кодове за степента на осигуреното
покритие съгласно таблицата в приложение
№ 7; непосредствено след таблицата следва да
се публикува информация относно възможностите за ползването на видовете услуги при
избраната мрежа (2G, 3G или 4G);
2. пояснение относно вида на покритието
по ниво (вътрешно/външно приемане);
3. описание на външните фактори, които
влияят на качеството на услугите при осигурено добро покритие;
4. пояснение, че изобразеното покритие на
публикуваните карти е с приблизителна, а не
с абсолютна точност.
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(9) Предприятията по ал. 1 са задължени да
осигурят възможност за достъп до картите чрез
персонален компютър (терминал) или друго
устройство с размер на дисплея над 5 инча,
даващо възможност за визуализация и разглеждане на картите в своите търговски обекти и в
търговските обекти на своите търговски представители или дистрибутори, упълномощени
да сключват индивидуални договори по глава
четиринадесета от ЗЕС и/или да събират данни,
необходими за идентифициране на потребител
на предплатени услуги по чл. 251и, ал. 1, т. 1
и ал. 5, т. 2 ЗЕС.
(10) Предприятията по ал. 1 са задължени да:
1. поддържат актуална информация относно
постигнатото покритие на мрежите; публикуваната информация следва да се актуализира
в срок до един месец от всяка промяна на
мрежата, която води до изменения на постигнатото покритие;
2. посочат на видно място към коя дата е
актуална информацията относно постигнатото
покритие на мрежите.“
§ 16. Създава се чл. 52:
„Чл. 52. (1) Когато абонатът е избрал да получава документите по чл. 260, ал. 2 и чл. 260а,
ал. 1 ЗЕС на хартиен носител, предприятието ги
изпраща като кореспондентска пратка (писмо)
до посочен от абоната адрес за кореспонденция.
(2) Извън случаите по ал. 1 предприятието
е длъжно:
1. да изпрати документите по чл. 260, ал. 2
и чл. 260а, ал. 1 ЗЕС до посочен от абоната
адрес на електронна поща, или
2. да осигури онлайн достъп до документите
по чл. 260, ал. 2 и чл. 260а, ал. 1 ЗЕС.
(3) Достъпът по ал. 2, т. 2 се осигурява
след регистриране на абоната, извършено по
ред и при условия, публикувани на интернет
страниците на предприятията.
(4) Ако до издаване на документите по
чл. 260, ал. 2 и чл. 260а, ал. 1 ЗЕС абонатът не
предостави адрес на електронна поща или не се
извърши регистриране по ал. 3, предприятието
ги предоставя по реда на ал. 1.“
§ 17. Създава се чл. 53:
„Чл. 53. Предприятията, предоставящи обществени телефонни услуги, осигуряват възможност на викания и на викащия абонат за
незабавно прекратяване на изградената телефонна връзка.“
§ 18. В приложение № 3 думите „БДС EN
50083-7“ се заменят с „БДС EN 60728-1“.
§ 19. В приложение № 4, т. 2 се правят
следните изменения:
1. В буква А „Първоначално уведомление“
в таблицата се създава нов първи ред с текст
„Първоначално уведомление“, а думата „Посочи“ се заменя с „Посочете“.
2. В буква Б „Окончателно уведомление“
в таблицата се създава нов първи ред с текст
„Окончателно уведомление“, а думата „Посочи“
се заменя с „Посочете“.
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§ 20. Създава се приложение № 7 към чл. 51:
„Приложение № 7
към чл. 51
№

Степени
на покритие

GSM мрежа
X-ниво на сигнала
(RxLev)

UMTS мрежа
X-ниво на сигнала
(CPICH RSCP)

LTE мрежа*
X-ниво на сигнала (RSRP)

Цветови
код

1.

Липса
на покритие

X ≤ - 100 dBm

X ≤ - 105 dBm

X ≤ - 110 dBm

бял

2.

Задово- 100 dBm < X < - 85 dBm - 105 dBm < X < - 85 dBm - 110 dBm < X < - 100 dBm зелен
лително

3.

Добро

- 85 dBm ≤ X < - 65 dBm

4.

Много
добро

X ≥ - 65 dBm

- 85 dBm ≤ X < - 65 dBm - 100 dBm ≤ X < - 80 dBm жълт
X ≥ - 65 dBm

Преходни и заключителни разпоредби
§ 21. Решението влиза в сила от деня на
обнародването му в „Държавен вестник“ с
изключение на:
1. Параграф 10 относно чл. 45, ал. 5 и
§ 14, които влизат в сила 2 месеца след обнародването в „Държавен вестник“.
2 . Пара г раф 6 о т но сно ч л. 4 0, а л. 1,
т. 2, § 15 и 17, които влизат в сила 4 ме-

X ≥ - 80 dBm

червен

“
с ец а с лед о бн а р од в а не т о в „ Държ а в ен
вестник“.
§ 22. Предприятията публикуват на интернет
страниците си реда и условията за регистрация
по чл. 52, ал. 3 в едномесечен срок от обнародване на решението в „Държавен вестник“.
Председател:
Веселин Божков
5508

Поправка. Министерството на външните работи във връзка с установен технически пропуск в първоначално предоставеното от депозитаря заверено копие от оригинала на английски език на Конвенцията
за опазване на Черно море от замърсяване (ДВ, бр. 49 от 1994 г.), както и несъответствия в превода на
български език с официалния английски текст, прави следните поправки в Протокола за опазване на
морската среда на Черно море от замърсяване чрез дъмпинг, приложен към Конвенцията:
1. В чл. 1 от Протокола вместо „Съгласно чл. 19“ да се чете „Съгласно чл. 10“.
2. След чл. 7 от Протокола се добавя следният текст:
„Член 8
1. Всяка договаряща страна предприема необходимите мерки за прилагането на този Протокол по
отношение на:
а) кораби, плаващи под неин флаг, или въздухоплавателни средства, регистрирани на нейна територия;
б) кораби и въздухоплавателни средства, товарещи на нейна територия отпадъци или други материи,
предназначени за дъмпинг;
в) платформи и други построени от човека съоръжения в морето, намиращи се в нейното териториално море и нейната изключителна икономическа зона;
г) дъмпинг в нейното териториално море и нейната изключителна икономическа зона.
Член 9
Договарящите страни си сътрудничат в обмена на информация по членове 5, 6, 7 и 8. Всяка договаряща страна уведомява другите договарящи страни, които биха могли да бъдат засегнати, в случай на
съмнение, че е извършен или ще бъде извършен дъмпинг в нарушение на разпоредбите на този Протокол.“
3. Заглавието на Приложение І към Протокола вместо „Опасни вещества и органокалаени съединения“ да се чете „Опасни вещества и материи“.
5507
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУК АТА
ЗАПОВЕД № РД-14-105
от 5 юли 2016 г.
На основание чл. 11, ал. 3 ЗНП във връзка
с чл. 18, ал. 2, т. 1 ППЗНП и чл. 17 от Наредба
№ 7 от 25.06.2001 г. за откриване, преобразуване, промени и закриване на частни детски
градини и училища разрешавам на „Мост на
любовта“ – ООД, представлявано от Йоланта
Ядвига Галач, със седалище и адрес на управление гр. Русе 7000, бул. Придунавски булевард 6,
вх. 1, ет. 1, ап. 2, да открие Частна целодневна
детска градина „Вяра, надежда, любов“ – гр. Русе.
1. Възпитанието и обучението в детската
градина се организират и провеждат по утвърдена програма в съответствие с държавното
образоват ел но изиск ва не за п ред у ч и л и щ но
възпитание и подготовка.
2. Детската градина има право да издава удостоверение за завършена подготвителна група.
3. Официа лни ят а дрес на Частна детска
градина „Вяра, надежда, любов“ – гр. Русе, е:
гр. Русе, Младежки парк, ул. Алеи Възраждане 7.
4. Обучението се провежда на адрес: гр. Русе,
Младежки парк, ул. Алеи Възраждане 7.
5. Детската градина се управлява и представлява от Росица Златкова Златева.

5690

Министър:
М. Кунева

ЗАПОВЕД № РД-14-106
от 5 юли 2016 г.
На основание чл. 11, ал. 3 ЗНП във връзка
с чл. 18, ал. 2, т. 1 ППЗНП и чл. 17 от Наредба
№ 7 от 25.06.2001 г. за откриване, преобразуване,
промени и закриване на частни детски градини
и училища разрешавам на сдружение „Институт
за прогресивно образование“, представлявано от
Явор Людмилов Джонев, БУЛСТАТ 176246361,
със седалище и адрес на управление гр. София
1616, бул. Цариградско шосе 135, ет. 3, да открие Частно начално училище „Прогресивно
образование“ – София.
1. Училището има право да организира и
провежда обучение в дневна форма по утвърден учебен план за начален етап на основната
степен на образование.
2. Училището има право да издава удостоверение за завършен клас.
3. Официалният адрес на Частно начално
училище „Прогресивно образование“ – София,
е: София, ул. Нишава 107.
4. Обучението се провежда на адрес: София,
ул. Нишава 107.

5. Училището се управлява и представлява
от Диана Петрова Робова.
Министър:
М. Кунева
5691
ЗАПОВЕД № РД-14-107
от 7 юли 2016 г.
На основание чл. 10, ал. 6 ЗНП и чл. 12,
ал. 2 и 3 ППЗНП, по мотивирано предложение
на кмета на община Кирково, Решение № 58
по протокол № 5 от 29.02.2016 г. на Общинския
съвет – с. Кирково, становище от Регионалния
инспекторат по образованието – Кърджали, и
становище на експертната комисия, назначена
със Заповед № РД-09-61 от 16.01.2015 г. на министъра на образованието и науката, поради оптимизиране на училищната мрежа преобразувам
ПГ по машиностроене и лека промишленост
„Васил Левски“ – с. Кирково, и СОУ „Отец Паисий“ – с. Кирково, в СОУ „Отец Паисий“ – с.
Кирково, община Кирково, област Кърджали.
1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени при условията на чл. 123 и чл. 328, ал. 1,
т. 2 КТ.
2. Учениците от ПГ по машиностроене и лека
промишленост „Васил Левски“ – с. Кирково, и
СОУ „Отец Паисий“ – с. Кирково, да се насочат
за обучение към преобразуваното СОУ „Отец
Паисий“ – с. Кирково, община Кирково, област
Кърджали, при условията на чл. 9 ЗНП.
3. Задължителната документация на ПГ по
машиностроене и лека промишленост „Васил
Левск и“ – с. К и рково, и СОУ „О т ец Па исий“ – с. Кирково, да се съхранява в преобразуваното СОУ „Отец Паисий“ – с. К ирково,
община Кирково, област Кърджали.
4. Фондът от учебници да се съхранява в
преобразуваното училище.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
М. Кунева
5692
ЗАПОВЕД № РД-14-108
от 7 юли 2016 г.
На основание чл. 10, ал. 6 ЗНП и чл. 12,
ал. 2 и 3 ППЗНП, по мотивирано предложение
на кмета на община Монтана, Решение № 131
по протокол № 6 от 29.03.2016 г. на Общинския
съвет – гр. Монтана, становище от Регионалния
инспекторат по образованието – Монтана, и
становище на експертната комисия, назначена
със Заповед № РД-09-61 от 16.01.2015 г. на министъра на образованието и науката, поради оптимизиране на училищната мрежа преобразувам
I ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Монтана,
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и VI ОУ „Любен Каравелов“ – гр. Монтана, в
I ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Монтана,
община Монтана, област Монтана.
1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени при условията на чл. 123 и чл. 328, ал. 1,
т. 2 КТ.
2. Учениците от I ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Монтана, и VI ОУ „Любен Каравелов“ – гр. Монтана, да се насочат за обучение
към преобразуваното I ОУ „Св. св. Кирил и
Методий“ – г р. Мон тана, общ ина Мон тана,
област Монтана, при условията на чл. 9 ЗНП.
3. Задължителната документация на I ОУ „Св.
св. Кирил и Методий“ – гр. Монтана, и VI ОУ
„Любен Каравелов“ – гр. Монтана, да се съхранява в преобразуваното I ОУ „Св. св. Кирил
и Методий“ – гр. Монтана, община Монтана,
област Монтана.
4. Фондът от учебници да се съхранява в
преобразуваното училище.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.

5693

Министър:
М. Кунева

ЗАПОВЕД № РД-14-109
от 7 юли 2016 г.
На основание чл. 10, ал. 6 ЗНП и чл. 12,
ал. 2 и 3 ППЗНП, по мотивирано предложение
на кмета на община Якимово, Решение № 69
по протокол № 10 от 10.05.2016 г. на Общинския
съвет – с. Якимово, становище от Регионалния
инспекторат по образованието – Монтана, и
становище на експертната комисия, назначена
със Заповед № РД-09-61 от 16.01.2015 г. на министъра на образованието и науката, поради
оптимизиране на училищната мрежа преобразувам ОУ „Христо Ботев“ – с. Комощица, и СОУ
„Д-р Петър Берон“ – с. Якимово, в СОУ „Д-р
Петър Берон“ – с. Якимово, община Якимово,
област Монтана.
1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени при условията на чл. 123 и чл. 328, ал. 1,
т. 2 КТ.
2. Учениците от ОУ „Христо Ботев“ – с. Комощица, и СОУ „Д-р Петър Берон“ – с. Якимово,
да се насочат за обучение към преобразуваното
СОУ „Д-р Петър Берон“ – с. Якимово, община
Якимово, област Монтана, при условията на
чл. 9 ЗНП.
3. За д ъ л ж и телната док у мен таци я на ОУ
„Христо Ботев“ – с. Комощица, и СОУ „Д-р Петър Берон“ – с. Якимово, да се съхранява в преобразуваното СОУ „Д-р Петър Берон“ – с. Якимово, община Якимово, област Монтана.
4. Фондът от учебници да се съхранява в
преобразуваното училище.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.

5694

Министър:
М. Кунева
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ЗАПОВЕД № РД-14-110
от 7 юли 2016 г.
На основание чл. 10, ал. 6 ЗНП и чл. 12,
ал. 2 и 3 ППЗНП, по мотивирано предложение
на кмета на община Монтана, Решение № 132
по протокол № 6 от 29.03.2016 г. на Общинския
съвет – гр. Монтана, становище от Регионалния
инспекторат по образованието – Монтана, и становище на експертната комисия, назначена със
Заповед № РД-09-61 от 16.01.2015 г. на министъра
на образованието и науката, поради оптимизиране
на училищната мрежа преобразувам VII СОУ
„Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Монтана, и VIII
СОУ „Отец Паисий“ – гр. Монтана, в VI СОУ
„Отец Паисий“ – гр. Монтана, община Монтана,
област Монтана.
1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени
при условията на чл. 123 и чл. 328, ал. 1, т. 2 КТ.
2. Учениците от VII СОУ „Проф. д-р Асен
Златаров“ – гр. Монтана, и VIII СОУ „Отец
Паисий“ – гр. Монтана, да се насочат за обучение към преобразуваното VI СОУ „Отец Паисий“ – гр. Монтана, община Монтана, област
Монтана, при условията на чл. 9 ЗНП.
3. За дъл ж ителната док у ментаци я на V II
СОУ „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Монтана,
и VIII СОУ „Отец Паисий“ – гр. Монтана, да
се съхранява в преобразуваното VI СОУ „Отец
Паисий“ – гр. Монтана, община Монтана, област
Монтана.
4. Фондът от учебници да се съхранява в
преобразуваното училище.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.

5695

Министър:
М. Кунева

ЗАПОВЕД № РД-14-111
от 7 юли 2016 г.
На основание чл. 10, ал. 6 ЗНП и чл. 12,
ал. 2 и 3 ППЗНП, по мотивирано предложение
на кмета на община Монтана, Решение № 133
по протокол № 6 от 29.03.2016 г. на Общинския
съвет – гр. Монтана, становище от Регионалния
инспекторат по образованието – Монтана, и
становище на експертната комисия, назначена
със Заповед № РД-09-61 от 16.01.2015 г. на министъра на образованието и науката, поради
привеждане статута на училището в съответствие
с изискванията на чл. 26, ал. 1, т. 1 от Закона за
народната просвета преобразувам ОУ „Георги
Бенковски“ – гр. Монтана, в НУ „Георги Бенковски“ – гр. Монтана, община Монтана, област
Монтана.
1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени
при условията на чл. 123 КТ.
2 . Уч е н и ц и т е о т ОУ „ Ге о р г и Б е н к о в ски“ – гр. Монтана, да се насочат за обучение
към преобразуваното НУ „Георги Бенковски“ – гр.
Монтана, община Монтана, област Монтана, при
условията на чл. 9 ЗНП.
3. За дъл ж и телната док у мен таци я на ОУ
„Георги Бенковски“ – гр. Монтана, да се съх-
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ранява в преобразуваното НУ „Георги Бенковски“ – гр. Монтана, община Монтана, област
Монтана.
4. Фондът от учебници да се съхранява в
преобразуваното училище.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
М. Кунева
5696
ЗАПОВЕД № РД-14-112
от 7 юли 2016 г.
На основание чл. 10, ал. 6 ЗНП и чл. 12, ал. 2
и 4 ППЗНП, по мотивирано предложение на
кмета на община Златоград, Решение № Ж 175
по протокол № 10 от 25.04.2016 г. на Общинския
съвет – Златоград, становище от Регионалния
инспекторат по образованието – Смолян, и становище на експертната комисия, назначена със
Заповед № РД-09-61 от 16.01.2015 г. на министъра
на образованието и науката, поради намаляване
броя на учениците под нормативно определения
минимум и оптимизиране на училищната мрежа закривам Професионална гимназия „Христо
Ботев“ – Златоград, община Златоград, област
Смолян.
1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени
при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ.
2. Имуществото на закритото училище е общинска собственост и се разпределя със заповед
на кмета на община Златоград.
3. Учениците от Професионална гимназия
„Христо Ботев“ – Златоград, община Златоград,
област Смолян, да се насочат за обучение към
СОУ „Антим I“ – Златоград, община Златоград,
област Смолян, при условията на чл. 9 ЗНП.
4. Задължителната документация на Професионална гимназия „Христо Ботев“ – Златоград,
община Златоград, област Смолян, да се съхранява
в СОУ „Антим I“ – Златоград, община Златоград,
област Смолян.
На основание чл. 51, ал. 1 от Закона за Националния архивен фонд документите, обект на
Националния архивен фонд, които са описани в
номенклатурата на делата на закритото училище със срок постоянен, да бъдат обработени по
реда на Наредбата за реда за организирането,
обработването, експертизата, съхраняването и
използването на документите в учрежденските
архиви на държавните и общинските институции (ДВ, бр. 17 от 2009 г.) и да бъдат предадени
в Централния държавен архив. Документите с
дългосрочно справочно значение на закритото
училище да се съхраняват до изтичане на определените им срокове в приемащото училище.
5. Фондът от учебници да се съхранява в училището, което приема учениците на закритото
училище.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
М. Кунева
5697
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ЗАПОВЕД № РД-14-113
от 7 юли 2016 г.
На основание чл. 10, ал. 6 ЗНП и чл. 12, ал. 1
и 3 ППЗНП, по мотивирано предложение на
финансиращия орган, становище от Регионалния
инспекторат по образованието – Стара Загора, и
становище на експертната комисия, назначена със
Заповед № РД-09-61 от 16.01.2015 г. на министъра
на образованието и науката, поради необходимост
от оптимизиране на мрежата от професионални гимназии на територията на гр. Казанлък
преобразувам Професионална гимназия „Иван
Хаджиенов“ – гр. Казанлък, и ПГ по строителство – гр. Казанлък, в Професионална гимназия
„Иван Хаджиенов“ – гр. Казанлък, община Казанлък, област Стара Загора.
1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени
при условията на чл. 123 и чл. 328, ал. 1, т. 2 КТ.
2. Учениците от Професионална гимназия
„Иван Хаджиенов“ – гр. Казанлък, и ПГ по
строителство – гр. Казанлък, да се насочат за
обучение към преобразуваната Професионална
гимназия „Иван Хаджиенов“ – гр. Казанлък,
община Казанлък, област Стара Загора, при
условията на чл. 9 ЗНП.
3. Задължителната документация на Професионална гимназия „Иван Хаджиенов“ – гр. Казанлък, и ПГ по строителство – гр. Казанлък, да
се съхранява в преобразуваната Професионална
гимназия „Иван Хаджиенов“ – гр. Казанлък,
община Казанлък, област Стара Загора.
4. Фондът от учебници да се съхранява в
преобразуваното училище.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.

5698

Министър:
М. Кунева

ЗАПОВЕД № РД-14-114
от 7 юли 2016 г.
На основание чл. 10, ал. 6 ЗНП и чл. 12,
ал. 2 и 3 ППЗНП, по мотивирано предложение
на кмета на община Пловдив, Решение № 194
по протокол № 7 от 17.05.2016 г. на Общинския
съвет – гр. Пловдив, становище от Регионалния
инспекторат по образованието – Пловдив, и
становище на експертната комисия, назначена
със Заповед № РД-09-61 от 16.01.2015 г. на министъра на образованието и науката, поради оптимизиране на училищната мрежа преобразувам
ОУ „Душо Хаджидеков“ – гр. Пловдив, и ОУ
„Георги Бенковски“ – гр. Пловдив, в ОУ „Душо
Хаджидеков“ – гр. Пловдив, община Пловдив,
област Пловдив.
1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени
при условията на чл. 123 и чл. 328, ал. 1, т. 2 КТ.
2. Учениците от ОУ „Душо Хаджидеков“ –
гр. Пловдив, и ОУ „Георги Бенковски“ – гр. Пловдив, да се насочат за обучение към преобразуваното ОУ „Душо Хаджидеков“ – гр. Пловдив,
община Пловдив, област Пловдив, при условията
на чл. 9 ЗНП.
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3. Задължителната документация на ОУ „Душо
Хаджидеков“ – гр. Пловдив, и ОУ „Георги Бенковски“ – гр. Пловдив, да се съхранява в преобразуваното ОУ „Душо Хаджидеков“ – гр. Пловдив,
община Пловдив, област Пловдив.
4. Фондът от учебници да се съхранява в
преобразуваното училище.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.

5699

Министър:
М. Кунева

ЗАПОВЕД № РД-14-115
от 7 юли 2016 г.
На основание чл. 10, ал. 6 и чл. 14, ал. 2,
т. 2 ППЗНП, по предложение с вх. № 0208-131
от 24.06.2016 г. от министъра на земеделието и
храните след подписан приемателно-предавателен
протокол за прехвърляне на натурални и стойностни показатели на Професионална гимназия по
хранителни технологии и техника – гр. Пловдив,
от министъра на земеделието и храните и от кмета
на община Пловдив и становище на експертната
комисия, назначена със Заповед № РД-09-61 от
16.01.2015 г. на министъра на образованието и
науката, определям Професионална гимназия по
хранителни технологии и техника – гр. Пловдив,
община Пловдив, област Пловдив, със статут на
общинско училище по смисъла на чл. 10, ал. 4
ЗНП.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.

5700

Министър:
М. Кунева

ЗАПОВЕД № РД-14-116
от 7 юли 2016 г.
На основание чл. 10, ал. 6 и чл. 14, ал. 2,
т. 2 ППЗНП, по предложение с вх. № 0208-131
от 24.06.2016 г. от министъра на земеделието и
храните след подписан приемателно-предавателен
протокол за прехвърляне на натурални и стойностни показатели на Професионална гимназия
по вътрешна архитектура и дървообработване
„Христо Ботев“ – гр. Пловдив, от министъра на
земеделието и храните и от кмета на община
Пловдив и становище на експертната комисия,
назначена със Заповед № РД-09-61 от 16.01.2015 г.
на министъра на образованието и науката, определям Професионална гимназия по вътрешна
архитектура и дървообработване „Христо Ботев“ – гр. Пловдив, община Пловдив, област
Пловдив, със статут на общинско училище по
смисъла на чл. 10, ал. 4 ЗНП.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.

5701

Министър:
М. Кунева

ВЕСТНИК
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ЗАПОВЕД № РД-14-117
от 7 юли 2016 г.
На основание чл. 10, ал. 6 и чл. 14, ал. 2,
т. 2 ППЗНП, по предложение с вх. № 0208-131
от 24.06.2016 г. от министъра на земеделието и
храните след подписан приемателно-предавателен протокол за прехвърляне на натурални
и стойностни показатели на Професионална
гимназия по селско стопанство „Сергей Румянцев“ – гр. Луковит, от министъра на земеделието
и храните и от кмета на община Луковит и становище на експертната комисия, назначена със
Заповед № РД-09-61 от 16.01.2015 г. на министъра
на образованието и науката, определям Професионална гимназия по селско стопанство „Сергей Румянцев“ – гр. Луковит, община Луковит,
област Ловеч, със статут на общинско училище
по смисъла на чл. 10, ал. 4 ЗНП.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.

5702

Министър:
М. Кунева

ЗАПОВЕД № РД-14-118
от 7 юли 2016 г.
На основание чл. 10, ал. 6 и чл. 14, ал. 2,
т. 2 ППЗНП, по предложение с вх. № 0208-131
от 24.06.2016 г. от министъра на земеделието и
храните след подписан приемателно-предавателен
протокол за прехвърляне на натурални и стойностни показатели на Професионална гимназия
по селско стопанство „Св. Георги Победоносец“ – гр. Суворово, от министъра на земеделието
и храните и от кмета на община Суворово и
становище на експертната комисия, назначена
със Заповед № РД-09-61 от 16.01.2015 г. на министъра на образованието и науката, определям
професионална гимназия по селско стопанство
„Св. Георги Победоносец“ – гр. Суворово, община
Суворово, област Варна, със статут на общинско
училище по смисъла на чл. 10, ал. 4 ЗНП.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.

5703

Министър:
М. Кунева

ЗАПОВЕД № РД-14-119
от 7 юли 2016 г.
На основание чл. 10, ал. 6 и чл. 14, ал. 2,
т. 2 ППЗНП, по предложение с вх. № 0208-131
от 24.06.2016 г. от министъра на земеделието и
храните след подписан приемателно-предавателен протокол за прехвърляне на натурални
и стойностни показатели на Професионална
гимназия по селско стопанство и хранителни
технологии – гр. Шумен, от министъра на земеделието и храните и от кмета на община Шумен
и становище на експертната комисия, назначена
със Заповед № РД-09-61 от 16.01.2015 г. на ми-

БРОЙ 54

ДЪРЖАВЕН

нистъра на образованието и науката, определям
Професионална гимназия по селско стопанство
и хранителни технологии – гр. Шумен, община
Шумен, област Шумен, със статут на общинско
училище по смисъла на чл. 10, ал. 4 ЗНП.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.

5704

Министър:
М. Кунева

ЗАПОВЕД № РД-14-120
от 7 юли 2016 г.
На основание чл. 10, ал. 6 и чл. 14, ал. 2,
т. 2 ППЗНП, по предложение с вх. № 0208-123
от 15.06.2016 г. от министъра на земеделието и
храните след подписан приемателно-предавателен
протокол за прехвърляне на натурални и стойностни показатели на Професионална гимназия
по селско стопанство „Земя“ – гр. Провадия,
чрез бюджета на община Провадия от министъра на земеделието и храните и от кмета на
община Провадия и становище на експертната
комисия, назначена със Заповед № РД-09-61 от
16.01.2015 г. на министъра на образованието и
науката, определям Професионална гимназия по
селско стопанство „Земя“ – гр. Провадия, община
Провадия, област Варна, със статут на общинско
училище по смисъла на чл. 10, ал. 4 ЗНП.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.

5705

Министър:
М. Кунева

ЗАПОВЕД № РД-14-121
от 7 юли 2016 г.
На основание чл. 10, ал. 6 и чл. 14, ал. 2,
т. 2 ППЗНП, по предложение с вх. № 0208-123
от 15.06.2016 г. от министъра на земеделието и
храните след подписан приемателно-предавателен протокол за прехвърляне на натурални
и стойностни показатели на Професионална
гимназия по хранително-вкусови технологии
„Атанас Ченгелов“ – гр. Пещера чрез бюджета
на община Пещера от министъра на земеделието и храните и от кмета на община Пещера и
становище на експертната комисия, назначена
със Заповед № РД-09-61 от 16.01.2015 г. на министъра на образованието и науката, определям
Професионална гимназия по хранително-вкусови
технологии „Атанас Ченгелов“ – гр. Пещера,
община Пещера, област Пазарджик, със статут
на общинско училище по смисъла на чл. 10,
ал. 4 ЗНП.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.

5706

Министър:
М. Кунева

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 9

ЗАПОВЕД № РД-14-122
от 7 юли 2016 г.
На основание чл. 10, ал. 6 и чл. 14, ал. 2, т. 2
ППЗНП, по предложение с вх. № 0208-123 от
15.06.2016 г. от министъра на земеделието и храните
след подписан приемателно-предавателен протокол
за прехвърляне на натурални и стойностни показатели на Професионална гимназия по лозарство
и винарство „Христо Ботев“ – гр. Перущица, чрез
бюджета на община Перущица от министъра на
земеделието и храните и от кмета на община
Перущица и становище на експертната комисия,
назначена със Заповед № РД-09-61 от 16.01.2015 г.
на министъра на образованието и науката, определям Професионална гимназия по лозарство и
винарство „Христо Ботев“ – гр. Перущица, община
Перущица, област Пловдив, със статут на общинско
училище по смисъла на чл. 10, ал. 4 ЗНП.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок
от обнародването є в „Държавен вестник“ пред
Върховния административен съд.

5707

Министър:
М. Кунева

ЗАПОВЕД № РД-14-123
от 7 юли 2016 г.
На основание чл. 10, ал. 6 и чл. 14, ал. 2, т. 2
ППЗНП, по предложение с вх. № 0208-123 от
15.06.2016 г. от министъра на земеделието и храните
след подписан приемателно-предавателен протокол за прехвърляне на натурални и стойностни
показатели на Професионална гимназия по селско
стопанство и хранително-вкусови технологии „Ангел Кънчев“ – Разград, чрез бюджета на община
Разград от министъра на земеделието и храните и от
кмета на община Разград и становище на експертната комисия, назначена със Заповед № РД-09-61
от 16.01.2015 г. на министъра на образованието и
науката, определям Професионална гимназия по
селско стопанство и хранително-вкусови технологии „Ангел Кънчев“ – Разград, община Разград,
област Разград, със статут на общинско училище
по смисъла на чл. 10, ал. 4 ЗНП.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок
от обнародването є в „Държавен вестник“ пред
Върховния административен съд.

5708

Министър:
М. Кунева

ЗАПОВЕД № РД-14-124
от 7 юли 2016 г.
На основание чл. 10, ал. 6 и чл. 14, ал. 2, т. 2
ППЗНП, по предложение с вх. № 0208-123 от
15.06.2016 г. от министъра на земеделието и храните
след подписан приемателно-предавателен протокол за прехвърляне на натурални и стойностни
показатели на Професионална гимназия по механизация на селско стопанство „Н. Й. Вапцаров“ –
с. Средище, чрез бюджета на община Кайнарджа
от министъра на земеделието и храните и от кмета
на община Кайнарджа и становище на експерт-
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ната комисия, назначена със Заповед № РД-09-61
от 16.01.2015 г. на министъра на образованието и
науката, определям Професионална гимназия по
механизация на селско стопанство „Н. Й. Вапцаров“ – с. Средище, община Кайнарджа, област
Силистра, със статут на общинско училище по
смисъла на чл. 10, ал. 4 ЗНП.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок
от обнародването є в „Държавен вестник“ пред
Върховния административен съд.

5709

Министър:
М. Кунева

ЗАПОВЕД № РД-14-125
от 7 юли 2016 г.
На основание чл. 10, ал. 6 и чл. 14, ал. 2, т. 2
ППЗНП, по предложение с вх. № 0208-123 от
15.06.2016 г. от министъра на земеделието и храните след подписан приемателно-предавателен
протокол за прехвърляне на натурални и стойностни показатели на Професионална гимназия
по хранителни технологии и туризъм – гр. Ямбол,
чрез бюджета на община Ямбол от министъра
на земеделието и храните и от кмета на община
Ямбол и становище на експертната комисия, назначена със Заповед № РД-09-61 от 16.01.2015 г.
на министъра на образованието и науката, определям Професионална гимназия по хранителни
технологии и туризъм – гр. Ямбол, община Ямбол,
област Ямбол, със статут на общинско училище
по смисъла на чл. 10, ал. 4 ЗНП.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок
от обнародването є в „Държавен вестник“ пред
Върховния административен съд.

5710

Министър:
М. Кунева

ЗАПОВЕД № РД-14-126
от 7 юли 2016 г.
На основание чл. 10, ал. 6 и чл. 14, ал. 2, т. 2
ППЗНП, по предложение с вх. № 0208-123 от
15.06.2016 г. от министъра на земеделието и храните след подписан приемателно-предавателен
протокол за прехвърляне на натурални и стойностни показатели на Професионална гимназия
по земеделие „Христо Ботев“ – гр. Ямбол, чрез
бюджета на община Ямбол от министъра на земеделието и храните и от кмета на община Ямбол
и становище на експертната комисия, назначена
със Заповед № РД-09-61 от 16.01.2015 г. на министъра на образованието и науката, определям
Професионална гимназия по земеделие „Христо
Ботев“ – гр. Ямбол, община Ямбол, област Ямбол,
със статут на общинско училище по смисъла на
чл. 10, ал. 4 ЗНП.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок
от обнародването є в „Държавен вестник“ пред
Върховния административен съд.

5711

Министър:
М. Кунева

ВЕСТНИК
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ЗАПОВЕД № РД-14-127
от 7 юли 2016 г.
На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията във връзка с чл. 12, ал. 2 и 8
ППЗНП, като взех предвид мотивите, изложени в
писмо с вх. № 1001-36 от 18.04.2016 г. на областния
управител на област Разград, становищата на
РИО – Разград, с вх. № 0517-51 от 25.04.2016 г.
и № 0517-67 от 27.05.2016 г. и становището на
експертната комисия, назначена със Заповед
№ РД-09-61 от 16.01.2015 г. на министъра на
образованието и науката, отказвам закриване
на ОУ „Кирил и Методий“ – с. Трапище, община Лозница, област Разград, поради нецелесъобразност на направеното предложение от
кмета на община Лозница след Решение № 63
от 21.03.2016 г. на ОбС – Лозница.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
М. Кунева
5712

АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И
СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ
РЕШЕНИЕ № 3457-П
от 4 юли 2016 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3,
т. 3, буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10, чл. 22г,
ал. 3, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 2,
ал. 1, т. 5, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от
Наредбата за търговете и конкурсите, чл. 5, т. 13,
чл. 7, ал. 1, т. 4 и 10, чл. 20, ал. 6 и чл. 22, ал. 1
от Устройствения правилник на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол,
Решение № 1513 от 1.11.2011 г. на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол
(ДВ, бр. 90 от 2011 г.) относно откриване на процедура за приватизация и протоколно решение
№ 4213 от 4.07.2016 г. на изпълнителния съвет
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол реши:
1. Прода жбата на поземлен имот – частна държавна собст веност, с и ден т ификатор
56722.668.1054, с площ 1576 кв. м, намиращ се
в гр. Плевен, община Плевен, област Плевен, с
предоставени права за управление на областния
управител на област Плевен (наричан по-нататък
„имота“), да се извърши чрез публичен търг с
явно наддаване.
2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 50 300 лв. (без
включен ДДС); цената се оферира в левoве и
се заплаща съгласно изискванията, съдържащи
се в тръжната документация;
2.2. ст ъпка на на д даване – 20 0 0 лв. (без
включен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична вноска – 8000 лв. (без включен ДДС) или равностойността им в евро, която се превежда по
банковата сметка на Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол, посочена в
тръжната документация, най-късно до изтичане
на срока за подаване на предложения;
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2.4. тръжната документация се закупува в
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол – София, ул. Врабча 23, стая 515,
в срок до 10-ия ден считано от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“;
цената на тръжната документация е 500 лв. (с
включен ДДС) или равностойността им в евро
и се заплаща, както следва: в касата на Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол – само в левове, или чрез банков превод по сметка на Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол: IBAN BG39
BNBG 9661 3100 1530 01, BIC код BNBGBGSD;
плащането се извършва преди получаване на
тръжната документация; разходите по заплащането на тръжната документация са за сметка
на лицата;
2.5. т ръж ната док у ментаци я се полу чава
след представяне на документ, от който да е
видно лицето, оправомощено да закупи тръжната документация; в случай че документът
по предходното изречение е съставен на език,
различен от българския, същият следва да бъде
придружен с превод на български език;
2.6. срок за подаване на предложения за
участие в търга – до 11 ч. българско време на
15-ия ден считано от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“; предложенията се подават в стая 416 на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол;
2.7. не се допускат до участие в търга: консорциуми; офшорни дружества; лица, които
имат просрочени публични задължения към
българската държава; лица, които са в ликвидация; лица, обявени в несъстоятелност или са
в производство за обявяване в несъстоятелност;
лица, осъдени за банкрут; чужденци и/или чуждестранни юридически лица, неотговарящи на
условията на чл. 29 от Закона за собствеността,
или лица, за които със закон е установено, че
нямат право да придобиват право на собственост върху земя на територията на Република
България;
2.8. посещения и огледи на имота могат да
се извършват всеки работен ден до началния
час на провеждане на търга след закупуване
на тръжната документация и представяне на
удостоверение за право на извършване на оглед, издадено от Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол;
2.9. търгът ще се проведе на 15-ия ден считано от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ от 11 ч. българско време
в сградата на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол.
3. Утвърждава тръжната документация за
продажба на имота и проекта на договор за
приватизационна продажба като част от нея.
4. Режийните разноски за имота в размер
две на сто върху цената, достигната на търга,
се заплащат в съответствие с разпоредбата на
чл. 8, ал. 10 ЗПСК.

5476

Изпълнителен директор:
Е. Караниколов
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РЕШЕНИЕ № 3458-П
от 4 юли 2016 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3,
т. 3, буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10, чл. 22г,
ал. 3, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 2,
ал. 1, т. 5, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от
Наредбата за търговете и конкурсите, чл. 5, т. 13,
чл. 7, ал. 1, т. 4 и 10, чл. 20, ал. 6 и чл. 22, ал. 1
от Устройствения правилник на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол,
Решение № 1552 от 25.07.2013 г. на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол
(ДВ, бр. 71 от 2013 г.) относно откриване на процедура за приватизация и протоколно решение
№ 4219 от 4.07.2016 г. на изпълнителния съвет
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол реши:
1. Продажбата на недвижим имот – частна
държавна собственост с предоставени права за
управление на областния управител на област
Добрич, представляващ урегулиран поземлен имот
(УПИ) № ХІІІ – за училище, кв. 11 по плана на
с. Ефрейтор Бакалово, община Крушари, област
Добрич, с площ 5000 кв. м, заедно с построените
в имота сгради (бившо училище):
а) сграда на 2 етажа със застроена площ
235 кв. м, масивна конструкция;
б) сграда на 1 етаж със застроена площ
77 кв. м, масивна конструкция;
в) сграда на 1 ета ж със застроена площ
25 кв. м, масивна конструкция, и
г) сграда на 1 етаж със застроена площ 80 кв. м,
полумасивна конструкция,
(наричан по-нататък „имота“), да се извърши
чрез публичен търг с явно наддаване.
2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 25 000 лв. (без
включен ДДС); цената се оферира в левoве и се
заплаща съгласно изискванията, съдържащи се
в тръжната документация;
2.2. стъпка на наддаване – 1000 лв. (без включен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична вноска – 4000 лв. (без включен ДДС) или равностойността им в евро, която се превежда по
банковата сметка на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, посочена в
тръжната документация, най-късно до изтичане
на срока за подаване на предложения;
2.4. тръжната документация се закупува в Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол – София, ул. Врабча 23, стая 414, в срок
до 14-ия ден считано от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“; цената на
тръжната документация е 500 лв. (с включен ДДС)
или равностойността им в евро и се заплаща, както
следва: в касата на Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол – само в левове,
или чрез банков превод по сметка на Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол:
IBAN BG39 BNBG 9661 3100 1530 01, BIC код
BNBGBGSD; плащането се извършва преди получаване на тръжната документация; разходите
по заплащането на тръжната документация са
за сметка на лицата;
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2.5. тръжната документация се получава след
представяне на документ, от който да е видно
лицето, оправомощено да закупи тръжната документация; в случай че документът по предходното изречение е съставен на език, различен от
българския, същият следва да бъде придружен с
превод на български език;
2.6. срок за подаване на предложения за участие
в търга – до 11 ч. българско време на 17-ия ден
считано от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“; предложенията се подават в стая 416 на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол;
2.7. не се допускат до участие в търга: консорциуми; офшорни дружества; лица, които имат
просрочени публични задължения към българската държава; лица, които са в ликвидация; лица,
обявени в несъстоятелност или са в производство
за обявяване в несъстоятелност; лица, осъдени
за банкрут; чужденци и/или чуждестранни юридически лица, неотговарящи на условията на
чл. 29 от Закона за собствеността, или лица, за
които със закон е установено, че нямат право да
придобиват право на собственост върху земя на
територията на Република България;
2.8. посещения и огледи на имота могат да се
извършват всеки работен ден до началния час на
провеждане на търга след закупуване на тръжната
документация и представяне на удостоверение
за право на извършване на оглед, издадено от
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол;
2.9. търгът ще се проведе на 17-ия ден считано от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ от 11 ч. българско време в
сградата на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.
3. Утвърждава тръжната документация за
продажба на имота и проекта на договор за приватизационна продажба като част от нея.
4. Режийните разноски за имота в размер
две на сто върху цената, достигната на търга, се
заплащат в съответствие с разпоредбата на чл. 8,
ал. 10 ЗПСК.

5477

Изпълнителен директор:
Е. Караниколов

РЕШЕНИЕ № 3459-П
от 4 юли 2016 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3,
т. 3, буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10, чл. 22г,
ал. 3, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 2,
ал. 1, т. 5, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от
Наредбата за търговете и конкурсите, чл. 5, т. 13,
чл. 7, ал. 1, т. 4 и 10, чл. 20, ал. 6 и чл. 22, ал. 1
от Устройствения правилник на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол,
Решение № 1604 от 26.02.2015 г. на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол
(ДВ, бр. 20 от 2015 г.) относно откриване на процедура за приватизация и протоколно решение
№ 4220 от 4.07.2016 г. на изпълнителния съвет
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол реши:

ВЕСТНИК
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1. Продажбата на недвижим имот – частна
държавна собственост с предоставени права за
управление на областния управител на област
Добрич, представляващ урегулиран поземлен
имот I с площ 12 200 кв. м в кв. 3 по плана на
с. Кочмар, община Тервел, област Добрич (наричан по-нататък „имота“), да се извърши чрез
публичен търг с явно наддаване.
2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 30 000 лв. (без
включен ДДС); цената се оферира в левoве и се
заплаща съгласно изискванията, съдържащи се
в тръжната документация;
2.2. стъпка на наддаване – 1000 лв. (без включен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична вноска – 5000 лв. (без включен ДДС) или равностойността им в евро, която се превежда по
банковата сметка на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, посочена в
тръжната документация, най-късно до изтичане
на срока за подаване на предложения;
2.4. тръжната документация се закупува в Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол – София, ул. Врабча 23, стая 414, в срок
до 10-ия ден считано от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“; цената на
тръжната документация е 500 лв. (с включен ДДС)
или равностойността им в евро и се заплаща, както
следва: в касата на Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол – само в левове,
или чрез банков превод по сметка на Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол:
IBAN BG39 BNBG 9661 3100 1530 01, BIC код
BNBGBGSD; плащането се извършва преди получаване на тръжната документация; разходите
по заплащането на тръжната документация са
за сметка на лицата;
2.5. тръжната документация се получава след
представяне на документ, от който да е видно
лицето, оправомощено да закупи тръжната документация; в случай че документът по предходното изречение е съставен на език, различен от
българския, същият следва да бъде придружен с
превод на български език;
2.6. срок за подаване на предложения за участие
в търга – до 14 ч. българско време на 15-ия ден
считано от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“; предложенията се подават в стая 416 на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол;
2.7. не се допускат до участие в търга: консорциуми; офшорни дружества; лица, които имат
просрочени публични задължения към българската държава; лица, които са в ликвидация; лица,
обявени в несъстоятелност или са в производство
за обявяване в несъстоятелност; лица, осъдени
за банкрут; чужденци и/или чуждестранни юридически лица, неотговарящи на условията на
чл. 29 от Закона за собствеността, или лица, за
които със закон е установено, че нямат право да
придобиват право на собственост върху земя на
територията на Република България;
2.8. посещения и огледи на имота могат да се
извършват всеки работен ден до началния час на
провеждане на търга след закупуване на тръжната
документация и представяне на удостоверение
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за право на извършване на оглед, издадено от
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол;
2.9. търгът ще се проведе на 15-ия ден, считано от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“, от 14 ч. българско време в
сградата на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.
3. Утвърж дава тръжната документация за
продажба на имота и проекта на договор за приватизационна продажба като част от нея.
4. Режийните разноски за имота в размер
две на сто върху цената, достигната на търга, се
заплащат в съответствие с разпоредбата на чл. 8,
ал. 10 ЗПСК.

5478

Изпълнителен директор:
Е. Караниколов

РЕШЕНИЕ № 3460-П
от 6 юли 2016 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3,
буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10, чл. 31, ал. 1
и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 2, ал. 1, т. 5, чл. 3,
ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за
търговете и конкурсите, чл. 7, ал. 1, т. 4 и чл. 20,
ал. 6 от Устройствения правилник на Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол,
Решение № 1639 от 18.01.2016 г. на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол
(ДВ, бр. 9 от 2016 г.) относно откриване на процедура за приватизация и протоколно решение
№ 4224 от 6.07.2016 г. на изпълнителния съвет
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол реши:
1. Продажбата на недвижим имот – частна
държавна собственост с предоставени права за
управление на Министерството на земеделието и
храните, представляващ: имот № 105035 с площ
8,772 дка, намиращ се в местността Шипа, землището на с. Стряма, община Раковски, област
Пловдив (наричан по-нататък „имота“), да се
извърши чрез публичен търг с явно наддаване.
2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 41 000 лв. (без
включен ДДС); цената се оферира в левoве и се
заплаща съгласно изискванията, съдържащи се
в тръжната документация;
2.2. стъпка на наддаване – 3000 лв. (без включен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична вноска – 10 000 лв. (без включен ДДС) или равностойността им в евро, която се превежда по
банковата сметка на Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол, посочена в
тръжната документация, най-късно до изтичане
на срока за подаване на предложения;
2.4. тръжната документация се закупува в Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол – София, ул. Врабча 23, стая 515, в срок
до 10-ия ден, считано от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“; цената на
тръжната документация е 500 лв. (с включен ДДС)
или равностойността им в евро и се заплаща, както
следва: в касата на Агенцията за приватизация
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и следприватизационен контрол – само в левове,
или чрез банков превод по сметка на Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол:
IBAN BG39 BNBG 9661 3100 1530 01, BIC код
BNBGBGSD; плащането се извършва преди получаване на тръжната документация; разходите
по заплащането на тръжната документация са
за сметка на лицата;
2.5. тръжната документация се получава след
представяне на документ, от който да е видно
лицето, оправомощено да закупи тръжната документация; в случай че документът по предходното изречение е съставен на език, различен от
българския, същият следва да бъде придружен с
превод на български език;
2.6. срок за подаване на предложения за участие
в търга – до 14 ч. българско време на 15-ия ден,
считано от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“; предложенията се подават в стая 416 на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол;
2.7. не се допускат до участие в търга: консорциуми; офшорни дружества; лица, които имат
просрочени публични задължения към българската държава; лица, които са в ликвидация; лица,
обявени в несъстоятелност или са в производство
за обявяване в несъстоятелност; лица, осъдени
за банкрут; чужденци и/или чуждестранни юридически лица, неотговарящи на условията на
чл. 29 от Закона за собствеността, или лица, за
които със закон е установено, че нямат право да
придобиват право на собственост върху земя на
територията на Република България;
2.8. посещения и огледи на имота могат да се
извършват всеки работен ден до началния час на
провеждане на търга, след закупуване на тръжната
документация и представяне на удостоверение
за право на извършване на оглед, издадено от
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол;
2.9. търгът ще се проведе на 15-ия ден, считано от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“, от 14 ч. българско време в
сградата на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.
3. Утвърждава тръжната документация за
продажба на имота и проекта на договор за приватизационна продажба като част от нея.
4. Режийните разноски за имота в размер
две на сто върху цената, достигната на търга, се
заплащат в съответствие с разпоредбата на чл. 8,
ал. 10 ЗПСК.

5555

Изпълнителен директор:
Е. Караниколов

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 377
от 9 юни 2016 г.
В Н а п р а в лен ие „ А рх и т ек т у р а и г р а до устройство“ на Столична община е постъпило
заявление вх. № ГР-94-М-11 от 1.04.2013 г. от
Михаил Иванов Соколов с искане за разрешаване изработване на проект за ПУП за поземлен
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имот с идентификатор 12084.2749.17, м. Волуяк,
район „Връбница“, и заявление № ГР-70-00196 о т 27.05.2013 г. о т „Принц С“ – ЕООД,
за поземлен имот с идентификатор 12084.2749.31,
м. Волуяк, район „Връбница“. Към заявленията са приложени: скици, документи за собственост, задания, отговарящи на изискванията
на чл. 125 ЗУТ, и мотивирани предложения за
ПУП – ПРЗ.
С п р о т о к о л н а ОЕ С У Т № Е С - Г-3 0 о т
29.04.2014 г., т. 4, е взето решение за обединяване на двете преписки под № ГР-94-М-11 от
2013 г. и приемане на мотивираното предложение и задание за ПИ 2749.31 и 2749.17; предлага
на главния архитект на СО да издаде заповед
за одобряване на заданието и за допускане на
устройствена процедура за ПРЗ при спазване
условията на отделите в НАГ – СО; проектът
да се процедира след влизане в сила на ПУП
по преписка № ГР-70-00-72 от 2012 г.
Към обединените преписки е представено
мотивирано предложение за транспортен достъп
до имотите (първи и краен етап), съгласувани с
отдел „ОБД“ – СО, и ОПП – СДВР, и протокол
на ОПУ – София.
Отдел „Общ устройствен план“ е удостоверил,
че имотите попадат в урбанизирана територия
в устройствена зона „Смф2“, т. 14, съгласно
приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО.
Със Заповед № РД-09-50-557 от 10.07.2014 г.
на главния архитект на Столичната община е
разрешено да се изработи проект на подробен
устройствен план при териториален обхват – ПИ
№ 2749.31 и ПИ № 2749.17, м. Волуяк, район
„Връбница“, и част от улична регулация на
Ломско шосе съгласно приложения проект и е
одобрено задание за изработване на подробен
устройствен план за ПИ № 2749.17 и 2749.31.
С писмо изх. № ГР-94-М-11/13 от 15.07.2014 г.
на началник-отдел „ПУП“ Заповед № РД-0950-557 от 10.07.2014 г. на главния архитект на
СО е изпратена до район „Връбница“ – СО, за
сведение и изпълнение.
С писмо вх. № ГР-94-М-11/13 от 8.08.2014 г.
главният архитект на район „Връбница“ – СО,
уведомява, че цитираната по-горе заповед е
обявена на основание чл. 124б, ал. 2 ЗУТ. Съобщението е публикувано на интернет страницата
на районната администрация.
С ъ с з а я в л е н и е в х . № Г Р-9 4 -М-11/1 3 о т
21.08.2014 г. е внесен проект за ПРЗ и ИПР за
кв. 9а, ПИ № 2749.31 и ПИ № 2749.17, м. Волуяк,
район „Връбница“, с обяснителна записка.
С писмо изх. № ГР-94-М-11-[1]/13 от 24.10.2014 г.
на началник-отдел „ПУП“ заявителите са уведомени за необходимостта от представяне на нов
проект, съобразен с изискванията, поставени в
Заповед № РД-09-50-557 от 10.07.2014 г. по отношение на обвръзката с влезлия в сила ПУП по
административна преписка peг. № ГР-70-00-72 от
2012 г., одобрен с Решение № 390 от 26.06.2014 г.
на Столичния общински съвет.
С молба вх. № ГР-94-М-11-[2]/13 от 4.11.2014 г.
е внесена декларация за наличие на съществуващата растителност на ПИ № 2749.31 и ПИ
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№ 2749.17, м. Волуяк, район „Връбница“, заверена от дирекция „Зелена система“ при СО с
№ ЗС-2600-1243 от 30.10.2014 г.
С молба вх. № ГР-94-М-11-[3]/13 от 5.11.2014 г.
е внесен нов проект за ПРЗ и ИПР за кв. 9а,
ПИ № 2749.31 и ПИ № 2749.17, м. Волуяк, район
„Връбница“, с обяснителна записка.
С писмо изх. № ГР-94-М-11-[4]/13 от 12.11.2014 г.
проектът е изпратен за съобщаване по реда на
чл. 128, ал. 3 ЗУТ до район „Връбница“.
Със заявление вх. № ГР-94-М-11-[5]/13 от
8.12.2014 г. е внесено допълнително становище
на РИОСВ – Софи я, с изх. № 26- 0 0 -9959 от
1.12.2014 г. за ПУП – ПРЗ за ПИ № 2749.31 и
ПИ № 2749.17, м. Волуяк, район „Връбница“,
от което е видно, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на глава втора от
наредбата за ОС.
С писмо изх. № АГ-66 02-75-[37] от 19.03.2015 г.
(вх. № Г Р-94 -М-11-[6]/13 о т 19.03.2015 г. на
НАГ – СО) проектът е върнат от район „Връбница“ след процедура по съобщаване с информация,
че в законоустановения срок няма постъпили
възражения.
С писмо изх. № ГР-94-М-11-[7]/13 от 5.05.2015 г.
на началник-отдел „ПУП“ заявителите са уведомени за необходимостта от представяне на
проект, съгласуван с Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).
С ъс за я влен ие вх. № СА Г16 -Г Р0 0 -895/13
о т 11.0 2 .2 016 г. с а вне с ен и доп ъ л н и т е л но:
становище изх. № 210 -44 от 10.02.2016 г. от
АПИ – ОПУ – София, с което не възразяват по
така представеното предложение за транспортен достъп до ПИ № 2749.31 и ПИ № 2749.17, м.
Волуяк, район „Връбница“; протокол № 45 от
17.11.2015 г. на дирекция „Транспортна инфраструктура“ при СО, с който е взето решение за
съгласуване на транспортния достъп; становище
peг. № ОД5090 от 2.12.2015 г. на СДВР – ОПП, с
което е констатирано, че предложеният проект
и транспортен достъп отговарят на нормативните изисквания за безопасност на движението
съгласно Наредба № 2 от 2004 г. и Наредба № 18
от 2001 г. на МРРБ.
Проектът е съгласуван с отделите в Направление „Архитектура и градоустройство“.
Проектът е разгледан и приет от ОЕСУТ по
протокол № ЕС-Г-27 от 5.04.2016 г., т. 6, с решение да се изпрати по компетентност в СОС
за одобряване във връзка с чл. 21, ал. 7 ЗОС.
При горната фактическа обстановка се установява от правна страна следното:
Заявлението за разрешаване изработването
на проект за подробен устройствен план е направено от заинтересувани лица по смисъла
на чл. 124а, ал. 5 във връзка с чл. 131, ал. 1 и
ал. 2, т. 1 ЗУТ, с което е спазена разпоредбата
на чл. 124а, ал. 5 ЗУТ.
Разрешаването на изработването на проект
на подробен устройствен план и съответно за
одобряване на задание е от компетенциите на
главния архитект на Столичната община на
основание чл. 124а, ал. 2 и чл. 124б, ал. 1 ЗУТ.
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Действащата улична регулация на Ломско
шосе е одобрена с Решение № 390 по протокол
№ 64 от 26.06.2014 г. на СОС. Кадастралната
карта на с. Волуяк е одобрена със Заповед
№ РД-18-40 от 20.07.2011 г. на изпълнителния
директор на АГКК.
С проекта за план за регулация се предвижда отреждане на УПИ I-31 – „за обществено
обслужване, търговия, безвредни производства,
складове, офиси и т.п.“, по имотни граници
за ПИ с идентификатор 1284.2749.31 и УПИ
II – „за склад, офис, магазин и сервиз“ за ПИ
с идентификатор 1284.2749.17 от нов кв. 9а, м.
С. Волуяк, и изменение на улична регулация
между о.т. 231 и о.т. 233 (Ломско шосе).
Предназначението на новите У ПИ е „за
обществено обслужване, търговия, безвредни
производства, складове, офиси и т.п.“, „склад,
офис, магазин и сервиз“, което е допустимо
в устройствена зона „Смф2“, в която попадат
имотите, съгласно становище на отдел „ОУП“.
Предвид горното проектът не противоречи
на ОУП на СО, с което е спазено изискването
на чл. 103, ал. 4 и чл. 104, ал. 1 ЗУТ.
Проектът е изработен върх у кадастрална
карта, с което е спазен чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ.
Изходът (лицето) на новите УПИ се осигурява
по улична регулация – новопредвидена улица
по о.т. 231а – о.т. 233а.
С горното е спазено изискването на чл. 14,
ал. 3, т. 1 и ал. 4 ЗУТ.
С проекта за план за застрояване в новообразуваните УПИ се ситуират сгради с к.к. 10 м и
к.к. 5 м на пълни отстояния от регулационните
граници.
С ПЗ се предвижда конкретно застрояване
със свободно стоящи нежилищни сгради в отделните УПИ I и II, кв. 9а, при к.к. 10 м и 5 м.
Застрояването се одобрява при спазване на
нормите на чл. 35, ал. 2 ЗУТ.
Предвид горното с ПЗ не се допускат намалени разстояния към вътрешните регулационни
граници и към застрояването в съседните имоти
и/или сгради, включително и през улица.
Спазени са административнопроизводствените правила при издаване на акта – сезиране на
административния орган от заинтересованите
лица по чл. 131, ал. 2, т. 1 ЗУТ със заявление и
мотивирано предложение, одобрено е задание и
е разрешено изработването на проект за ПРЗ и
изменение на улична регулация от компетентния
за това орган, внесен е проект и са изпълнени
предписанията в разрешението, проектът е съобщен на всички заинтересовани лица, същият
е разгледан и приет от ОЕСУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
Проектът е съгласуван с експлоатационните предприятия и е изпълнено изискването на
чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
Проектът е изработен при спазване изискванията на Наредба № 8 от 2001 г. на МРРБ
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за обема и съдържанието на устройствените
схеми и планове.
Компетентен да одобри ПУП е Столичният
общински съвет, тъй като с плана се предвижда
отчуждаване на част от недвижими имоти – собственост на физически лица, за изграждане на
обект – публична общинска собственост – основание по чл. 21, ал. 7 във връзка с ал. 1 ЗОС.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 21, ал. 1 и 7 ЗОС, чл. 129, ал. 1, чл. 110, ал. 1,
чл. 17, ал. 1, чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4, чл. 103,
ал. 4, чл. 104, ал. 1, чл. 115, ал. 1 и 2, чл. 108,
ал. 5, чл. 35, ал. 2, чл. 134, ал. 1, т. 1 във връзка
с ал. 2 ЗУТ, устройствена категория по т. 14 от
приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО и протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г-27 от 5.04.2016 г., т. 6,
Столичният общински съвет реши:
Одобрява проект за:
1. План за регулация за м. С. Волуяк, кв.
9а (нов), обособяване на нови УПИ I-31 – „за
обществено обслужване, търговия, безвредни
производства, ск ладове, офиси и т.п.“, УПИ
II-17 – „за склад, офис, магазин и сервиз“, за
поземлени имоти с идентификатори 12084.2749.31
и 12084.2749.17; изменение на улична регулация
по о.т. 231 – 231а – 231б – 231в – 232а – 233в –
233б – 233а по червените, сините, кафявите и
зелените линии, цифри, текст и зачертавания
съгласно приложения проект.
2. План за застрояване на м. С. Волуяк, кв.
9а (нов), УПИ I-31 – „за обществено обслужване,
търговия, безвредни производства, складове,
офиси и т.п.“, У ПИ II-17 – „за ск лад, офис,
магазин и сервиз“, с корекцията в зелен цвят
съгласно приложения проект и без допускане
на намалени разстояния към съседни имоти и/
или сгради, включително през улица.
3. План-схема на техническата инфраструктура – част „ВиК“, в обхвата на проекта за ПУП.
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.
Строително разрешение ще бъде издадено
след провеждане на процедури по ЗОЗЗ.
Решението и одобреният проект на подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столичната 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 „Връбница“ и
се изпращат в А дминистративния съд – София-град, от отдел „Правен“ на Направление
„Архитектура и градоустройство“ на Столичната
община.
Председател:
Е. Герджиков
5776
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РЕШЕНИЕ № 379
от 9 юни 2016 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община е постъпило заявление
вх. № ГР-94-А-51 от 14.10.2011 г. от Анна Николова
Бостанджиева и Славка Борисова Бостанджиева
с искане за разрешаване изработване на проект
за подробен устройствен план (ПУП) – изменение на план за регулация (ИПР) за УПИ XII-123
и УПИ XX-125 от кв. 19, УПИ XI-127 от кв. 28,
УПИ II-811 – „за апарт. хотел, търговски и спортен
комплекс“, от кв. 40q и УПИ – „за корекция на
река“, от кв. 41а; изменение на плана за улична
регулация за улица между о.т. 213 – о.т. 211 – о.т.
405а, м. Манастирски ливади-изток, район „Триадица“.
Към заявлението са приложени скица – мотивирано предложение за искания ПУП, скица
№ АГ-94-1211 от 20.06.2011 г., издадена от район
„Триадица“ за УПИ XX-125, нотариален акт № 60,
том III, peг. № 4105, дело № 460 от 13.11.2008 г.
за имот пл. № 125 и пълномощно.
Мотивираното предложение е разгледано
от отделите в НАГ, като са представени съответните становища. Отдел „Благоустройствени
дейности и природни ресурси“ – „Комуникации
и транспорт“, е изразил отрицателно становище.
Мотивираното предложение не е прието, което
е мотивирано с факта, че не може улицата да е
с променлив профил и той да се свие в зоната
на кръстовището.
Мотивираното предложение е разгледано от
ОЕСУТ, като с решение по т. 27 от протокол
№ ЕС-Г-30 от 24.04.2012 г. е предложено на главния архитект на СО да издаде заповед за отказ
за допускане на ИПР.
Доп ъ л н и т ел но е п редс та вено с та нови ще
№ 1099 от 20.05.2013 г. на Басейнова дирекция за
управление на водите Дунавски район с център
Плевен (БДУВДР), от което е видно, че не се
възразява срещу бъдещи предвиждания на проект
за ИПР, кв. 19 и кв. 40, в частност изпълнение
на представеното от заявителите мотивирано
предложение за изменение на уличната регулация
о.т. 213 – о.т. 211 – о.т. 405а.
Във връзка със становището на БДУВДР мотивираното предложение е разгледано повторно
от ОЕСУТ с протокол № ЕС-Г-47 от 25.06.2013 г.,
т. 17, като е взето решение за допускане на устройствена процедура при спазване изискванията
на отделите в НАГ.
Със Заповед № РД-09-50-597 от 16.08.2013 г. на
главния архитект на СО на основание чл. 135,
ал. 3 ЗУТ е разрешено изработването на проект
за изменение на подробен устройствен план.
Заповедта е изпратена за сведение и изпълнение
в район „Триадица“ с писмо изх. № ГР-94-А-51
от 19.08.2013 г.
Със заявление вх. № ГР-94-А-51 от 23.10.2013 г.
е внесен за одобряване проект за изменение на
план за регулация с обяснителна записка и извадка от действащия ПУП.
Проектът предвижда промяна на плана за
регулация на улица по о.т. 213 – о.т. 212 – о.т.
211 – о.т. 405а. Предмет на изменение са и УПИ
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XII и УПИ XX от кв. 19, УПИ XI от кв. 28,
УПИ II от кв. 40 и УПИ – „за корекция на река“,
от кв. 41а.
Проектът е изпратен в района за съобщаване
по смисъла на чл. 128, ал. 3 ЗУТ с писмо от
30.10.2013 г. С писмо изх. № 6602-271 от 2013 г.
главният архитект на район „Триадица“ връща
проекта в НАГ с информацията, че съдържа
техническа грешка – в разработката не е отразен
ИПРЗ, одобрено със Заповед № РД-09-50-491 от
25.04.2007 г. на главния архитект на София.
Заявителите са уведомени за необходимостта
от преработка на проекта с писмо изх. № ГР94-А-51 от 14.11.2013 г.
Със заявление № ГР-94-А-51 от 27.11.2013 г.
е внесен коригиран проект, който е изпратен за
съобщаване в район „Триадица“ на 4.12.2013 г.
С писмо изх. № 6602-364 от 10.04.2014 г. проектът заедно с документи от процедурата по
съобщаването – разписен лист, 2 бр. съобщения
по § 4 ДРЗУТ и 3 бр. обратни разписки, са изпратени от район „Триадица“ в НАГ.
С писмо изх. № ГР-94-А-51 от 1.07.2014 г.
заявителите са уведомени, че за да продължи
процедурата по одобряването на проекта е необходимо да съгласуват същия с експлоатиращите
дружества.
Със заявление № ГР-94-А-51 от 26.06.2014 г.
допълнително са представени съгласуван проект от „ЧЕЗ Разпределение България“ – А Д,
на 6.06.2014 г., данни за предварително проучване № ТУ-1890 от 29.05.2014 г. от „Софийска
вода“ – АД.
Със заявление от 5.09.2014 г. е внесена експертна оценка на съществуващата растителност,
заверена от дирекция „Зелена система“ – СО, на
14.09.2014 г.
Проектът е разгледан на заседание на ОЕСУТ
с протокол № ЕС-Г-71 от 30.09.2014 г., т. 11, и е
приет по реда на чл. 128, ал. 7 ЗУТ, като е предложено да бъде внесен в Столичния общински
съвет за одобряване.
Във връзка със становище от 9.10.2014 г. на
отдел „Правен“ на НАГ проектът е изпратен
в район „Триадица“ за съобщаване по реда на
чл. 128, ал. 1 ЗУТ и провеждане на обществено
обсъждане на основание чл. 12 ЗУЗСО.
На основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ проектът е
съобщен на заинтересованите лица чрез обявление в „Държавен вестник“, бр. 9 от 3.02.2015 г.,
като в законоустановения срок не са постъпили
възражения. Изработеният проект на основание
чл. 12 ЗУЗСО подлежи на обществено обсъждане,
което е наредено със Заповед № РД-09-2-32 от
16.02.2015 г. на кмета на район „Триадица“. Резултатите от проведеното обществено обсъждане
са обобщени в доклад, като с писмо peг. № 660232/3 от 9.04.2015 г. кметът на район „Триадица“
удостоверява, че в законоустановения срок не са
постъпили възражения, предложения и искания.
Проектът е разгледан от РЕСУТ на район
„Триадица“, като с решение по протокол № 5 от
26.03.2015 г., т. 9, е предложено с разработката да
не се изменя планът за регулация на УПИ XII-123
от кв. 19, тъй като съгласно договор за замяна
със СО № РД-562-333 от 19.10.2007 г. „сметките
по регулация“ са уредени.
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Проектът е съгласуван с отделите на НАГ.
Същият е разгледан на заседание на ОЕСУТ с
протокол № ЕС-Г-28 от 21.04.2015 г., т. 16, и е приет
по реда на чл. 128, ал. 7 ЗУТ, като е предложено
да бъде внесен в Столичния общински съвет за
одобряване след корекция по предложението на
район „Триадица“.
Със заявление № ГР-94-А-51 от 28.04.2015 г. е
внесен коригиран проект.
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 заинтересовано
лице по смисъла на чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1
ЗУТ, а именно Анна Николова Бостанджиева
като собственик на поземлен имот с пл. № 125,
попадащ в границите на УПИ ХХ-125, което се
установява от представените в производството
нотариален акт и скица.
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 ХХ-125 по искане на собственика му, като
същите се поставят в съответствие с имотните
такива на поземлен имот с пл. № 125, което налага и изменението на улична регулация от о.т.
213 – о.т. 212 – о.т. 211 – о.т. 405а.
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 по отношение
на УПИ ХХ-125.
Действащият ПР за УПИ ХХ-125 и улична
регулация от о.т. 213 – о.т. 212 – о.т. 211 – о.т.
405а – предмет на изменението, е одобрен със
Заповед № РД-50-777а от 25.07.1995 г., а поземлен имот с пл. № 125 е попълнен със Заповед
№ РД-09-2-226 от 7.06.2011 г. на кмета на район
„Триадица“, което се установява от представената
за същия скица от район „Триадица“.
Предвид горното е налице основанието за
одобряване на ИПР по чл. 134, ал. 2, т. 2 и ал. 1,
т. 1 във връзка с ал. 2 ЗУТ.
С изменение на ПР за УПИ ХХ-125 по имотните граници на поземлен имот пл. № 125 и съответно на уличната регулация от о.т. 213 – о.т.
212 – о.т. 211 – о.т. 405а се изменят и прилежащите є УПИ XII от кв. 19, УПИ XI от кв. 28,
УПИ II от кв. 40 и УПИ – „за корекция на река“,
от кв. 41а. Останалите регулационни граници
на тези УПИ не се изменят и не се поставят в
съответствие с имотните граници на имотите по
кадастралния план.
Предвиденото с проекта изменение на улична
регулация е мероприятие от публичен характер
съгласно чл. 21, ал. 1 ЗОС, поради което ком-
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петентен 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.
Изпълнени са изискванията в мотивираното предписание за съгласуване на проекта със
„Софийска вода“ – АД, и „ЧЕЗ Разпределение
България“ – АД.
Спазено е изискването на чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО,
което се установява от представената експертна
оценка на съществуващата дървесна растителност,
заверена от дирекция „Зелена система“ – СО.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 21, ал. 7 ЗОС, § 124 ПЗРЗИДЗУТ, чл. 136,
ал. 1 във връзка с чл. 15, ал. 1, чл. 134, ал. 2, т. 2
и 6, ал. 1, т. 1, чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4, чл. 108,
ал. 5, чл. 103, ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 ЗУТ и
протоколи на ОЕСУТ № ЕС-Г-71 от 30.09.2014 г.,
т. 11, и № ЕС-Г-28 от 21.04.2015 г., т. 16, Столичният общински съвет реши:
Одобрява проект за изменение на плана за
регулация на УПИ ХХ-125 от кв. 19, УПИ XI-127
от кв. 28, УПИ II-811 – „за апарт. хотел, търговски и спортен комплекс“, от кв. 40, и УПИ – „за
корекция на река“, от кв. 41а; изменение на
плана за улична регулация за улица между о.т.
213 – о.т. 211 – о.т. 405а за създаване на нови
УПИ ХХ-125 от кв. 19, УПИ XI-127 от кв. 28,
УПИ II-811 – „за апарт. хотел, търговски и спортен комплекс“, от кв. 40, и УПИ – „за корекция
на река“, от кв. 41а, нова улица по о.т. 213 – о.т.
212 – о.т. 211 – о.т. 211а – о.т. 405а, м. Манастирски ливади-изток, район „Триадица“, по кафявите
и зелените линии, цифри, текст и зачерквания с
корекциите в оранжев и виолетов цвят 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 „Триадица“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столична община.
Председател:
Е. Герджиков
5513
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РЕШЕНИЕ № 429
от 23 юни 2016 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община е постъпило заявление
с вх. № ГР-94-Х-11 от 29.07.2015 г. от „България
Ер Меинтенанс“ – АД, с искане за разрешаване
изработването на проект за изменение на план за
регулация и застрояване (ИПРЗ) за съществуващ
УПИ ХVII – „за карго, кетъринг, обслужване
на самолети и инженерни системи, трафопост
и митница“, кв. 2, м. Летищен комплекс – София, район „Слатина“.
Към заявлението са приложени: нотариален акт
№ 1, том I, peг. № 192, дело № 1 от 22.01.2015 г.
за 80,4291 % ид.ч. от УПИ XVII и сградите в него
на името на „България Ер Меинтенанс“ – АД;
пълномощно с peг. № 23652 от 29.07.2015 г.; справка
от търговския регистър на името на „България Ер
Меинтенанс“ – АД, с вписана непарична вноска
от „Авиокомпания Хемус Ер“ – ЕАД, в капитала
на дружеството с предмет правото на собственост
върху 80,4291 % ид.ч. от УПИ XVII и сградите
в него; нотариален акт № 15, том I, peг. № 561,
дело № 13 от 20.03.2013 г., с който „Летище София“ – ЕАД, продава на „Авиокомпания Хемус
Ер“ – ЕАД, 40,92 % ид.ч. от УПИ XVII; нотариален акт № 44, том III, peг. № 4492, дело № 406
от 27.10.2008 г., с който „Летище София“ – ЕАД,
продава на „Авиокомпания Хемус Ер“ 39,5091 %
ид.ч. от У ПИ X V II; нотариален акт № 240,
том II, peг. № 7141, дело № 189 от 28.12.2006 г.,
с който „Летище София“ – ЕАД, е признато за
собственик на УПИ XVII; АПДС № 06466 от
24.01.2008 г. за поземлен имот (ПИ) с пл. № 367,
заедно с построената в имота сграда за граничен
ветеринарен контрол; Решение № 432 на МС от
9.06.2006 г. за предоставяне на част от УПИ XVII
на Министерството на земеделието и храните с
площ 1575 кв. м; Решение № 628 от 6.10.2008 г.
на МС, с което се дава съгласие „Летище София“ – ЕАД, да продаде собствения си недвижим
имот – УПИ XVII; скица от 5.06.2015 г., издадена
от техническата служба на район „Слатина“ за
УПИ XVII от кв. 2; писмо с изх. № 100-10603 от
18.06.2015 г. от ИД на „Летище София“ – ЕАД,
относно наличните инженерни мрежи и съоръжения в УПИ XVII; писмо с изх. № 100-13362 от
31.07.2015 г. от „Летище София“ – ЕАД, съгласно
което е уточнено местоположението на Граничния инспекционен ветеринарен пункт в зоната
на ГКПП, която зона се явява „строго охраняема
зона“ за Летище София, поради което се иска
допускане на устройствена процедура без спазване
изискването на чл. 14, ал. 4 ЗУТ по отношение
на този УПИ; 2 мотивирани предложения в
графичен вид.
Приложените към заявлението документи са
разгледани от отделите при НАГ по специалности.
Със Заповед № РД-09-50-777 от 7.10.2015 г. на
главния архитект на СО е разрешено изработването на ПУП в териториален обхват – съществуващ
УПИ XVII, кв. 2, м. Летищен комплекс – София,
с отразяване на контактните територии и улици.
С писмо с изх. № ГР-94-Х-11-[2] от 7.10.2015 г.
на началник-отдел „ПУП“ заповедта е изпратена
на заявителя и на кмета на район „Слатина“ за
сведение и изпълнение.
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С писмо с вх. № ГР-94-Х-11-[3] от 30.10.2015 г.
на началника на Митница „Аерогара София“
е представен АПДС № 08076 от 19.10.2012 г. за
сграда с пл. № 423, попадаща в УПИ XVII, заедно
със съответния прилежащ терен, описан в АДС
№ 11833 от 21.04.1982 г., състоящ се от едната
страна на сградата от 124 кв. м, а от другата – от
430 кв. м.
С ъ с за я в лен ие с вх. № Г Р-94 -Х-11-[5] о т
20.11.2015 г. е внесен за одобряване проект за
ИПРЗ на м. Летищен комплекс – София, кв. 2,
с обяснителна записка и сборна схема на съществуващите инженерни съоръжения. Проектът
е съгласуван с подписите на представители на
„Летище София“ – ЕАД, и „България Ер Меинтенанс“ – АД. Към проекта са приложени: геодезическо заснемане на територията в проектния
обхват; писмо с изх. № 40-02-421 от 24.09.2015 г.
на главния директор на ГД „ГВА“ за съгласуване
на проекта на така оформените УПИ съгласно
чл. 48 ЗГВ; искане – писмо до РИОСВ – София,
с вх. № 26-00-10245 от 26.10.2015 г. за издаване
на решение за преценяване на необходимостта
от извършване на екологична оценка; заявление
с вх. № ЗС-2600-1847 от 9.11.2015 г. до дирекция
„Зелена система“ – СО; копие от Заповед № РД09-249 от 7.10.2004 г. на кмета на район „Слатина“;
договор № 1185 от 9.01.2004 г. с „Електроразпределение Столично“ – ЕАД; служебна бележка от
„Софийска вода“ – АД, от 17.06.2015 г.; писмо
с вх. № 70-6132 от 29.10.2015 г. от „България
Ер Меинтенанс“ – ЕАД, до МЗХ с искане за
съгласуване на мотивираното предложение; 2
удостоверения за проектантска правоспособност;
скица от 5.06.2015 г. на УПИ XVII, издадена от
техническата служба на район „Слатина“; документи за собственост.
Проектът за ИПРЗ е изпратен за съобщаване
до район „Слатина“ по реда на чл. 128, ал. 3 ЗУТ
с писмо с изх. № ГР-94-Х-11-[5] от 2.12.2015 г. С
писмо с изх. № PCЛ16-BK08-22 от 5.01.2016 г.
кметът на район „Слатина“ удостоверява, че са
изпълнени процедурите по чл. 128, ал. 3 ЗУТ и
в законоустановения срок за обжалване не са
постъпили възражения.
С п и с м о с в х . № С А Г 16 -Г Р 0 0 -58 -[1] о т
29.01.2016 г. заявителят представя: съгласуване
с дирекция „Зелена система“ при СО № ЗС-26001847 от 20.11.2015 г.; писмо с изх. № РД-18-633 от
16.11.2015 г. от директора на Областна дирекция
„Земеделие“ – София-град, за съгласуване на мотивираното предложение за ИПР; съгласуване
с ГД „ГВА“ при МТИТС с изх. № 40-02-421
от 24.09.2015 г.; искане с вх. № 26-00-10245 от
26.10.2015 г. до РИОСВ – София.
С п и с м о с в х . № С А Г 16 -Г Р 0 0 -58 -[2] о т
29.03.2016 г. е представено писмо с изх. № 2600-10245 от 28.03.2016 г. с приложено Решение № СО-8-ЕО от 2016 г. на директора на
РИОСВ – София, да не се извършва екологична
оценка на плана.
Внесен е проект, изработен върху влязла в
сила кадастрална карта.
Проектът и приложените документи са разгледани от отделите по специалности при НАГ
и са докладвани пред ОЕСУТ. Проектът е приет
с решение по протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г-30 от
19.04.2016 г., т. 9, като се предлага след нанасяне
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на корекциите по служебните предложения същият да се изпрати в СОС на основание чл. 21,
ал. 7 ЗОС за одобряване.
Със заявление с вх. № САГ16-ГР00-58-[3] от
25.04.2016 г. е представен коригиран проект за
ИПРЗ. Корекциите са нанесени с оранжев цвят
върху графичната част – ИПР и ИПЗ. Проектите са съгласувани с „Летище София“ – ЕАД,
„България Ер Меинтенанс“ – АД, и ГД „ГВА“.
Сборната схема е съгласувана от „Летище София“ – ЕАД.
След приемане на проекта се установява,
че е налице спор за собственост относно имот
с идентификатор 68134.709.59. Представено е
Решение от 26.02.2016 г. по гр.д. № 2145/2014 г.
на СГС, ГК, I отделение, 1 състав, с което се
признава за установено по предявен иск с правно
основание чл. 124, ал. 1 ГПК по отношение на
държавата, представлявана от министъра на регионалното развитие, че „Авиокомпания Хемус
Ер“ – ЕАД, притежава 80,43 % ид.ч. от правото на
собственост върху реална част от поземлен имот
№ 163, кв. 2, м. Летищен комплекс – София, попадаща в УПИ XVII. Служебно се установява,
че спорната реална част от ПИ № 163 по описаните в решението гранични точки с координати
е нанесена в кадастралната карта като имот с
идентификатор 68134.709.59. Решението е постановено при участието на трето лице помагач на
ищеца – „Летище София“ – ЕАД. От министъра
на регионалното развитие и благоустройството
на 29.03.2016 г. е подадена въззивна жалба до
Софийския апелативен съд.
С лед с т а нови щ е н а о т д е л „Пр а в ен “ о т
4.05.2016 г. проект ът с док у ментаци ята към
него отново е разгледан от ОЕСУТ, като с т. 8
по протокол № ЕС-Г-35 от 10.05.2016 г. е върнат за урегулиране на имот с идентификатор
68134.709.59 по имотни граници с предвидено
за него застрояване.
Корекциите са нанесени в проекта с розов цвят.
С п исма с изх. № СА Г16 -Г Р 0 0 -58 -[5] о т
20.05.2016 г. и изх. № СА Г16 -Г Р0 0 -58-[6] о т
20.05.2016 г. проектът е изпратен за съобщаване
по реда на чл. 128, ал. 10 ЗУТ до кмета на район
„Слатина“.
С писмо с изх. № РСЛ16 -ВК08-931-[1] от
3.06.2016 г. главният архитект на район „Слатина“ удостоверява, че в законоустановения срок
за обжалване не са пост ъпили възра жения.
Приложени са 5 разписни листа, подписани
за Министерството на финансите – А генция
„Митници“, чрез Митница „Аерогара София“,
Министерството на отбраната, областния управител на област София, „Летище София“ – ЕАД,
и „България Ер Меинтенанс“ – АД, е удостоверяване, че са запознати с проекта и няма да
възразяват срещу същия.
Коригираният проект е разгледан и приет от
ОЕСУТ е решение по протокол № ЕС-Г-42 от
7.06.2016 г., т. 16.
При горната фактическа обстановка се установява от правна страна следното:
Искането за одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план е направено и съгласувано от заинтересуваните
лица по смисъла на чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1
ЗУТ – „Летище София“ – ЕАД, и „България Ер
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Меинтенанс“ – АД, като собственици на УПИ
XVII, поземлен имот с идентификатор 68134.709.18,
съгласно представените документи за собственост
и скица от район „Слатина“.
Началникът на Митница „Аерогара София“ е
изразил съгласие за урегулиране в самостоятелен
УПИ XLI-18 – за митница на предоставената им
с АПДС № 08076 от 19.10.2012 г. сграда, попадаща
в УПИ XVII, заедно със съответния прилежащ
терен.
За поземлен имот с идентификатор 68134.709.367
(имот с пл. № 367) – публична държавна собственост, предоставен за управление на Министерството на земеделието и храните за нуждите на
Националната ветеринарномедицинска служба,
съгласието е инкорпорирано в Решение № 432
от 9.06.2006 г. на МС и в писмо с изх. № РД-18633 от 16.11.2015 г. от директора на Областна
дирекция „Земеделие“ – София-град.
За урегулирането на спорния имот с идентификатор 68134.709.59 се презюмира съгласие и от
държавата чрез областния управител на област
София и от министъра на отбраната, вписан като
носител на права върху имота в кадастралния
регистър към кадастралната карта за имота с
приложения по преписката разписен лист към
последния коригиран проект.
Действащият подробен устройствен план е
одобрен със Заповед № РД-09-50-646 от 4.11.1999 г.
на главния архитект на София.
Кадастралната карта за територията е одобрена със Заповед № РД-18-85 от 26.11.2015 г. на
изпълнителния директор на АГКК.
С проекта за ИПР в границите на съществуващ УПИ XVII – за карго, кетъринг, обслужване
на самолети и инженерни системи, трафопост
и митница, се обособяват нови УПИ: XL-18 – за
терминал, карго и обслужване, XLI-18 – за митница, XLII-18 – за карго, обслужване на самолети,
инженерни системи, трафопост, XLIII-18 – за
кетъринг, обслужване на самолети, инженерни
системи, XLIV-18 – за карго, обслужване на
самолети и паркинги, XLV-18 – за карго, обслужване на самолети и паркинги, XLVI-18 – за
карго, администрация, обслужване и паркинги,
XLVII-18 – за администрация, паркинги и обслужване, XLVIII-18 – за администрация, паркинги и
обслужване, XLIX-18 – за администрация и обслужване, L-18 – за администрация и паркинги,
LI-18 – за администрация и паркинги, LII-18 – за
администрация и паркинги, LIII-18 – за администрация и паркинги, LIV-18 – за обслужване,
LV-18 – за карго, кетъринг, обслужване на самолети и инженерни системи, трафопост, паркинги, LVI-18 – за карго, кетъринг, обслужване
на самолети и инженерни системи, трафопост,
паркинги, LVII-367 – за граничен ветеринарен
контрол, LV III-18 – за карго, обслужване на
самолети, инженерни системи, паркинги и трафопост, LIX-59 – за карго, кетъринг, обслужване
на самолети и инженерни системи, трафопост,
паркинги, от кв. 2.
Предназначението на новообразуваните УПИ
отговаря на устройствена зона „Тти“, в която
попада проектният обхват.
Лицето (изход) към улица на новите УПИ се
осигурява по действащата и изменена улична
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регулация. Изменя се задънена улица между о.т.
17д до о.т. 17г за създаване на нови задънени
улици от о.т. 17д – о.т. 17ж – о.т. 17з – о.т. 17и до
о.т. 17с; от о.т. 17к – о.т. 17р до о.т. 17п; от о.т.
17р до о.т. 17у; от о.т. 17и – о.т. 17к – о.т. 17л –
о.т. 17м – о.т. 17х до о.т. 17ш; от о.т. 17л до
о.т. 17т; от о.т. 17м – о.т. 17н до о.т. 17о. Изменя
се задънена улица по о.т. 15 – о.т. 16 до о.т. 16а
(нова) за създаване на нови задънени улици
от о.т. 16 – о.т. 16а до о.т. 16ж; от о.т. 16а – о.т.
16б – о.т. 16в – о.т. 16г – о.т. 16д до о.т. 16е.
С горното е спазена разпоредбата на чл. 14,
ал. 3, т. 1 и ал. 4 ЗУТ.
Достъпът до нов УПИ LVII-367 – за граничен
ветеринарен контрол, се осъществява по съществуващата вътрешноалейна мрежа, като не се
предвижда изграждането на улица – публична
общинска собственост, предвид местоположението на Граничния инспекционен ветеринарен
пункт в зоната на ГКПП, която зона се явява
„строго охраняема зона“ за Летище София.
Основание за ИПР е нормата на чл. 134, ал. 1,
т. 1 във връзка с ал. 2 и ал. 2, т. 2 и 6 ЗУТ.
С плана за регулация се определят сервитутните ивици на мрежите и съоръженията на
техническата инфраструктура извън уличната
регулация на основание чл. 108, ал. 2 ЗУТ.
ИПР обуславя необходимостта от изменение
на плана за застрояване. С ИПЗ се предвижда
запазване на основната част от съществуващото застрояване и нови свободностоящи ниско-,
средно- и високоета ж ни сг ради с посочени
конкретни максимални НК к по съгласие на
собствениците.
Проектът се одобрява при спазване изискванията за разстояния по чл. 35 ЗУТ.
Предвид горното с плана за застрояване не
се допускат намалени разстояния към съседни
имоти и/или сгради, включително през улица.
Застрояването е съобразено със сервитутите
на съществуващата инженерна инфраструктура.
Предвид горното за одобряване на проекта
за ИПЗ е налице основание по чл. 134, ал. 2,
т. 6 – съгласие на собствениците на имотите – предмет на плана.
Спазени са административнопроизводствените правила при издаване на акта – сезиране на
административния орган от заинтересованите
лица по чл. 131, ал. 2, т. 1 ЗУТ със заявление
по образец, разрешено е изработването на проект за ПУП от компетентния за това орган,
внесен е проект и са изпълнени предписанията
в разрешението, проектът е съобщен на всички
заинтересовани лица, същият е разгледан и
приет от ОЕСУТ.
Имотите в обхвата на плана попадат в урбанизирана територия, в устройствена зона „Тти“,
съгласно т. 25 от приложението към чл. 3, ал. 2
ЗУЗСО. Предназначението на новообразуваните
УПИ отговаря на допустимото в зоната такова.
С горното е спазено изискването на чл. 103,
ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 ЗУТ.
П ла н ът за рег ула ц и я е израбо т ен върх у
действаща кадастрална карта, с което е спазено
изискването на чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ.
Проек т ът е с ъгласу ва н с „Лет и ще – Со фия“ – ЕА Д, и е изпълнено изискването на
чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО. Спазено е изискването на
чл. 125, ал. 7 ЗУТ.
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Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
Компетентен да одобри ПУП е Столичният
общински съвет, тъй като с плана се предвижда
отчуждаване на недвижими имоти, собственост
на юридически лица по реда на ЗОС на основание чл. 21, ал. 1 и 7 ЗОС.
На основание чл. 81, ал. 4 ЗУТ „Отчуждаванията за прокарване на нова задънена улица в
урегулирана територия по искане на собственици
на поземлени имоти са за тяхна сметка“.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 21, ал. 1 и 7 ЗОС, чл. 81, ал. 4, чл. 110, ал. 1,
т. 1, чл. 136, ал. 1 във връзка с чл. 134, ал. 1,
т. 1 и ал. 2, т. 2 и 6, чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4,
чл. 35, ал. 1, чл. 108, ал. 2, чл. 115, ал. 1 и 2,
чл. 125, ал. 7 ЗУТ, чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО, т. 25 от
приложение към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО и протокол
на ОЕСУТ № ЕС-Г-42 от 7.06.2016 г., т. 16, Столичният общински съвет реши:
1. Одобрява проект за изменение на план
за регулация на м. Летищен комплекс – Софи я, к в. 2, У ПИ X V II – за карго, кет ъринг,
обслужване на самолети и инженерни системи,
трафопост и митница, за обособяване на нови
УПИ: XL-18 – за терминал, карго и обслужване, XLI-18 – за митница, XLII-18 – за карго,
обслужване на самолети, инженерни системи,
трафопост, XLIII-18 – за кетъринг, обслужване
на самолети, инженерни системи, XLIV-18 – за
карго, обслужване на самолети и паркинги,
XLV-18 – за карго, обслужване на самолети и
паркинги, XLVI-18 – за карго, администрация,
обслужване и паркинги, XLVII-18 – за администрация, паркинги и обслужване, XLVIII-18 – за
администрация, паркинги и обслужване, XLIX18 – за администрация и обслужване, L-18 – за
администрация и паркинги, LI-18 – за администрация и паркинги, LII-18 – за администрация и паркинги, LIII-18 – за администрация и
паркинги, LIV-18 – за обслужване, LV-18 – за
карго, кетъринг, обслужване на самолети и
инженерни системи, трафопост, паркинги, LVI18 – за карго, кетъринг, обслужване на самолети
и инженерни системи, трафопост, паркинги,
LVII-367 – за граничен ветеринарен контрол,
LVIII-18 – за карго, обслужване на самолети,
инженерни системи, паркинги и трафопост, LIX59 – за карго, кетъринг, обслужване на самолети
и инженерни системи, трафопост, паркинги,
изменение на задънена улица между о.т. 17д до
о.т. 17г за създаване на нови задънени улици
от о.т. 17д – о.т. 17ж – о.т. 17з – о.т. 17и до о.т.
17с; от о.т. 17к – о.т. 17р до о.т. 17п; от о.т. 17р
до о.т. 17у; от о.т. 17и – о.т. 17к – о.т. 17л – о.т.
17м – о.т. 17х до о.т. 17ш; от о.т. 17л до о.т. 17т;
от о.т. 17м – о.т. 17н до о.т. 17о, изменение на
задънена улица по о.т. 15 – о.т. 16 до о.т. 16а
(нова) за създаване на нови задънени улици
от о.т. 16 – о.т. 16а до о.т. 16ж; от о.т. 16а – о.т.
16б – о.т. 16в – о.т. 16г – о.т. 16д до о.т. 16е, определяне на сервитутните ивици на мрежите и
съоръженията на техническата инфраструктура
извън уличната регулация, съгласно приложения
проект по кафявите и зелените линии, цифри,
текст, зачертавания и щрихи с корекциите в
оранжев и розов цвят.
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2. Одобрява проект за изменение на план
за застрояване на м. Летищен комплекс – София“, кв. 2, потвърждаване на съществуващото
и предвиж дане на ново застрояване в нови
УПИ: XL-18 – за терминал, карго и обслужване, XLI-18 – за митница, XLII-18 – за карго,
обслужване на самолети, инженерни системи,
трафопост, XLIII-18 – за кетъринг, обслужване
на самолети, инженерни системи, XLIV-18 – за
карго, обслужване на самолети и паркинги,
XLV-18 – за карго, обслужване на самолети и
паркинги, XLVI-18 – за карго, администрация,
обслужване и паркинги, XLVII-18 – за администрация, паркинги и обслужване, XLVIII-18 – за
администрация, паркинги и обслужване, XLIX18 – за администрация и обслужване, L-18 – за
администрация и паркинги, LI-18 – за администрация и паркинги, LII-18 – за администрация
и паркинги, LIII-18 – за администрация и паркинги, LIV-18 – за обслужване, LV-18 – за карго,
кетъринг, обслужване на самолети и инженерни
системи, трафопост, паркинги, LVI-18 – за карго,
кетъринг, обслужване на самолети и инженерни
системи, трафопост, паркинги, LVII-367 – за граничен ветеринарен контрол, LVIII-18 – за карго,
обслужване на самолети, инженерни системи,
паркинги и трафопост, LIX-59 – за карго, кетъринг, обслужване на самолети и инженерни
системи, трафопост, паркинги, съгласно приложения проект с корекциите в зелен цвят и без
допускане на намалени разстояния към съседни
имоти и/или сгради, включително през улица.
Въз основа на одобрения план за застрояване
не може да се издава виза за проектиране, да се
одобрява или съгласува инвестиционен проект и
да се издава разрешение за строеж с допускане
на намалени разстояния към съседни имоти и/
или сгради, включително през улица.
Решението и одобреният проект на подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столична община – Направление
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com),
на основание чл. 129, ал. 5 ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават в район „Слатина“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столична община.
Председател:
Е. Герджиков
5539

ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ
РЕШЕНИЕ № 103
от 29 юни 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение № 2 от протокол
№ 4 от 10.05.2016 г. на Общинския експертен
съвет по устройство на територията Общинският
съвет – гр. Бойчиновци, реши:

ВЕСТНИК
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Одобрява проекта за подробен устройствен
план (ПУП) – парцеларен план (ПП) – за линеен обект на техническата инфраструкту ра
„Водопроводно захранване на ПИ № 109081, с
ЕКАТТЕ 43517, м. Под селото, в землището на
с. Лехчево, граничещ с Републикански път III-101
„Гр. ОПУ – Враца – Бойчиновци – Владимирово – Лехчево – ГР. ОПУ – Враца“ в участъка от км
57+830 до км 58+154 – страна „ляво“, с дължина
378 м съгласно представения проект, неразделна
част от комплексен проект за инвестиционна
инициатива. ПУП – ПП се одобрява по червените, сините и черните линии, цифри и надписи
и е неразделна част от решението.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215 ЗУТ пред Административния съд – Монтана, в 30-дневен срок от обнародването му в
„Държавен вестник“.

5485

Председател:
М. Димитрова

ОБЩИНА ГУРКОВО
РЕШЕНИЕ № 117
от 27 май 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Гурково, реши:
Одобрява ПУП – ПЗ (план за застрояване)
за ПИ с идентификатор 18157.79.28 по КК на
гр. Гурково за изграждане на обект: „Складиране
и търговия със строителни материали“.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Гурково до Административния съд – Стара Загора.

5540

Председател:
Д. Драчев

РЕШЕНИЕ № 118
от 27 май 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Гурково, реши:
Одобрява ПУП – ПП (парцеларен план за
елемен т и т е на т ех н и ческата и нфрас т ру к т ура) – външно електроприсъединяване и външно
водозахранване на ПИ с идентификатор 18157.79.28
по КК на гр. Гурково за изграждане на обект:
„Складиране и търговия със строителни материали“, с трасе на външно електроприсъединяване
и външно водозахранване, преминаващо през ПИ
с идентификатори 18157.80.283 и 18157.501.503 по
КК на гр. Гурково.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Гурково до Административния съд – Стара Загора.

5541

Председател:
Д. Драчев

С Т Р.
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ВЕСТНИК
РЕШЕНИЕ № 241
от 24 юни 2016 г.

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
РЕШЕНИЕ № 192
от 26 май 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Казанлък, реши:
Одобрява трасе на подземен елeктропровод
за осигуряване на електрозахранване за поземлен имот (ПИ) № 017025 от 7,05 дка, с начин на
трайно ползване „нива“, собственост на Илхан
Мехмедали Юркюш. Трасето преминава по ПИ
№ 000213 – полски път, публична общинска собственост, в местност Арите, землище Казанлък,
ЕКАТТЕ 35167, и е с дължина на електропровода
126,59 м и сервитут 371,74 кв. м.

5486

Председател:
Н. Златанов

РЕШЕНИЕ № 193
от 26 май 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Казанлък, реши:
Одобрява парцеларен план на подземен елeктропровод за осигуряване на електрозахранване
на поземлен имот (ПИ) № 004001 от 2,501 дка,
с начин на трайно ползване „нива“, собственост
на Емил Боянов Узунов. Трасето преминава през
ПИ № 000030 – полски път, публична общинска
собственост, землище Копринка, ЕКАТТЕ 38563,
и е с дължина на електропровода 149 м и сервитут 298 кв. м.
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На основание чл. 21, а л. 1, т. 11 и а л. 2
ЗМСМ А във връ зка с ч л. 129, а л. 1 ЗУ Т и
ППЗОЗЗ Общинският съвет „Марица“ реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план (ПУП) – парцеларен план (ПП) на трасе за
уличен водопровод, преминаващ през поземлени
имоти с идентификатори 87669.16.30, 87669.5.5,
87669.23.9 и 87669.22.42 – публична общинска собственост, в землището на с. Ясно поле, община
„Марица“, област Пловдив, за водоснабдяване на
обект: „Компостираща инсталация за разделно
събрани зелени и/или биоразградими отпадъци“, в поземлен имот 87669.23.17 по следата на
вариант единствен, нанесен върху приложения
проект на ПУП – ПП.
Инвеститорът на обекта да сключи договор
със собствениците на земята за времето на
ползване съгласно чл. 57 ППЗОЗЗ, а след приключване на строителните работи да възстанови
пътищата в първоначалния им вид.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на АПК чрез Общинския съвет „Марица“ пред
Административния съд – Пловдив, в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
Председател:
Г. Трендафилова
5483
РЕШЕНИЕ № 242
от 24 юни 2016 г.

РЕШЕНИЕ № 195
от 17 май 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА,
чл. 134, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 136, ал. 1 и
чл. 127, ал. 6 ЗУТ Общинският съвет „Марица“
реши:
Одобрява проект за изменение на общ устройствен план на община „Марица“, касаещо изменение на структурна единица 307-Тп и 309-Тп по
общ устройствен план (ОУП) на община „Марица“
по кадастралната карта на с. Калековец, община
„Марица“, от далекоперспективни устройствени
зони за усвояване преди 2025 г. в структурна
единица 307-Смф и 309-Смф – смесени многофункционални структурни зони за развитие преди
2025 г., по приложената ситуация за изменение
на ОУП на община „Марица“, неразделна част
от решението.

На основание чл. 21, а л. 1, т. 11 и а л. 2
ЗМСМ А във връ зка с ч л. 129, а л. 1 ЗУ Т и
ППЗОЗЗ Общинският съвет „Марица“ реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план (ПУП) – парцеларен план (ПП) на трасе
за проектиране на ел. кабел 20 kV с обща дължина около 975 м, преминаващ през полски
пътища с идентификатори 87669.16.36, 87669.23.9
и 87669.22.42 – публична общинска собственост,
в землището на с. Ясно поле, община „Марица“, област Пловдив, за захранване на обект:
„Компостираща инсталация за разделно събрани
зелени и/или биоразградими отпадъци“, в поземлен имот 87669.23.17 по следата на вариант
единствен, нанесен върху приложения проект
на ПУП – ПП, и регистър на засегнатите от
трасето имоти.
Инвеститорът на обекта да сключи договор
със собствениците на земята за времето на
ползване съгласно чл. 57 ППЗОЗЗ, а след приключване на строителните работи да възстанови
пътищата в първоначалния им вид.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на АПК чрез Общинския съвет „Марица“ пред
Административния съд – Пловдив, в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“.

Председател:
Г. Трендафилова

Председател:
Г. Трендафилова

5487

Председател:
Н. Златанов

ОБЩИНА „МАРИЦА“ –
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

5482

5484
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ОБЩИНА СМЯДОВО
ЗАПОВЕД № 333
от 24 юни 2016 г.
На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА, чл. 15,
ал. 1 ППЗНП, чл. 10, ал. 8 ЗНП и във връзка с
Решение № 84 по протокол № 5 от 26.05.2016 г.
на Общинския съвет – гр. Смядово, закривам
Целодневна детска градина „Детелина“, с. Веселиново, с административен адрес с. Веселиново,
община Смядово, област Шумен, ул. Рила 1,
считано от 1.07.2016 г.

5408

Кмет:
Ив. Петрова

ОБЩИНА ХАСКОВО
РЕШЕНИЕ № 172
от 27 май 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 109, ал. 1, т. 3, чл. 110,
ал. 1, т. 5 ЗУ Т Общинският съвет – гр. Хасково, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за пътна връзка за поземлен имот
№ 031021, м. Под шосето, землище с. Стамболийски, община Хасково.
От съществуващ път, свързващ с. Стамболийски към път І-8 (Е 80), се оформя пътна връзка
за поземлен имот № 031021, землище с. Стамболийски. Трасето на новата пътна връзка пресича
поземлен имот № 191016 (полски път) и поземлен
имот № 000028 (пасище).
Парцеларният план с координати на чупките
е показан в графичната част на проекта.
Съгласно чл. 215 ЗУТ решението подлежи на
обжалване в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ чрез Община Хасково пред
Административния съд – Хасково.

5455

Председател:
Т. Захариева

ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ
РЕШЕНИЕ № 283
от 27 юни 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 21,
ал. 2 ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Червен бряг, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларни планове на елементите на техническата
инфраструктура (ПУП – ПП) извън границите на
населеното място – трасета за ел. провод за външно електрозахранване с кабел НН и водопровод,
преминаващи през поземлен имот № 80501.251.5
по кадастралната карта и кадастралните регистри
на землище гр. Червен бряг, местността Водол,
община Червен бряг, област Плевен.

5488

Председател:
Ив. Иванов

ВЕСТНИК

С Т Р. 8 3

7. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството обявява, че на основание
чл. 148, ал. 3, т. 2, буква „в“ и ал. 4, чл. 145,
ал. 2, т. 2, буква „в“ във връзка с чл. 143 и
чл. 144, ал. 1 ЗУТ и чл. 3, ал. 2 от Закона за
пътищата е издал Разрешение за строеж № РС28 от 30.06.2016 г. за обект: Рехабилитация на
път II-44 „(о.п. Севлиево – В. Търново) – Севлиево – Драгановци – Габрово“ от км 0+000 до км
14+600, в рамките на териториалния обхват на
транспортната територия. На основание чл. 149,
ал. 4 ЗУТ разрешението за строеж подлежи на
обжалване от заинтересуваните лица пред Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародване на съобщението в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.
5536
8. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството обявява, че на основание
чл. 148, ал. 3, т. 2, буква „в“ и ал. 4, чл. 145,
ал. 2, т. 2, буква „в“ във връзка с чл. 143 и
чл. 144, ал. 1 ЗУТ и чл. 3, ал. 2 от Закона за
пътищата е издал Разрешение за строеж № РС26 от 30.06.2016 г. за обек т: Рехабилитаци я
на път ІІІ-904 „Гроздьово – Провадия“ от км
23+403 до км 29+928,99 и от км 36+205 до км
41+705,18. На основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ разрешението за строеж подлежи на обжалване от
заинтересуваните лица пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародване
на съобщението в „Държавен вестник“ чрез
Министерството на регионалното развитие и
благоустройството.
5537
10. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството обявява, че на основание
чл. 148, ал. 3, т. 2, буква „в“ и ал. 4, чл. 145,
ал. 2, т. 2, буква „в“ във връзка с чл. 143 и
чл. 144, ал. 1 ЗУТ и чл. 3, ал. 2 от Закона за
пътищата е издал Разрешение за строеж № РС-27
от 30.06.2016 г. за обект: Рехабилитация на път
II-44 „Драгановци – Габрово“ от км 14+600 до
км 23+978,36 и от км 25+731 до км 28+972,75,
в рамките на териториалния обхват на транспор т ната т ери т ори я. На основание ч л. 149,
ал. 4 ЗУТ разрешението за строеж подлежи на
обжалване от заинтересуваните лица пред Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародване на съобщението в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.
5538
79. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – София, офис СДО – София, отдел „Събиране“, на основание чл. 253
ДОПК с постановление за възлагане на недвижим имот № С162225-091-0000109 от 30.06.2016 г.
възлага на Николай Петров Борисов с адрес:
гр. София, община Столична, ул. 339 № 3, следния недвижим имот: поземлен имот с идентификатор 02659.2193.176 по кадастралната карта и
кадастралните регистри, одобрени със Заповед
№ РД-18-13 от 17.01.2012 г. на изпълнителния
директор на АГКК, намиращ се в гр. Банк я,
ул. А хелой 1, с площ 636 кв. м; трайно предназначение на тери тори я та – у рбанизирана;
начин на трайно ползване – незастроен имот за
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жилищни нужди; стар идентификатор – няма,
номер на предходен план – 2387, кв. 1А, парцел
ХІХ, при съседи: 02659.2193.413, 02659.2193.264,
02659.2193.99, 02659.2193.175.
5514
1. – А генци я „Пътна инфрас тру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“, Лот 3.3, с обхват от км
397+600 до км 420+624 и етапна връзка към
съществуващ път I-1 (Е79) при км 397+000 и
нова пътна връзка на път I-1 (Е79) с общински
път с. Ново Делчево – с. Дамяница“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собс т венос т с ъобща ва на наслед н и ц и т е на
Михаил Стоев Златанчев, собственик на имот
№ 0.252, намиращ се в землището на с. Илинденци, община Струмяни, за постановяването
на Решение № 86 на Министерския съвет от
11.02.2016 г., изменено и допълнено с Решение
№ 422 на Министерския съвет от 26.05.2016 г.,
с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението на Министерския съвет може да
бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на
обявлението в „Държавен вестник“.
5569
2. – А генци я „Пътна инфрас тру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“, Лот 3.3, с обхват от км
397+600 до км 420+624 и етапна връзка към съществуващ път I-1 (Е79) при км 397+000 и нова
пътна връзка на път I-1 (Е79) с общински път
с. Ново Делчево – с. Дамяница“, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на наследниците на Димитър
Стоилов Стойчев, собственик на имот № 2.5,
намиращ се в землището на с. Илинденци, община Струмяни, за постановяването на Решение
№ 86 на Министерския съвет от 11.02.2016 г.,
изменено и допълнено с Решение № 422 на
Министерския съвет от 26.05.2016 г., с което са
отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на обявлението в
„Държавен вестник“.
5570
3. – А генци я „Пътна инфрас тру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“, Лот 3.3, с обхват от км
397+600 до км 420+624 и етапна връзка към
съществуващ път I-1 (Е79) при км 397+000 и
нова пътна връзка на път I-1 (Е79) с общински
път с. Ново Делчево – с. Дамяница“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собс т венос т с ъобща ва на наслед н и ц и т е на
Михаил Стоев Златанчев, собственик на имот
№ 5.16, намиращ се в землището на с. Илинденци, община Струмяни, за постановяването
на Решение № 86 на Министерския съвет от
11.02.2016 г., изменено и допълнено с Решение
№ 422 на Министерския съвет от 26.05.2016 г.,
с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението на Министерския съвет може да
бъде обжалвано пред Върховния администра-
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тивен съд в 14-дневен срок от обнародването на
обявлението в „Държавен вестник“.
5571
4. – А генци я „Пътна инфрастру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“, Лот 3.3, с обхват от км
397+600 до км 420+624 и етапна връзка към
съществуващ път I-1 (Е79) при км 397+000 и
нова пътна връзка на път I-1 (Е79) с общински
път с. Ново Делчево – с. Дамяница“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на наследниците на Божин Стоименов Стаменов, собственик на имот
№ 5.19, намиращ се в землището на с. Илинденци, община Струмяни, за постановяването
на Решение № 86 на Министерския съвет от
11.02.2016 г., изменено и допълнено с Решение
№ 422 на Министерския съвет от 26.05.2016 г.,
с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението на Министерския съвет може да
бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на
обявлението в „Държавен вестник“.
5572
5. – А генци я „Пътна инфрас тру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“, Лот 3.3, с обхват от км
397+600 до км 420+624 и етапна връзка към
съществуващ път I-1 (Е79) при км 397+000 и
нова пътна връзка на път I-1 (Е79) с общински
път с. Ново Делчево – с. Дамяница“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собс т венос т с ъобща ва на наслед н и ц и т е на
А лекса Стоянов Каров, собственик на имот
№ 5.30, намиращ се в землището на с. Илинденци, община Струмяни, за постановяването
на Решение № 86 на Министерския съвет от
11.02.2016 г., изменено и допълнено с Решение
№ 422 на Министерския съвет от 26.05.2016 г.,
с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението на Министерския съвет може да
бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на
обявлението в „Държавен вестник“.
5573
6. – А генци я „Пътна инфрастру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“, Лот 3.3, с обхват от км
397+600 до км 420+624 и етапна връзка към
съществуващ път I-1 (Е79) при км 397+000 и
нова пътна връзка на път I-1 (Е79) с общински
път с. Ново Делчево – с. Дамяница“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на наследниците на Вангел Химилиев Коюмджиев, собственик на имот
№ 5.32, намиращ се в землището на с. Илинденци, община Струмяни, за постановяването
на Решение № 86 на Министерския съвет от
11.02.2016 г., изменено и допълнено с Решение
№ 422 на Министерския съвет от 26.05.2016 г.,
с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението на Министерския съвет може да
бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на
обявлението в „Държавен вестник“.
5574
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7. – А г енц и я „Пътна инфрас т ру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“, Лот 3.3, с обхват от км
397+600 до км 420+624 и етапна връзка към
съществуващ път I-1 (Е79) при км 397+000 и
нова пътна връзка на път I-1 (Е79) с общински
път с. Ново Делчево – с. Дамяница“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на наследниците на Кирил
Георгиев Хотев, собственик на имот № 5.42,
намиращ се в землището на с. Илинденци, община Струмяни, за постановяването на Решение
№ 86 на Министерския съвет от 11.02.2016 г.,
изменено и допълнено с Решение № 422 на
Министерския съвет от 26.05.2016 г., с което са
отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на обявлението в
„Държавен вестник“.
5575
8. – А генци я „Пътна инфрас тру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“, Лот 3.3, с обхват от км
397+600 до км 420+624 и етапна връзка към
съществуващ път I-1 (Е79) при км 397+000 и
нова пътна връзка на път I-1 (Е79) с общински
път с. Ново Делчево – с. Дамяница“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на наследниците на Тодор
Атанасов Газаленски, собственик на имот № 6.1,
намиращ се в землището на с. Илинденци, община Струмяни, за постановяването на Решение
№ 86 на Министерския съвет от 11.02.2016 г.,
изменено и допълнено с Решение № 422 на
Министерския съвет от 26.05.2016 г., с което са
отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на обявлението в
„Държавен вестник“.
5576
9. – А г енци я „Пътна инфрас тру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“, Лот 3.3, с обхват от км
397+600 до км 420+624 и етапна връзка към съществуващ път I-1 (Е79) при км 397+000 и нова
пътна връзка на път I-1 (Е79) с общински път
с. Ново Делчево – с. Дамяница“, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на наследниците на Теменужка
Лазарова Стоянова, собственик на имот № 6.19,
намиращ се в землището на с. Илинденци, община Струмяни, за постановяването на Решение
№ 86 на Министерския съвет от 11.02.2016 г.,
изменено и допълнено с Решение № 422 на
Министерския съвет от 26.05.2016 г., с което са
отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на обявлението в
„Държавен вестник“.
5577
10. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“, Лот 3.3, с обхват от км
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397+600 до км 420+624 и етапна връзка към
съществуващ път I-1 (Е79) при км 397+000 и
нова пътна връзка на път I-1 (Е79) с общински
път с. Ново Делчево – с. Дамяница“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на наследниците на Дафина Атанасова Цветанова, собственик на имот
№ 6.20, намиращ се в землището на с. Илинденци, община Струмяни, за постановяването
на Решение № 86 на Министерския съвет от
11.02.2016 г., изменено и допълнено с Решение
№ 422 на Министерския съвет от 26.05.2016 г.,
с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението на Министерския съвет може да
бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на
обявлението в „Държавен вестник“.
5578
11. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“, Лот 3.3, с обхват от км
397+600 до км 420+624 и етапна връзка към
съществуващ път I-1 (Е79) при км 397+000 и
нова пътна връзка на път I-1 (Е79) с общински
път с. Ново Делчево – с. Дамяница“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на наследниците на Иван
Спиров Червилов, собственик на имот № 6.21,
намиращ се в землището на с. Илинденци, община Струмяни, за постановяването на Решение
№ 86 на Министерския съвет от 11.02.2016 г.,
изменено и допълнено с Решение № 422 на
Министерския съвет от 26.05.2016 г., с което са
отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на обявлението в
„Държавен вестник“.
5579
12. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“, Лот 3.3, с обхват от км
397+600 до км 420+624 и етапна връзка към
съществуващ път I-1 (Е79) при км 397+000 и
нова пътна връзка на път I-1 (Е79) с общински
път с. Ново Делчево – с. Дамяница“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собс т венос т с ъобща ва на наслед н и ц и т е на
Костадин Велев Попов, собственик на имот
№ 6.22, намиращ се в землището на с. Илинденци, община Струмяни, за постановяването
на Решение № 86 на Министерския съвет от
11.02.2016 г., изменено и допълнено с Решение
№ 422 на Министерския съвет от 26.05.2016 г.,
с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението на Министерския съвет може да
бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на
обявлението в „Държавен вестник“.
5580
13. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“, Лот 3.3, с обхват от км
397+600 до км 420+624 и етапна връзка към
съществуващ път I-1 (Е79) при км 397+000 и
нова пътна връзка на път I-1 (Е79) с общински
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път с. Ново Делчево – с. Дамяница“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на наследниците на Илия
Кръстев Копрев, собственик на имот № 6.39,
намиращ се в землището на с. Илинденци, община Струмяни, за постановяването на Решение
№ 86 на Министерския съвет от 11.02.2016 г.,
изменено и допълнено с Решение № 422 на
Министерския съвет от 26.05.2016 г., с което са
отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на обявлението в
„Държавен вестник“.
5581
14. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“, Лот 3.3, с обхват от км
397+600 до км 420+624 и етапна връзка към съществуващ път I-1 (Е79) при км 397+000 и нова
пътна връзка на път I-1 (Е79) с общински път
с. Ново Делчево – с. Дамяница“, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на наследниците на Серафим
Георгиев Златков, собственик на имот № 6.9,
намиращ се в землището на с. Илинденци, община Струмяни, за постановяването на Решение
№ 86 на Министерския съвет от 11.02.2016 г.,
изменено и допълнено с Решение № 422 на
Министерския съвет от 26.05.2016 г., с което са
отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на обявлението в
„Държавен вестник“.
5582
15. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“, Лот 3.3, с обхват от км
397+600 до км 420+624 и етапна връзка към
съществуващ път I-1 (Е79) при км 397+000 и
нова пътна връзка на път I-1 (Е79) с общински
път с. Ново Делчево – с. Дамяница“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на наследниците на Стефан Николов Масларски, собственик на имот
№ 11.1, намиращ се в землището на с. Илинденци, община Струмяни, за постановяването
на Решение № 86 на Министерския съвет от
11.02.2016 г., изменено и допълнено с Решение
№ 422 на Министерския съвет от 26.05.2016 г.,
с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението на Министерския съвет може да
бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на
обявлението в „Държавен вестник“.
5583
16. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“, Лот 3.3, с обхват от км
397+600 до км 420+624 и етапна връзка към
съществуващ път I-1 (Е79) при км 397+000 и
нова пътна връзка на път I-1 (Е79) с общински
път с. Ново Делчево – с. Дамяница“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
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собс т венос т с ъобща ва на наслед н и ц и т е на
Христо Златинов Дончев, собственик на имот
№ 11.15, намиращ се в землището на с. Илинденци, община Струмяни, за постановяването
на Решение № 86 на Министерския съвет от
11.02.2016 г., изменено и допълнено с Решение
№ 422 на Министерския съвет от 26.05.2016 г.,
с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението на Министерския съвет може да
бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на
обявлението в „Държавен вестник“.
5584
17. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“, Лот 3.3, с обхват от км
397+600 до км 420+624 и етапна връзка към
съществуващ път I-1 (Е79) при км 397+000 и
нова пътна връзка на път I-1 (Е79) с общински
път с. Ново Делчево – с. Дамяница“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на наследниците на Лазар
Нотев Николов, собственик на имот № 12.23,
намиращ се в землището на с. Илинденци, община Струмяни, за постановяването на Решение
№ 86 на Министерския съвет от 11.02.2016 г.,
изменено и допълнено с Решение № 422 на
Министерския съвет от 26.05.2016 г., с което са
отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на обявлението в
„Държавен вестник“.
5585
18. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“, Лот 3.3, с обхват от км
397+600 до км 420+624 и етапна връзка към
съществуващ път I-1 (Е79) при км 397+000 и
нова пътна връзка на път I-1 (Е79) с общински
път с. Ново Делчево – с. Дамяница“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на наследниците на Атанас
Тасев Терзийски, собственик на имот № 12.24,
намиращ се в землището на с. Илинденци, община Струмяни, за постановяването на Решение
№ 86 на Министерския съвет от 11.02.2016 г.,
изменено и допълнено с Решение № 422 на
Министерския съвет от 26.05.2016 г., с което са
отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на обявлението в
„Държавен вестник“.
5586
19. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“, Лот 3.3, с обхват от км
397+600 до км 420+624 и етапна връзка към
съществуващ път I-1 (Е79) при км 397+000 и
нова пътна връзка на път I-1 (Е79) с общински
път с. Ново Делчево – с. Дамяница“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собс т венос т с ъобща ва на наслед н и ц и т е на
Димитър Милев Попов, собственик на имот
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№ 12.32, намиращ се в землището на с. Илинденци, община Струмяни, за постановяването
на Решение № 86 на Министерския съвет от
11.02.2016 г., изменено и допълнено с Решение
№ 422 на Министерския съвет от 26.05.2016 г.,
с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението на Министерския съвет може да
бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на
обявлението в „Държавен вестник“.
5587
20. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“, Лот 3.3, с обхват от км
397+600 до км 420+624 и етапна връзка към
съществуващ път I-1 (Е79) при км 397+000 и
нова пътна връзка на път I-1 (Е79) с общински
път с. Ново Делчево – с. Дамяница“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на наследниците на Спас
Андонов Николов, собственик на имот № 12.37,
намиращ се в землището на с. Илинденци, община Струмяни, за постановяването на Решение
№ 86 на Министерския съвет от 11.02.2016 г.,
изменено и допълнено с Решение № 422 на
Министерския съвет от 26.05.2016 г., с което са
отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на обявлението в
„Държавен вестник“.
5588
21. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“, Лот 3.3, с обхват от км
397+600 до км 420+624 и етапна връзка към
съществуващ път I-1 (Е79) при км 397+000 и
нова пътна връзка на път I-1 (Е79) с общински
път с. Ново Делчево – с. Дамяница“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на наследниците на Васил
Митев Серезлиев, собственик на имот № 12.39,
намиращ се в землището на с. Илинденци, община Струмяни, за постановяването на Решение
№ 86 на Министерския съвет от 11.02.2016 г.,
изменено и допълнено с Решение № 422 на
Министерския съвет от 26.05.2016 г., с което са
отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на обявлението в
„Държавен вестник“.
5589
22. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“, Лот 3.3, с обхват от км
397+600 до км 420+624 и етапна връзка към
съществуващ път I-1 (Е79) при км 397+000 и
нова пътна връзка на път I-1 (Е79) с общински
път с. Ново Делчево – с. Дамяница“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собс т венос т с ъобща ва на наслед н и ц и т е на
Ружа Георгиева Христова, собственик на имот
№ 12.40, намиращ се в землището на с. Илинденци, община Струмяни, за постановяването
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на Решение № 86 на Министерския съвет от
11.02.2016 г., изменено и допълнено с Решение
№ 422 на Министерския съвет от 26.05.2016 г.,
с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението на Министерския съвет може да
бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на
обявлението в „Държавен вестник“.
5590
23. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“, Лот 3.3, с обхват от км
397+600 до км 420+624 и етапна връзка към
съществуващ път I-1 (Е79) при км 397+000 и
нова пътна връзка на път I-1 (Е79) с общински
път с. Ново Делчево – с. Дамяница“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на наследниците на Григор
Митов Русинчев, собственик на имот № 12.43,
намиращ се в землището на с. Илинденци, община Струмяни, за постановяването на Решение
№ 86 на Министерския съвет от 11.02.2016 г.,
изменено и допълнено с Решение № 422 на
Министерския съвет от 26.05.2016 г., с което са
отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на обявлението в
„Държавен вестник“.
5591
24. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“, Лот 3.3, с обхват от км
397+600 до км 420+624 и етапна връзка към съществуващ път I-1 (Е79) при км 397+000 и нова
пътна връзка на път I-1 (Е79) с общински път
с. Ново Делчево – с. Дамяница“, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на наследниците на Петър Павлов
Тасев, собственик на имот № 12.44, намиращ
се в землището на с. Илинденци, община Струмяни, за постановяването на Решение № 86 на
Министерския съвет от 11.02.2016 г., изменено
и допълнено с Решение № 422 на Министерския
съвет от 26.05.2016 г., с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
5592
25. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“, Лот 3.3, с обхват от км
397+600 до км 420+624 и етапна връзка към
съществуващ път I-1 (Е79) при км 397+000 и
нова пътна връзка на път I-1 (Е79) с общински
път с. Ново Делчево – с. Дамяница“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на наследниците на Илия
Стоилов Хаджиев, собственик на имот № 12.48,
намиращ се в землището на с. Илинденци, община Струмяни, за постановяването на Решение
№ 86 на Министерския съвет от 11.02.2016 г.,
изменено и допълнено с Решение № 422 на
Министерския съвет от 26.05.2016 г., с което са
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отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на обявлението в
„Държавен вестник“.
5593
26. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“, Лот 3.3, с обхват от км
397+600 до км 420+624 и етапна връзка към
съществуващ път I-1 (Е79) при км 397+000 и
нова пътна връзка на път I-1 (Е79) с общински
път с. Ново Делчево – с. Дамяница“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собс т венос т с ъобща ва на наслед н и ц и т е на
Прокоп Димитров Цветков, собственик на имот
№ 12.56, намиращ се в землището на с. Илинденци, община Струмяни, за постановяването
на Решение № 86 на Министерския съвет от
11.02.2016 г., изменено и допълнено с Решение
№ 422 на Министерския съвет от 26.05.2016 г.,
с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението на Министерския съвет може да
бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на
обявлението в „Държавен вестник“.
5594
27. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“, Лот 3.3, с обхват от км
397+600 до км 420+624 и етапна връзка към
съществуващ път I-1 (Е79) при км 397+000 и
нова пътна връзка на път I-1 (Е79) с общински
път с. Ново Делчево – с. Дамяница“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собс т венос т с ъобща ва на наслед н и ц и т е на
Стоянка Златанова Боева, собственик на имот
№ 12.65, намиращ се в землището на с. Илинденци, община Струмяни, за постановяването
на Решение № 86 на Министерския съвет от
11.02.2016 г., изменено и допълнено с Решение
№ 422 на Министерския съвет от 26.05.2016 г.,
с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението на Министерския съвет може да
бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на
обявлението в „Държавен вестник“.
5595
28. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“, Лот 3.3, с обхват от км
397+600 до км 420+624 и етапна връзка към
съществуващ път I-1 (Е79) при км 397+000 и
нова пътна връзка на път I-1 (Е79) с общински
път с. Ново Делчево – с. Дамяница“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собс т венос т с ъобща ва на наслед н и ц и т е на
Паскал Маринков Христов, собственик на имот
№ 12.66, намиращ се в землището на с. Илинденци, община Струмяни, за постановяването
на Решение № 86 на Министерския съвет от
11.02.2016 г., изменено и допълнено с Решение
№ 422 на Министерския съвет от 26.05.2016 г.,
с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда.
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Решението на Министерския съвет може да
бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на
обявлението в „Държавен вестник“.
5596
29. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“, Лот 3.3, с обхват от км
397+600 до км 420+624 и етапна връзка към
съществуващ път I-1 (Е79) при км 397+000 и
нова пътна връзка на път I-1 (Е79) с общински
път с. Ново Делчево – с. Дамяница“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на наследниците на Иван
Николов Мичев, собственик на имот № 14.11,
намиращ се в землището на с. Илинденци, община Струмяни, за постановяването на Решение
№ 86 на Министерския съвет от 11.02.2016 г.,
изменено и допълнено с Решение № 422 на
Министерския съвет от 26.05.2016 г., с което са
отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на обявлението в
„Държавен вестник“.
5597
30. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“, Лот 3.3, с обхват от км
397+600 до км 420+624 и етапна връзка към
съществуващ път I-1 (Е79) при км 397+000 и
нова пътна връзка на път I-1 (Е79) с общински
път с. Ново Делчево – с. Дамяница“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на наследниците на Кирил
Андонов Петров, собственик на имот № 14.8,
намиращ се в землището на с. Илинденци, община Струмяни, за постановяването на Решение
№ 86 на Министерския съвет от 11.02.2016 г.,
изменено и допълнено с Решение № 422 на
Министерския съвет от 26.05.2016 г., с което са
отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на обявлението в
„Държавен вестник“.
5598
31. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“, Лот 3.3, с обхват от км
397+600 до км 420+624 и етапна връзка към
съществуващ път I-1 (Е79) при км 397+000 и
нова пътна връзка на път I-1 (Е79) с общински
път с. Ново Делчево – с. Дамяница“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собс т венос т с ъобща ва на наслед н и ц и т е на
Никола Георгиев Василев, собственик на имот
№ 14.9, намиращ се в землището на с. Илинденци, община Струмяни, за постановяването
на Решение № 86 на Министерския съвет от
11.02.2016 г., изменено и допълнено с Решение
№ 422 на Министерския съвет от 26.05.2016 г.,
с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението на Министерския съвет може да
бъде обжалвано пред Върховния администра-
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тивен съд в 14-дневен срок от обнародването на
обявлението в „Държавен вестник“.
5599
32. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“, Лот 3.3, с обхват от км
397+600 до км 420+624 и етапна връзка към
съществуващ път I-1 (Е79) при км 397+000 и
нова пътна връзка на път I-1 (Е79) с общински
път с. Ново Делчево – с. Дамяница“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на наследниците на Атанас Георгиев Халваджиев, собственик на имот
№ 17.11, намиращ се в землището на с. Илинденци, община Струмяни, за постановяването
на Решение № 86 на Министерския съвет от
11.02.2016 г., изменено и допълнено с Решение
№ 422 на Министерския съвет от 26.05.2016 г.,
с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението на Министерския съвет може да
бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на
обявлението в „Държавен вестник“.
5600
33. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“, Лот 3.3, с обхват от км
397+600 до км 420+624 и етапна връзка към
съществуващ път I-1 (Е79) при км 397+000 и
нова пътна връзка на път I-1 (Е79) с общински
път с. Ново Делчево – с. Дамяница“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на наследниците на Кръстьо Димитров Хросинков, собственик на имот
№ 17.14, намиращ се в землището на с. Илинденци, община Струмяни, за постановяването
на Решение № 86 на Министерския съвет от
11.02.2016 г., изменено и допълнено с Решение
№ 422 на Министерския съвет от 26.05.2016 г.,
с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението на Министерския съвет може да
бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на
обявлението в „Държавен вестник“.
5601
34. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“, Лот 3.3, с обхват от км
397+600 до км 420+624 и етапна връзка към
съществуващ път I-1 (Е79) при км 397+000 и
нова пътна връзка на път I-1 (Е79) с общински
път с. Ново Делчево – с. Дамяница“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на наследниците на Георги
Димитров Анин, собственик на имот № 17.17,
намиращ се в землището на с. Илинденци, община Струмяни, за постановяването на Решение
№ 86 на Министерския съвет от 11.02.2016 г.,
изменено и допълнено с Решение № 422 на
Министерския съвет от 26.05.2016 г., с което са
отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на обявлението в
„Държавен вестник“.
5602
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35. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“, Лот 3.3, с обхват от км
397+600 до км 420+624 и етапна връзка към
съществуващ път I-1 (Е79) при км 397+000 и
нова пътна връзка на път I-1 (Е79) с общински
път с. Ново Делчево – с. Дамяница“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на наследниците на Стоян
Цветков Стоянов, собственик на имот № 17.18,
намиращ се в землището на с. Илинденци, община Струмяни, за постановяването на Решение
№ 86 на Министерския съвет от 11.02.2016 г.,
изменено и допълнено с Решение № 422 на
Министерския съвет от 26.05.2016 г., с което са
отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на обявлението в
„Държавен вестник“.
5603
36. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“, Лот 3.3, с обхват от км
397+600 до км 420+624 и етапна връзка към
съществуващ път I-1 (Е79) при км 397+000 и
нова пътна връзка на път I-1 (Е79) с общински
път с. Ново Делчево – с. Дамяница“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на наследниците на Спас
Николов Георгиев, собственик на имот № 17.19,
намиращ се в землището на с. Илинденци, община Струмяни, за постановяването на Решение
№ 86 на Министерския съвет от 11.02.2016 г.,
изменено и допълнено с Решение № 422 на
Министерския съвет от 26.05.2016 г., с което са
отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на обявлението в
„Държавен вестник“.
5604
37. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“, Лот 3.3, с обхват от км
397+600 до км 420+624 и етапна връзка към съществуващ път I-1 (Е79) при км 397+000 и нова
пътна връзка на път I-1 (Е79) с общински път
с. Ново Делчево – с. Дамяница“, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на наследниците на Катерина
Тодорова Бангалова, собственик на имот № 17.2,
намиращ се в землището на с. Илинденци, община Струмяни, за постановяването на Решение
№ 86 на Министерския съвет от 11.02.2016 г.,
изменено и допълнено с Решение № 422 на
Министерския съвет от 26.05.2016 г., с което са
отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на обявлението в
„Държавен вестник“.
5605
38. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“, Лот 3.3, с обхват от км
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397+600 до км 420+624 и етапна връзка към
съществуващ път I-1 (Е79) при км 397+000 и
нова пътна връзка на път I-1 (Е79) с общински
път с. Ново Делчево – с. Дамяница“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собс т венос т с ъобща ва на наслед н и ц и т е на
Христо Димитров Стоилов, собственик на имот
№ 18.21, намиращ се в землището на с. Илинденци, община Струмяни, за постановяването
на Решение № 86 на Министерския съвет от
11.02.2016 г., изменено и допълнено с Решение
№ 422 на Министерския съвет от 26.05.2016 г.,
с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението на Министерския съвет може да
бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на
обявлението в „Държавен вестник“.
5606
39. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“, Лот 3.3, с обхват от км
397+600 до км 420+624 и етапна връзка към
съществуващ път I-1 (Е79) при км 397+000 и
нова пътна връзка на път I-1 (Е79) с общински
път с. Ново Делчево – с. Дамяница“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на наследниците на Георги
Иванов Павлов, собственик на имот № 20.13,
намиращ се в землището на с. Илинденци, община Струмяни, за постановяването на Решение
№ 86 на Министерския съвет от 11.02.2016 г.,
изменено и допълнено с Решение № 422 на
Министерския съвет от 26.05.2016 г., с което са
отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на обявлението в
„Държавен вестник“.
5607
40. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“, Лот 3.3, с обхват от км
397+600 до км 420+624 и етапна връзка към съществуващ път I-1 (Е79) при км 397+000 и нова
пътна връзка на път I-1 (Е79) с общински път
с. Ново Делчево – с. Дамяница“, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на наследниците на Димитър
Трендафилов Филипов, собственик на имот
№ 20.14, намиращ се в землището на с. Илинденци, община Струмяни, за постановяването
на Решение № 86 на Министерския съвет от
11.02.2016 г., изменено и допълнено с Решение
№ 422 на Министерския съвет от 26.05.2016 г.,
с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението на Министерския съвет може да
бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на
обявлението в „Държавен вестник“.
5608
41. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“, Лот 3.3, с обхват от км
397+600 до км 420+624 и етапна връзка към съществуващ път I-1 (Е79) при км 397+000 и нова
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пътна връзка на път I-1 (Е79) с общински път
с. Ново Делчево – с. Дамяница“, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на наследниците на Илия Мицов
Митрев, собственик на имот № 20.17, намиращ
се в землището на с. Илинденци, община Струмяни, за постановяването на Решение № 86 на
Министерския съвет от 11.02.2016 г., изменено
и допълнено с Решение № 422 на Министерския
съвет от 26.05.2016 г., с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
5609
42. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“, Лот 3.3, с обхват от км
397+600 до км 420+624 и етапна връзка към
съществуващ път I-1 (Е79) при км 397+000 и
нова пътна връзка на път I-1 (Е79) с общински
път с. Ново Делчево – с. Дамяница“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на наследниците на Лазар
Нотев Николов, собственик на имот № 20.22,
намиращ се в землището на с. Илинденци, община Струмяни, за постановяването на Решение
№ 86 на Министерския съвет от 11.02.2016 г.,
изменено и допълнено с Решение № 422 на
Министерския съвет от 26.05.2016 г., с което са
отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на обявлението в
„Държавен вестник“.
5610
43. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“, Лот 3.3, с обхват от км
397+600 до км 420+624 и етапна връзка към
съществуващ път I-1 (Е79) при км 397+000 и
нова пътна връзка на път I-1 (Е79) с общински
път с. Ново Делчево – с. Дамяница“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на наследниците на Петър Димитров Карадалиев, собственик на имот
№ 20.23, намиращ се в землището на с. Илинденци, община Струмяни, за постановяването
на Решение № 86 на Министерския съвет от
11.02.2016 г., изменено и допълнено с Решение
№ 422 на Министерския съвет от 26.05.2016 г.,
с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението на Министерския съвет може да
бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на
обявлението в „Държавен вестник“.
5611
44. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“, Лот 3.3, с обхват от км
397+600 до км 420+624 и етапна връзка към
съществуващ път I-1 (Е79) при км 397+000 и
нова пътна връзка на път I-1 (Е79) с общински
път с. Ново Делчево – с. Дамяница“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
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собственост съобщава на наследниците на Иван
Паскалев Маринов, собственик на имот № 20.25,
намиращ се в землището на с. Илинденци, община Струмяни, за постановяването на Решение
№ 86 на Министерския съвет от 11.02.2016 г.,
изменено и допълнено с Решение № 422 на
Министерския съвет от 26.05.2016 г., с което са
отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на обявлението в
„Държавен вестник“.
5612
45. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“, Лот 3.3, с обхват от км
397+600 до км 420+624 и етапна връзка към
съществуващ път I-1 (Е79) при км 397+000 и
нова пътна връзка на път I-1 (Е79) с общински
път с. Ново Делчево – с. Дамяница“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на наследниците на Лазар
Николов Митрев, собственик на имот № 20.6,
намиращ се в землището на с. Илинденци, община Струмяни, за постановяването на Решение
№ 86 на Министерския съвет от 11.02.2016 г.,
изменено и допълнено с Решение № 422 на
Министерския съвет от 26.05.2016 г., с което са
отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на обявлението в
„Държавен вестник“.
5613
46. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“, Лот 3.3, с обхват от км
397+600 до км 420+624 и етапна връзка към
съществуващ път I-1 (Е79) при км 397+000 и
нова пътна връзка на път I-1 (Е79) с общински
път с. Ново Делчево – с. Дамяница“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собс т венос т с ъобща ва на наслед н и ц и т е на
Никола Георгиев Василев, собственик на имот
№ 22.20, намиращ се в землището на с. Илинденци, община Струмяни, за постановяването
на Решение № 86 на Министерския съвет от
11.02.2016 г., изменено и допълнено с Решение
№ 422 на Министерския съвет от 26.05.2016 г.,
с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението на Министерския съвет може да
бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на
обявлението в „Държавен вестник“.
5614
47. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“, Лот 3.3, с обхват от км
397+600 до км 420+624 и етапна връзка към
съществуващ път I-1 (Е79) при км 397+000 и
нова пътна връзка на път I-1 (Е79) с общински
път с. Ново Делчево – с. Дамяница“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на наследниците на Янаки Андонов Самарджиев, собственик на имот
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№ 22.3, намиращ се в землището на с. Илинденци, община Струмяни, за постановяването
на Решение № 86 на Министерския съвет от
11.02.2016 г., изменено и допълнено с Решение
№ 422 на Министерския съвет от 26.05.2016 г.,
с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението на Министерския съвет може да
бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на
обявлението в „Държавен вестник“.
5615
48. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“, Лот 3.3, с обхват от км
397+600 до км 420+624 и етапна връзка към
съществуващ път I-1 (Е79) при км 397+000 и
нова пътна връзка на път I-1 (Е79) с общински
път с. Ново Делчево – с. Дамяница“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собс т венос т с ъобща ва на наслед н и ц и т е на
Стефан Василев Стоев, собственик на имот
№ 22.5, намиращ се в землището на с. Илинденци, община Струмяни, за постановяването
на Решение № 86 на Министерския съвет от
11.02.2016 г., изменено и допълнено с Решение
№ 422 на Министерския съвет от 26.05.2016 г.,
с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението на Министерския съвет може да
бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на
обявлението в „Държавен вестник“.
5616
49. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“, Лот 3.3, с обхват от км
397+600 до км 420+624 и етапна връзка към
съществуващ път I-1 (Е79) при км 397+000 и
нова пътна връзка на път I-1 (Е79) с общински
път с. Ново Делчево – с. Дамяница“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собс т венос т с ъобща ва на наслед н и ц и т е на
Димитър Лазаров Сучев, собственик на имот
№ 25.10, намиращ се в землището на с. Илинденци, община Струмяни, за постановяването
на Решение № 86 на Министерския съвет от
11.02.2016 г., изменено и допълнено с Решение
№ 422 на Министерския съвет от 26.05.2016 г.,
с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението на Министерския съвет може да
бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на
обявлението в „Държавен вестник“.
5617
50. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“, Лот 3.3, с обхват от км
397+600 до км 420+624 и етапна връзка към
съществуващ път I-1 (Е79) при км 397+000 и
нова пътна връзка на път I-1 (Е79) с общински
път с. Ново Делчево – с. Дамяница“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на наследниците на Вангел Химилиев Коюмджиев, собственик на имот
№ 25.15, намиращ се в землището на с. Илинденци, община Струмяни, за постановяването

С Т Р.

92

ДЪРЖАВЕН

на Решение № 86 на Министерския съвет от
11.02.2016 г., изменено и допълнено с Решение
№ 422 на Министерския съвет от 26.05.2016 г.,
с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението на Министерския съвет може да
бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на
обявлението в „Държавен вестник“.
5618
51. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“, Лот 3.3, с обхват от км
397+600 до км 420+624 и етапна връзка към
съществуващ път I-1 (Е79) при км 397+000 и
нова пътна връзка на път I-1 (Е79) с общински
път с. Ново Делчево – с. Дамяница“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на наследниците на Илия
Петров Цветков, собственик на имот № 25.17,
намиращ се в землището на с. Илинденци, община Струмяни, за постановяването на Решение
№ 86 на Министерския съвет от 11.02.2016 г.,
изменено и допълнено с Решение № 422 на
Министерския съвет от 26.05.2016 г., с което са
отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на обявлението в
„Държавен вестник“.
5619
52. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“, Лот 3.3, с обхват от км
397+600 до км 420+624 и етапна връзка към
съществуващ път I-1 (Е79) при км 397+000 и
нова пътна връзка на път I-1 (Е79) с общински
път с. Ново Делчево – с. Дамяница“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на наследниците на Петър
Цветков Лазаров, собственик на имот № 25.18,
намиращ се в землището на с. Илинденци, община Струмяни, за постановяването на Решение
№ 86 на Министерския съвет от 11.02.2016 г.,
изменено и допълнено с Решение № 422 на
Министерския съвет от 26.05.2016 г., с което са
отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на обявлението в
„Държавен вестник“.
5620
53. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“, Лот 3.3, с обхват от км
397+600 до км 420+624 и етапна връзка към
съществуващ път I-1 (Е79) при км 397+000 и
нова пътна връзка на път I-1 (Е79) с общински
път с. Ново Делчево – с. Дамяница“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собс т венос т с ъобща ва на наслед н и ц и т е на
Никола Тодоров Илиев, собственик на имот
№ 25.19, намиращ се в землището на с. Илинденци, община Струмяни, за постановяването
на Решение № 86 на Министерския съвет от
11.02.2016 г., изменено и допълнено с Решение
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№ 422 на Министерския съвет от 26.05.2016 г.,
с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението на Министерския съвет може да
бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на
обявлението в „Държавен вестник“.
5621
54. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“, Лот 3.3, с обхват от км
397+600 до км 420+624 и етапна връзка към
съществуващ път I-1 (Е79) при км 397+000 и
нова пътна връзка на път I-1 (Е79) с общински
път с. Ново Делчево – с. Дамяница“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на наследниците на Георги
Христов Лазаров, собственик на имот № 25.24,
намиращ се в землището на с. Илинденци, община Струмяни, за постановяването на Решение
№ 86 на Министерския съвет от 11.02.2016 г.,
изменено и допълнено с Решение № 422 на
Министерския съвет от 26.05.2016 г., с което са
отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на обявлението в
„Държавен вестник“.
5622
55. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“, Лот 3.3, с обхват от км
397+600 до км 420+624 и етапна връзка към
съществуващ път I-1 (Е79) при км 397+000 и
нова пътна връзка на път I-1 (Е79) с общински
път с. Ново Делчево – с. Дамяница“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на наследниците на Георги
Стефанов Дончев, собственик на имот № 25.29,
намиращ се в землището на с. Илинденци, община Струмяни, за постановяването на Решение
№ 86 на Министерския съвет от 11.02.2016 г.,
изменено и допълнено с Решение № 422 на
Министерския съвет от 26.05.2016 г., с което са
отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на обявлението в
„Държавен вестник“.
5623
56. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“, Лот 3.3, с обхват от км
397+600 до км 420+624 и етапна връзка към съществуващ път I-1 (Е79) при км 397+000 и нова
пътна връзка на път I-1 (Е79) с общински път
с. Ново Делчево – с. Дамяница“, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на наследниците на Димитър
Иванов Витанов, собственик на имот № 25.3,
намиращ се в землището на с. Илинденци, община Струмяни, за постановяването на Решение
№ 86 на Министерския съвет от 11.02.2016 г.,
изменено и допълнено с Решение № 422 на
Министерския съвет от 26.05.2016 г., с което са
отчуждени имоти и части от имоти – частна
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собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на обявлението в
„Държавен вестник“.
5624
57. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“, Лот 3.3, с обхват от км
397+600 до км 420+624 и етапна връзка към съществуващ път I-1 (Е79) при км 397+000 и нова
пътна връзка на път I-1 (Е79) с общински път
с. Ново Делчево – с. Дамяница“, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на наследниците на Димитър
Иванов Витанов, собственик на имот № 25.4,
намиращ се в землището на с. Илинденци, община Струмяни, за постановяването на Решение
№ 86 на Министерския съвет от 11.02.2016 г.,
изменено и допълнено с Решение № 422 на
Министерския съвет от 26.05.2016 г., с което са
отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на обявлението в
„Държавен вестник“.
5625
58. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“, Лот 3.3, с обхват от км
397+600 до км 420+624 и етапна връзка към
съществуващ път I-1 (Е79) при км 397+000 и
нова пътна връзка на път I-1 (Е79) с общински
път с. Ново Делчево – с. Дамяница“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на наследниците на Димитър Стаменов Стоименов, собственик на имот
№ 91.3, намиращ се в землището на с. Илинденци, община Струмяни, за постановяването
на Решение № 86 на Министерския съвет от
11.02.2016 г., изменено и допълнено с Решение
№ 422 на Министерския съвет от 26.05.2016 г.,
с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението на Министерския съвет може да
бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на
обявлението в „Държавен вестник“.
5626
59. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“, Лот 3.3, с обхват от км
397+600 до км 420+624 и етапна връзка към
съществуващ път I-1 (Е79) при км 397+000 и
нова пътна връзка на път I-1 (Е79) с общински
път с. Ново Делчево – с. Дамяница“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на наследниците на Гроздан Костадинов Бозданов, собственик на имот
№ 92.2, намиращ се в землището на с. Илинденци, община Струмяни, за постановяването
на Решение № 86 на Министерския съвет от
11.02.2016 г., изменено и допълнено с Решение
№ 422 на Министерския съвет от 26.05.2016 г.,
с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението на Министерския съвет може да
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бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на
обявлението в „Държавен вестник“.
5627
60. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“, Лот 3.3, с обхват от км
397+600 до км 420+624 и етапна връзка към
съществуващ път I-1 (Е79) при км 397+000 и
нова пътна връзка на път I-1 (Е79) с общински
път с. Ново Делчево – с. Дамяница“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на наследниците на Борис
Тасков Длагонски, собственик на имот № 27.1,
намиращ се в землището на с. Микрево, община Струмяни, за постановяването на Решение
№ 86 на Министерския съвет от 11.02.2016 г.,
изменено и допълнено с Решение № 422 на
Министерския съвет от 26.05.2016 г., с което са
отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на обявлението в
„Държавен вестник“.
5628
61. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“, Лот 3.3, с обхват от км
397+600 до км 420+624 и етапна връзка към съществуващ път I-1 (Е79) при км 397+000 и нова
пътна връзка на път I-1 (Е79) с общински път
с. Ново Делчево – с. Дамяница“, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на наследниците на Димитър
Донев Доневски, собственик на имот № 28.15,
намиращ се в землището на с. Микрево, община Струмяни, за постановяването на Решение
№ 86 на Министерския съвет от 11.02.2016 г.,
изменено и допълнено с Решение № 422 на
Министерския съвет от 26.05.2016 г., с което са
отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на обявлението в
„Държавен вестник“.
5629
62. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“, Лот 3.3, с обхват от км
397+600 до км 420+624 и етапна връзка към
съществуващ път I-1 (Е79) при км 397+000 и
нова пътна връзка на път I-1 (Е79) с общински
път с. Ново Делчево – с. Дамяница“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на наследниците на Борис
Александров Стоименов, собственик на имот
№ 28.20, намиращ се в землището на с. Микрево,
община Струмяни, за постановяването на Решение № 86 на Министерския съвет от 11.02.2016 г.,
изменено и допълнено с Решение № 422 на
Министерския съвет от 26.05.2016 г., с което са
отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на обявлението в
„Държавен вестник“.
5630
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63. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“, Лот 3.3, с обхват от км
397+600 до км 420+624 и етапна връзка към
съществуващ път I-1 (Е79) при км 397+000 и
нова пътна връзка на път I-1 (Е79) с общински
път с. Ново Делчево – с. Дамяница“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на наследниците на Никола
Алексов Илиев, собственик на имот № 28.36,
намиращ се в землището на с. Микрево, община Струмяни, за постановяването на Решение
№ 86 на Министерския съвет от 11.02.2016 г.,
изменено и допълнено с Решение № 422 на
Министерския съвет от 26.05.2016 г., с което са
отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на обявлението в
„Държавен вестник“.
5631
64. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“, Лот 3.3, с обхват от км
397+600 до км 420+624 и етапна връзка към съществуващ път I-1 (Е79) при км 397+000 и нова
пътна връзка на път I-1 (Е79) с общински път
с. Ново Делчево – с. Дамяница“, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на наследниците на Димитър
Иванов Трайков, собственик на имот № 28.50,
намиращ се в землището на с. Микрево, община Струмяни, за постановяването на Решение
№ 86 на Министерския съвет от 11.02.2016 г.,
изменено и допълнено с Решение № 422 на
Министерския съвет от 26.05.2016 г., с което са
отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на обявлението в
„Държавен вестник“.
5632
65. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“, Лот 3.3, с обхват от км
397+600 до км 420+624 и етапна връзка към
съществуващ път I-1 (Е79) при км 397+000 и
нова пътна връзка на път I-1 (Е79) с общински
път с. Ново Делчево – с. Дамяница“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на наследниците на Яне
Стоилов Бугаринов, собственик на имот № 28.51,
намиращ се в землището на с. Микрево, община Струмяни, за постановяването на Решение
№ 86 на Министерския съвет от 11.02.2016 г.,
изменено и допълнено с Решение № 422 на
Министерския съвет от 26.05.2016 г., с което са
отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на обявлението в
„Държавен вестник“.
5633
66. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“, Лот 3.3, с обхват от км
397+600 до км 420+624 и етапна връзка към
съществуващ път I-1 (Е79) при км 397+000 и
нова пътна връзка на път I-1 (Е79) с общински
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път с. Ново Делчево – с. Дамяница“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на наследниците на Георги
Алексов Донев, собственик на имот № 28.55,
намиращ се в землището на с. Микрево, община
Струмяни, за постановяването на Решение № 86
на Министерския съвет от 11.02.2016 г., изменено
и допълнено с Решение № 422 на Министерския
съвет от 26.05.2016 г., с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
5634
67. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“, Лот 3.3, с обхват от км
397+600 до км 420+624 и етапна връзка към съществуващ път I-1 (Е79) при км 397+000 и нова
пътна връзка на път I-1 (Е79) с общински път
с. Ново Делчево – с. Дамяница“, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на наследниците на Руменка Георгиева Томовска, собственик на имот № 28.57,
намиращ се в землището на с. Микрево, община
Струмяни, за постановяването на Решение № 86
на Министерския съвет от 11.02.2016 г., изменено
и допълнено с Решение № 422 на Министерския
съвет от 26.05.2016 г., с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
5635
68. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“, Лот 3.3, с обхват от км
397+600 до км 420+624 и етапна връзка към
съществуващ път I-1 (Е79) при км 397+000 и
нова пътна връзка на път I-1 (Е79) с общински
път с. Ново Делчево – с. Дамяница“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на наследниците на Андон
Иванов Апостолов, собственик на имот № 28.68,
намиращ се в землището на с. Микрево, община
Струмяни, за постановяването на Решение № 86
на Министерския съвет от 11.02.2016 г., изменено
и допълнено с Решение № 422 на Министерския
съвет от 26.05.2016 г., с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
5636
69. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“, Лот 3.3, с обхват от км
397+600 до км 420+624 и етапна връзка към съществуващ път I-1 (Е79) при км 397+000 и нова
пътна връзка на път I-1 (Е79) с общински път
с. Ново Делчево – с. Дамяница“, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на наследниците на Костадин
Митов Тодоров, собственик на имот № 28.71,
намиращ се в землището на с. Микрево, община
Струмяни, за постановяването на Решение № 86
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на Министерския съвет от 11.02.2016 г., изменено
и допълнено с Решение № 422 на Министерския
съвет от 26.05.2016 г., с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
5637
70. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“, Лот 3.3, с обхват от км
397+600 до км 420+624 и етапна връзка към
съществуващ път I-1 (Е79) при км 397+000 и
нова пътна връзка на път I-1 (Е79) с общински
път с. Ново Делчево – с. Дамяница“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Стоянка Димитрова
Йорданова, собственик на имот № 27.3, намиращ
се в землището на с. Микрево, община Струмяни, за постановяването на Решение № 86 на
Министерския съвет от 11.02.2016 г., изменено
и допълнено с Решение № 422 на Министерския
съвет от 26.05.2016 г., с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
5638
71. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“, Лот 3.3, с обхват от км
397+600 до км 420+624 и етапна връзка към съществуващ път I-1 (Е79) при км 397+000 и нова
пътна връзка на път I-1 (Е79) с общински път
с. Ново Делчево – с. Дамяница“, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на наследниците на Димитър
Панайотов Тодоров, собственик на имот № 56.4,
намиращ се в землището на гр. Сандански, община Сандански, за постановяването на Решение
№ 86 на Министерския съвет от 11.02.2016 г.,
изменено и допълнено с Решение № 422 на
Министерския съвет от 26.05.2016 г., с което са
отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на обявлението в
„Държавен вестник“.
5639
72. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“, Лот 3.3, с обхват от км
397+600 до км 420+624 и етапна връзка към съществуващ път I-1 (Е79) при км 397+000 и нова
пътна връзка на път I-1 (Е79) с общински път
с. Ново Делчево – с. Дамяница“, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на наследниците на Надежда
Панайотова Караниколова, собственик на имот
№ 56.4, намиращ се в землището на гр. Сандански, община Сандански, за постановяването
на Решение № 86 на Министерския съвет от
11.02.2016 г., изменено и допълнено с Решение
№ 422 на Министерския съвет от 26.05.2016 г.,
с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда.
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Решението на Министерския съвет може да
бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на
обявлението в „Държавен вестник“.
5640
73. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“, Лот 3.3, с обхват от км
397+600 до км 420+624 и етапна връзка към съществуващ път I-1 (Е79) при км 397+000 и нова
пътна връзка на път I-1 (Е79) с общински път
с. Ново Делчево – с. Дамяница“, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на наследниците на Анастасия
Николова Тодорова, собственик на имот № 61.12,
намиращ се в землището на гр. Сандански, община Сандански, за постановяването на Решение
№ 86 на Министерския съвет от 11.02.2016 г.,
изменено и допълнено с Решение № 422 на
Министерския съвет от 26.05.2016 г., с което са
отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на обявлението в
„Държавен вестник“.
5641
74. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“, Лот 3.3, с обхват от км
397+600 до км 420+624 и етапна връзка към
съществуващ път I-1 (Е79) при км 397+000 и
нова пътна връзка на път I-1 (Е79) с общински
път с. Ново Делчево – с. Дамяница“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на наследниците на Лена
Николова Тодорова, собственик на имот № 61.12,
намиращ се в землището на гр. Сандански, община Сандански, за постановяването на Решение
№ 86 на Министерския съвет от 11.02.2016 г.,
изменено и допълнено с Решение № 422 на
Министерския съвет от 26.05.2016 г., с което са
отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на обявлението в
„Държавен вестник“.
5642
75. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“, Лот 3.3, с обхват от км
397+600 до км 420+624 и етапна връзка към
съществуващ път I-1 (Е79) при км 397+000 и
нова пътна връзка на път I-1 (Е79) с общински
път с. Ново Делчево – с. Дамяница“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на наследниците на Нада
Николова Тодорова, собственик на имот № 61.12,
намиращ се в землището на гр. Сандански, община Сандански, за постановяването на Решение
№ 86 на Министерския съвет от 11.02.2016 г.,
изменено и допълнено с Решение № 422 на
Министерския съвет от 26.05.2016 г., с което са
отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано

С Т Р.

96

ДЪРЖАВЕН

пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на обявлението в
„Държавен вестник“.
5643
76. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“, Лот 3.3, с обхват от км
397+600 до км 420+624 и етапна връзка към
съществуващ път I-1 (Е79) при км 397+000 и
нова пътна връзка на път I-1 (Е79) с общински
път с. Ново Делчево – с. Дамяница“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собс т венос т с ъобща ва на наслед н и ц и т е на
Атанас Христов Минев, собственик на имот
№ 61.16, намиращ се в землището на гр. Сандански, община Сандански, за постановяването
на Решение № 86 на Министерския съвет от
11.02.2016 г., изменено и допълнено с Решение
№ 422 на Министерския съвет от 26.05.2016 г.,
с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението на Министерския съвет може да
бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на
обявлението в „Държавен вестник“.
5644
77. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“, Лот 3.3, с обхват от км
397+600 до км 420+624 и етапна връзка към
съществуващ път I-1 (Е79) при км 397+000 и
нова пътна връзка на път I-1 (Е79) с общински
път с. Ново Делчево – с. Дамяница“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на наследниците на Георги
Ангелов Бойков, собственик на имот № 61.25,
намиращ се в землището на гр. Сандански, община Сандански, за постановяването на Решение
№ 86 на Министерския съвет от 11.02.2016 г.,
изменено и допълнено с Решение № 422 на
Министерския съвет от 26.05.2016 г., с което са
отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на обявлението в
„Държавен вестник“.
5645
78. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“, Лот 3.3, с обхват от км
397+600 до км 420+624 и етапна връзка към съществуващ път I-1 (Е79) при км 397+000 и нова
пътна връзка на път I-1 (Е79) с общински път
с. Ново Делчево – с. Дамяница“, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на наследниците на Иван Манчев
Илков, собственик на имот № 61.26, намиращ
се в землището на гр. Сандански, община Сандански, за постановяването на Решение № 86 на
Министерския съвет от 11.02.2016 г., изменено и
допълнено с Решение № 422 на Министерския
съвет от 26.05.2016 г., с което са отчуж дени
имоти и части от имоти – частна собственост,
за държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред Върховния
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административен съд в 14-дневен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
5646
79. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“, Лот 3.3, с обхват от км
397+600 до км 420+624 и етапна връзка към
съществуващ път I-1 (Е79) при км 397+000 и
нова пътна връзка на път I-1 (Е79) с общински
път с. Ново Делчево – с. Дамяница“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собс т венос т с ъобща ва на наслед н и ц и т е на
Никола Атанасов Великов, собственик на имот
№ 61.36, намиращ се в землището на гр. Сандански, община Сандански, за постановяването
на Решение № 86 на Министерския съвет от
11.02.2016 г., изменено и допълнено с Решение
№ 422 на Министерския съвет от 26.05.2016 г.,
с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението на Министерския съвет може да
бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на
обявлението в „Държавен вестник“.
5647
80. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“, Лот 3.3, с обхват от км
397+600 до км 420+624 и етапна връзка към съществуващ път I-1 (Е79) при км 397+000 и нова
пътна връзка на път I-1 (Е79) с общински път
с. Ново Делчево – с. Дамяница“, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на наследниците на Георги Тасев
Митрев, собственик на имот № 61.47, намиращ
се в землището на гр. Сандански, община Сандански, за постановяването на Решение № 86 на
Министерския съвет от 11.02.2016 г., изменено и
допълнено с Решение № 422 на Министерския
съвет от 26.05.2016 г., с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост,
за държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
5648
81. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“, Лот 3.3, с обхват от км
397+600 до км 420+624 и етапна връзка към съществуващ път I-1 (Е79) при км 397+000 и нова
пътна връзка на път I-1 (Е79) с общински път
с. Ново Делчево – с. Дамяница“, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на наследниците на Василка
Димитрова Бояджиева, собственик на имот
№ 61.51, намиращ се в землището на гр. Сандански, община Сандански, за постановяването
на Решение № 86 на Министерския съвет от
11.02.2016 г., изменено и допълнено с Решение
№ 422 на Министерския съвет от 26.05.2016 г.,
с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението на Министерския съвет може да
бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на
обявлението в „Държавен вестник“.
5649
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82. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“, Лот 3.3, с обхват от км
397+600 до км 420+624 и етапна връзка към съществуващ път I-1 (Е79) при км 397+000 и нова
пътна връзка на път I-1 (Е79) с общински път
с. Ново Делчево – с. Дамяница“, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на наследниците на Костадин
Атанасов Нацев, собственик на имот № 61.52,
намиращ се в землището на гр. Сандански, община Сандански, за постановяването на Решение
№ 86 на Министерския съвет от 11.02.2016 г.,
изменено и допълнено с Решение № 422 на
Министерския съвет от 26.05.2016 г., с което са
отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на обявлението в
„Държавен вестник“.
5650
83. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“, Лот 3.3, с обхват от км
397+600 до км 420+624 и етапна връзка към
съществуващ път I-1 (Е79) при км 397+000 и
нова пътна връзка на път I-1 (Е79) с общински
път с. Ново Делчево – с. Дамяница“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на наследниците на Борис
Василев Божиковалиев, собственик на имот
№ 61.53, намиращ се в землището на гр. Сандански, община Сандански, за постановяването
на Решение № 86 на Министерския съвет от
11.02.2016 г., изменено и допълнено с Решение
№ 422 на Министерския съвет от 26.05.2016 г.,
с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението на Министерския съвет може да
бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на
обявлението в „Държавен вестник“.
5651
84. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“, Лот 3.3, с обхват от км
397+600 до км 420+624 и етапна връзка към
съществуващ път I-1 (Е79) при км 397+000 и
нова пътна връзка на път I-1 (Е79) с общински
път с. Ново Делчево – с. Дамяница“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на наследниците на Ангел
Иванов Ангелов, собственик на имот № 61.56,
намиращ се в землището на гр. Сандански, община Сандански, за постановяването на Решение
№ 86 на Министерския съвет от 11.02.2016 г.,
изменено и допълнено с Решение № 422 на
Министерския съвет от 26.05.2016 г., с което са
отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на обявлението в
„Държавен вестник“.
5652
85. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Авто-
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магистрала „Струма“, Лот 3.3, с обхват от км
397+600 до км 420+624 и етапна връзка към съществуващ път I-1 (Е79) при км 397+000 и нова
пътна връзка на път I-1 (Е79) с общински път
с. Ново Делчево – с. Дамяница“, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на наследниците на Димитър
Кръстев Властанов, собственик на имот № 64.1,
намиращ се в землището на гр. Сандански, община Сандански, за постановяването на Решение
№ 86 на Министерския съвет от 11.02.2016 г.,
изменено и допълнено с Решение № 422 на
Министерския съвет от 26.05.2016 г., с което са
отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на обявлението в
„Държавен вестник“.
5653
86. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“, Лот 3.3, с обхват от км
397+600 до км 420+624 и етапна връзка към
съществуващ път I-1 (Е79) при км 397+000 и
нова пътна връзка на път I-1 (Е79) с общински
път с. Ново Делчево – с. Дамяница“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на наследниците на Мария Димитрова Додушева, собственик на имот
№ 64.10, намиращ се в землището на гр. Сандански, община Сандански, за постановяването
на Решение № 86 на Министерския съвет от
11.02.2016 г., изменено и допълнено с Решение
№ 422 на Министерския съвет от 26.05.2016 г.,
с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението на Министерския съвет може да
бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на
обявлението в „Държавен вестник“.
5654
87. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“, Лот 3.3, с обхват от км
397+600 до км 420+624 и етапна връзка към
съществуващ път I-1 (Е79) при км 397+000 и
нова пътна връзка на път I-1 (Е79) с общински
път с. Ново Делчево – с. Дамяница“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собс т венос т с ъобща ва на наслед н и ц и т е на
Аризан Вангелов Милев, собственик на имот
№ 64.12, намиращ се в землището на гр. Сандански, община Сандански, за постановяването
на Решение № 86 на Министерския съвет от
11.02.2016 г., изменено и допълнено с Решение
№ 422 на Министерския съвет от 26.05.2016 г.,
с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението на Министерския съвет може да
бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на
обявлението в „Държавен вестник“.
5655
88. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“, Лот 3.3, с обхват от км
397+600 до км 420+624 и етапна връзка към
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съществуващ път I-1 (Е79) при км 397+000 и
нова пътна връзка на път I-1 (Е79) с общински
път с. Ново Делчево – с. Дамяница“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на наследниците на Петър
Ангелов Дънгов, собственик на имот № 65.11,
намиращ се в землището на гр. Сандански, община Сандански, за постановяването на Решение
№ 86 на Министерския съвет от 11.02.2016 г.,
изменено и допълнено с Решение № 422 на
Министерския съвет от 26.05.2016 г., с което са
отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на обявлението в
„Държавен вестник“.
5656
89. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“, Лот 3.3, с обхват от км
397+600 до км 420+624 и етапна връзка към
съществуващ път I-1 (Е79) при км 397+000 и
нова пътна връзка на път I-1 (Е79) с общински
път с. Ново Делчево – с. Дамяница“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на наследниците на Филип
Костадинов Дънгов, собственик на имот № 65.12,
намиращ се в землището на гр. Сандански, община Сандански, за постановяването на Решение
№ 86 на Министерския съвет от 11.02.2016 г.,
изменено и допълнено с Решение № 422 на
Министерския съвет от 26.05.2016 г., с което са
отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на обявлението в
„Държавен вестник“.
5657
90. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“, Лот 3.3, с обхват от км
397+600 до км 420+624 и етапна връзка към
съществуващ път I-1 (Е79) при км 397+000 и
нова пътна връзка на път I-1 (Е79) с общински
път с. Ново Делчево – с. Дамяница“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на наследниците на Димитър Мигдалов Арнаудов, собственик на имот
№ 65.13, намиращ се в землището на гр. Сандански, община Сандански, за постановяването
на Решение № 86 на Министерския съвет от
11.02.2016 г., изменено и допълнено с Решение
№ 422 на Министерския съвет от 26.05.2016 г.,
с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението на Министерския съвет може да
бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на
обявлението в „Държавен вестник“.
5658
91. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“, Лот 3.3, с обхват от км
397+600 до км 420+624 и етапна връзка към
съществуващ път I-1 (Е79) при км 397+000 и
нова пътна връзка на път I-1 (Е79) с общински
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път с. Ново Делчево – с. Дамяница“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на наследниците на Андон
Наков Сахатчиев, собственик на имот № 65.15,
намиращ се в землището на гр. Сандански, община Сандански, за постановяването на Решение
№ 86 на Министерския съвет от 11.02.2016 г.,
изменено и допълнено с Решение № 422 на
Министерския съвет от 26.05.2016 г., с което са
отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на обявлението в
„Държавен вестник“.
5659
92. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“, Лот 3.3, с обхват от км
397+600 до км 420+624 и етапна връзка към
съществуващ път I-1 (Е79) при км 397+000 и
нова пътна връзка на път I-1 (Е79) с общински
път с. Ново Делчево – с. Дамяница“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на наследниците на Божик
Ангелов Акшаров, собственик на имот № 65.16,
намиращ се в землището на гр. Сандански, община Сандански, за постановяването на Решение
№ 86 на Министерския съвет от 11.02.2016 г.,
изменено и допълнено с Решение № 422 на
Министерския съвет от 26.05.2016 г., с което са
отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на обявлението в
„Държавен вестник“.
5660
93. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“, Лот 3.3, с обхват от км
397+600 до км 420+624 и етапна връзка към
съществуващ път I-1 (Е79) при км 397+000 и
нова пътна връзка на път I-1 (Е79) с общински
път с. Ново Делчево – с. Дамяница“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на наследниците на Мария
и Сава Костадинови Моавинови, собственици
на имот № 66.22, намиращ се в землището на
гр. Сандански, община Сандански, за постановяването на Решение № 86 на Министерския
съвет от 11.02.2016 г., изменено и допълнено
с Решение № 422 на Министерския съвет от
26.05.2016 г., с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна
нужда. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на
обявлението в „Държавен вестник“.
5661
94. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“, Лот 3.3, с обхват от км
397+600 до км 420+624 и етапна връзка към
съществуващ път I-1 (Е79) при км 397+000 и
нова пътна връзка на път I-1 (Е79) с общински
път с. Ново Делчево – с. Дамяница“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната соб-
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ственост съобщава на наследниците на Никола
Стоянов Чобанов, собственик на имот № 66.29,
намиращ се в землището на гр. Сандански, община Сандански, за постановяването на Решение
№ 86 на Министерския съвет от 11.02.2016 г.,
изменено и допълнено с Решение № 422 на
Министерския съвет от 26.05.2016 г., с което са
отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на обявлението в
„Държавен вестник“.
5662
95. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“, Лот 3.3, с обхват от км
397+600 до км 420+624 и етапна връзка към
съществуващ път I-1 (Е79) при км 397+000 и
нова пътна връзка на път I-1 (Е79) с общински
път с. Ново Делчево – с. Дамяница“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на наследниците на Георги
Ангелов Чобанов, собственик на имот № 66.46,
намиращ се в землището на гр. Сандански, община Сандански, за постановяването на Решение
№ 86 на Министерския съвет от 11.02.2016 г.,
изменено и допълнено с Решение № 422 на
Министерския съвет от 26.05.2016 г., с което са
отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на обявлението в
„Държавен вестник“.
5663
96. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“, Лот 3.3, с обхват от км
397+600 до км 420+624 и етапна връзка към съществуващ път I-1 (Е79) при км 397+000 и нова
пътна връзка на път I-1 (Е79) с общински път
с. Ново Делчево – с. Дамяница“, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на наследниците на Илинка Я.
Ташева и Русинка Г. Георгиева, собственици
на имот № 66.58, намиращ се в землището на
гр. Сандански, община Сандански, за постановяването на Решение № 86 на Министерския
съвет от 11.02.2016 г., изменено и допълнено
с Решение № 422 на Министерския съвет от
26.05.2016 г., с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна
нужда. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на
обявлението в „Държавен вестник“.
5664
97. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“, Лот 3.3, с обхват от км
397+600 до км 420+624 и етапна връзка към съществуващ път I-1 (Е79) при км 397+000 и нова
пътна връзка на път I-1 (Е79) с общински път
с. Ново Делчево – с. Дамяница“, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на наследниците на Димитър
Кръстев Властанов, собственик на имот № 66.61,
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намиращ се в землището на гр. Сандански, община Сандански, за постановяването на Решение
№ 86 на Министерския съвет от 11.02.2016 г.,
изменено и допълнено с Решение № 422 на
Министерския съвет от 26.05.2016 г., с което са
отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на обявлението в
„Държавен вестник“.
5665
98. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“, Лот 3.3, с обхват от км
397+600 до км 420+624 и етапна връзка към
съществуващ път I-1 (Е79) при км 397+000 и
нова пътна връзка на път I-1 (Е79) с общински
път с. Ново Делчево – с. Дамяница“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на наследниците на Илия
Андреев Филипов, собственик на имот № 73.9,
намиращ се в землището на гр. Сандански, община Сандански, за постановяването на Решение
№ 86 на Министерския съвет от 11.02.2016 г.,
изменено и допълнено с Решение № 422 на
Министерския съвет от 26.05.2016 г., с което са
отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на обявлението в
„Държавен вестник“.
5666
99. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“, Лот 3.3, с обхват от км
397+600 до км 420+624 и етапна връзка към
съществуващ път I-1 (Е79) при км 397+000 и
нова пътна връзка на път I-1 (Е79) с общински
път с. Ново Делчево – с. Дамяница“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собс т венос т с ъобща ва на наслед н и ц и т е на
Христо Ангелов Дънгов, собственик на имот
№ 74.14, намиращ се в землището на гр. Сандански, община Сандански, за постановяването
на Решение № 86 на Министерския съвет от
11.02.2016 г., изменено и допълнено с Решение
№ 422 на Министерския съвет от 26.05.2016 г.,
с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението на Министерския съвет може да
бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на
обявлението в „Държавен вестник“.
5667
100. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“, Лот 3.3, с обхват от км
397+600 до км 420+624 и етапна връзка към
съществуващ път I-1 (Е79) при км 397+000 и
нова пътна връзка на път I-1 (Е79) с общински
път с. Ново Делчево – с. Дамяница“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на наследниците на Андрея
Георгиев Кривов, собственик на имот № 74.19,
намиращ се в землището на гр. Сандански, община Сандански, за постановяването на Решение
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№ 86 на Министерския съвет от 11.02.2016 г.,
изменено и допълнено с Решение № 422 на
Министерския съвет от 26.05.2016 г., с което са
отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на обявлението в
„Държавен вестник“.
5668
101. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“, Лот 3.3, с обхват от км
397+600 до км 420+624 и етапна връзка към
съществуващ път I-1 (Е79) при км 397+000 и
нова пътна връзка на път I-1 (Е79) с общински
път с. Ново Делчево – с. Дамяница“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на наследниците на Вельо
Андонов Гинев, собственик на имот № 74.2,
намиращ се в землището на гр. Сандански, община Сандански, за постановяването на Решение
№ 86 на Министерския съвет от 11.02.2016 г.,
изменено и допълнено с Решение № 422 на
Министерския съвет от 26.05.2016 г., с което са
отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на обявлението в
„Държавен вестник“.
5669
102. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“, Лот 3.3, с обхват от км
397+600 до км 420+624 и етапна връзка към съществуващ път I-1 (Е79) при км 397+000 и нова
пътна връзка на път I-1 (Е79) с общински път
с. Ново Делчево – с. Дамяница“, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на наследниците на Иван Манчев
Илков, собственик на имот № 74.21, намиращ
се в землището на гр. Сандански, община Сандански, за постановяването на Решение № 86 на
Министерския съвет от 11.02.2016 г., изменено и
допълнено с Решение № 422 на Министерския
съвет от 26.05.2016 г., с което са отчуж дени
имоти и части от имоти – частна собственост,
за държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
5670
103. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“, Лот 3.3, с обхват от км
397+600 до км 420+624 и етапна връзка към съществуващ път I-1 (Е79) при км 397+000 и нова
пътна връзка на път I-1 (Е79) с общински път
с. Ново Делчево – с. Дамяница“, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на наследниците на Иван Василев
Попов, собственик на имот № 148.3, намиращ
се в землището на гр. Сандански, община Сандански, за постановяването на Решение № 86 на
Министерския съвет от 11.02.2016 г., изменено и
допълнено с Решение № 422 на Министерския
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съвет от 26.05.2016 г., с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост,
за държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
5671
104. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“, Лот 3.3, с обхват от км
397+600 до км 420+624 и етапна връзка към
съществуващ път I-1 (Е79) при км 397+000 и
нова пътна връзка на път I-1 (Е79) с общински
път с. Ново Делчево – с. Дамяница“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на наследниците на Георги
Николов Дачански, собственик на имот № 149.4,
намиращ се в землището на гр. Сандански, община Сандански, за постановяването на Решение
№ 86 на Министерския съвет от 11.02.2016 г.,
изменено и допълнено с Решение № 422 на
Министерския съвет от 26.05.2016 г., с което са
отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на обявлението в
„Държавен вестник“.
5672
105. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“, Лот 3.3, с обхват от км
397+600 до км 420+624 и етапна връзка към съществуващ път I-1 (Е79) при км 397+000 и нова
пътна връзка на път I-1 (Е79) с общински път
с. Ново Делчево – с. Дамяница“, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на наследниците на Катерина
Ангелова Янакиева, собственик на имот № 149.7,
намиращ се в землището на гр. Сандански, община Сандански, за постановяването на Решение
№ 86 на Министерския съвет от 11.02.2016 г.,
изменено и допълнено с Решение № 422 на
Министерския съвет от 26.05.2016 г., с което са
отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на обявлението в
„Държавен вестник“.
5673
106. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“, Лот 3.3, с обхват от км
397+600 до км 420+624 и етапна връзка към
съществуващ път I-1 (Е79) при км 397+000 и
нова пътна връзка на път I-1 (Е79) с общински
път с. Ново Делчево – с. Дамяница“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на наследниците на Атанас
Василев Илиев, собственик на имот № 159.46,
намиращ се в землището на гр. Сандански, община Сандански, за постановяването на Решение
№ 86 на Министерския съвет от 11.02.2016 г.,
изменено и допълнено с Решение № 422 на
Министерския съвет от 26.05.2016 г., с което са
отчуждени имоти и части от имоти – частна
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собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на обявлението в
„Държавен вестник“.
5674
107. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“, Лот 3.3, с обхват от км
397+600 до км 420+624 и етапна връзка към
съществуващ път I-1 (Е79) при км 397+000 и
нова пътна връзка на път I-1 (Е79) с общински
път с. Ново Делчево – с. Дамяница“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собс т венос т с ъобща ва на наслед н и ц и т е на
Елена Стефанова Петрова, собственик на имот
№ 159.59, намиращ се в землището на гр. Сандански, община Сандански, за постановяването
на Решение № 86 на Министерския съвет от
11.02.2016 г., изменено и допълнено с Решение
№ 422 на Министерския съвет от 26.05.2016 г.,
с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението на Министерския съвет може да
бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на
обявлението в „Държавен вестник“.
5675
108. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“, Лот 3.3, с обхват от км
397+600 до км 420+624 и етапна връзка към съществуващ път I-1 (Е79) при км 397+000 и нова
пътна връзка на път I-1 (Е79) с общински път
с. Ново Делчево – с. Дамяница“, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на наследниците на Вангелия
Илиева Стоева, собственик на имот № 159.60,
намиращ се в землището на гр. Сандански, община Сандански, за постановяването на Решение
№ 86 на Министерския съвет от 11.02.2016 г.,
изменено и допълнено с Решение № 422 на
Министерския съвет от 26.05.2016 г., с което са
отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на обявлението в
„Държавен вестник“.
5676
109. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“, Лот 3.3, с обхват от км
397+600 до км 420+624 и етапна връзка към
съществуващ път I-1 (Е79) при км 397+000 и
нова пътна връзка на път I-1 (Е79) с общински
път с. Ново Делчево – с. Дамяница“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на наследниците на Георги
Ангелов Чобанов, собственик на имот № 113.1,
намиращ се в землището на гр. Сандански, община Сандански, за постановяването на Решение
№ 86 на Министерския съвет от 11.02.2016 г.,
изменено и допълнено с Решение № 422 на
Министерския съвет от 26.05.2016 г., с което са
отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
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пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на обявлението в
„Държавен вестник“.
5677
110. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“, Лот 3.3, с обхват от км
397+600 до км 420+624 и етапна връзка към
съществуващ път I-1 (Е79) при км 397+000 и
нова пътна връзка на път I-1 (Е79) с общински
път с. Ново Делчево – с. Дамяница“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на наследниците на Никола
Ангелов Геренски, собственик на имот № 51.12,
намиращ се в землището на с. Лешница, община Сандански, за постановяването на Решение
№ 86 на Министерския съвет от 11.02.2016 г.,
изменено и допълнено с Решение № 422 на
Министерския съвет от 26.05.2016 г., с което са
отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на обявлението в
„Държавен вестник“.
5678
111. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“, Лот 3.3, с обхват от км
397+600 до км 420+624 и етапна връзка към
съществуващ път I-1 (Е79) при км 397+000 и
нова пътна връзка на път I-1 (Е79) с общински
път с. Ново Делчево – с. Дамяница“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на наследниците на Маруша Панова Органджиева, собственик на имот
№ 110.18, намиращ се в землището на с. Лешница, община Сандански, за постановяването
на Решение № 86 на Министерския съвет от
11.02.2016 г., изменено и допълнено с Решение
№ 422 на Министерския съвет от 26.05.2016 г.,
с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението на Министерския съвет може да
бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на
обявлението в „Държавен вестник“.
5679
112. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“, Лот 3.3, с обхват от км
397+600 до км 420+624 и етапна връзка към
съществуващ път I-1 (Е79) при км 397+000 и
нова пътна връзка на път I-1 (Е79) с общински
път с. Ново Делчево – с. Дамяница“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на наследниците на Руйчо
Стоянов Димчев, собственик на имот № 71.1,
намиращ се в землището на с. Плоски, община Сандански, за постановяването на Решение
№ 86 на Министерския съвет от 11.02.2016 г.,
изменено и допълнено с Решение № 422 на
Министерския съвет от 26.05.2016 г., с което са
отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
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пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на обявлението в
„Държавен вестник“.
5680
113. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“, Лот 3.3, с обхват от км
397+600 до км 420+624 и етапна връзка към
съществуващ път I-1 (Е79) при км 397+000 и
нова пътна връзка на път I-1 (Е79) с общински
път с. Ново Делчево – с. Дамяница“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собс т венос т с ъобща ва на Георг иос Хрис т у
Парсани дис, наследник на Верка А н д реева
Маламова, собственик на имот № 61.4, намиращ се в землището на гр. Сандански, община
Санданск и, за постановяването на Решение
№ 86 на Министерския съвет от 11.02.2016 г.,
изменено и допълнено с Решение № 422 на
Министерския съвет от 26.05.2016 г., с което са
отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на обявлението в
„Държавен вестник“.
5681
114. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“, Лот 3.3, с обхват от км
397+600 до км 420+624 и етапна връзка към
съществуващ път I-1 (Е79) при км 397+000 и
нова пътна връзка на път I-1 (Е79) с общински
път с. Ново Делчево – с. Дамяница“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собс т венос т с ъобща ва на Д и м и т ър С ла вев
Георгиев, наследник на Мара Панталеева Георгиева, собственик на имот № 9.81, намиращ
се в землището на гр. Кресна, община Кресна,
за постановяването на Решение № 86 на Министерския съвет от 11.02.2016 г., изменено и
допълнено с Решение № 422 на Министерския
съвет от 26.05.2016 г., с което са отчуж дени
имоти и части от имоти – частна собственост,
за държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
5682
115. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“, Лот 3.3, с обхват от км
397+600 до км 420+624 и етапна връзка към
съществуващ път I-1 (Е79) при км 397+000 и
нова пътна връзка на път I-1 (Е79) с общински
път с. Ново Делчево – с. Дамяница“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Стоян Георгиев Васев,
наследник на Петко Христов Петков, собственик
на имот № 2.54, намиращ се в землището на
с. Долна Градешница, община Кресна, за постановяването на Решение № 86 на Министерския
съвет от 11.02.2016 г., изменено и допълнено
с Решение № 422 на Министерския съвет от
26.05.2016 г., с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна
нужда. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред Върховния администра-
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тивен съд в 14-дневен срок от обнародването на
обявлението в „Държавен вестник“.
5683
116. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“, Лот 3.3, с обхват от км
397+600 до км 420+624 и етапна връзка към съществуващ път I-1 (Е79) при км 397+000 и нова
пътна връзка на път I-1 (Е79) с общински път
с. Ново Делчево – с. Дамяница“, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Георги Димитров Дивчев,
наследник на Тодор Иванов Дивчев, собственик
на имот № 95.63, намиращ се в землището на
с. Плоски, община Сандански, за постановяването на Решение № 86 на Министерския съвет
от 11.02.2016 г., изменено и допълнено с Решение
№ 422 на Министерския съвет от 26.05.2016 г.,
с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението на Министерския съвет може да
бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на
обявлението в „Държавен вестник“.
5684
117. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“, Лот 3.3, с обхват от км
397+600 до км 420+624 и етапна връзка към
съществуващ път I-1 (Е79) при км 397+000 и
нова пътна връзка на път I-1 (Е79) с общински
път с. Ново Делчево – с. Дамяница“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Христослав Ангелов
Ангелов, наследник на Ангел Василев Ангелов,
собственик на имот № 11.13, намиращ се в
землището на с. Дамяница, община Сандански, за постановяването на Решение № 86 на
Министерския съвет от 11.02.2016 г., изменено
и допълнено с Решение № 422 на Министерския
съвет от 26.05.2016 г., с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
5685
118. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“, Лот 3.3, с обхват от км
397+600 до км 420+624 и етапна връзка към
съществуващ път I-1 (Е79) при км 397+000 и
нова пътна връзка на път I-1 (Е79) с общински
път с. Ново Делчево – с. Дамяница“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Ангел Ангелов Василев,
наследник на Ангел Василев Ангелов, собственик
на имот № 11.13, намиращ се в землището на
с. Дамяница, община Сандански, за постановяването на Решение № 86 на Министерския съвет
от 11.02.2016 г., изменено и допълнено с Решение
№ 422 на Министерския съвет от 26.05.2016 г.,
с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението на Министерския съвет може да
бъде обжалвано пред Върховния администра-
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тивен съд в 14-дневен срок от обнародването на
обявлението в „Държавен вестник“.
5686
119. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“, Лот 3.3, с обхват от км
397+600 до км 420+624 и етапна връзка към съществуващ път I-1 (Е79) при км 397+000 и нова
пътна връзка на път I-1 (Е79) с общински път
с. Ново Делчево – с. Дамяница“, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Петър Атанасов Ангелов, наследник на Ангел Василев Ангелов, собственик
на имот № 28.10, намиращ се в землището на
с. Дамяница, община Сандански, за постановяването на Решение № 86 на Министерския
съвет от 11.02.2016 г., изменено и допълнено
с Решение № 422 на Министерския съвет от
26.05.2016 г., с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна
нужда. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на
обявлението в „Държавен вестник“.
5687
120. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“, Лот 3.3, с обхват от км
397+600 до км 420+624 и етапна връзка към
съществуващ път I-1 (Е79) при км 397+000 и
нова пътна връзка на път I-1 (Е79) с общински
път с. Ново Делчево – с. Дамяница“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Или яна Цветкова
Чешмеджиева, наследница на Цветко Илиев
Петков, собственик на имот № 28.30, намиращ
се в землището на с. Дамяница, община Сандански, за постановяването на Решение № 86 на
Министерския съвет от 11.02.2016 г., изменено и
допълнено с Решение № 422 на Министерския
съвет от 26.05.2016 г., с което са отчуж дени
имоти и части от имоти – частна собственост,
за държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
5688
121. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“, Лот 3.3, с обхват от км
397+600 до км 420+624 и етапна връзка към съществуващ път I-1 (Е79) при км 397+000 и нова
пътна връзка на път I-1 (Е79) с общински път
с. Ново Делчево – с. Дамяница“, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Атанас Стефанов Панайотов,
наследник на Гюргя Атанасова Панайотова,
собственик на имот № 110.14, намиращ се в
землището на с. Лешница, община Сандански,
за постановяването на Решение № 86 на Министерския съвет от 11.02.2016 г., изменено и
допълнено с Решение № 422 на Министерския
съвет от 26.05.2016 г., с което са отчуж дени
имоти и части от имоти – частна собственост,
за държавна нужда. Решението на Министерския
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съвет може да бъде обжалвано пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
5689
21. – Т р а к и йск и я т у н и в ер си т е т – С т ар а
Загора, обявява конкурси за: Ветеринарномедицински факултет за доцент в област на висше
образование 6. А грарни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4.
Ветеринарна медицина по Обществено ветеринарно дело и законодателство със срок 3 месеца;
Аграрен факултет за доценти в област на висше
образование 4. Природни науки, математика и
информатика, професионално направление 4.3.
Биологически науки по Екология и опазване
на екосистемите – един; в област на висше
образование 6. А грарни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.3.
Животновъдство по Рибовъдство, рибно стопанство и промишлен риболов – един; за главни
асистенти: в област на висше образование 6.
Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.1. Растениевъдство
по Общо земеделие – един; в област на висше
образование 5. Технически науки, професионално направление 5.13. Общо инженерство по
Аграрно инженерство – един; в област на висше
образование 4. Природни науки, математика и
информатика, професионално направление 4.1.
Физически науки по Физика – един; всички със
срок 2 месеца; Медицински факултет за професор
в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1.
Медицина по Инфекциозни болести – един със
срок 3 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Док у менти: за ВМФ – във фак ултета, тел. 042/699506; за АФ – във факултета,
тел. 042/699300; Студентски град; за МФ – във
факултета, ул. Армейска 11, тел. 042/664468.
5492
240. – Висшето училище по телекомуникации
и пощи, София, обявява конкурс за заемане
на академичната длъжност главен асистент в
област на висше образование 5. Технически
науки, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, научна
спец и а л но с т „ А в т омат и зи ра н и сис т ем и з а
обработка на информация и управление (Компютърни архитектури)“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Справки и документи – във ВУТП, София 1700,
ул. Академик Стефан Младенов 1, тел. 02/8062
188, експерт човешки ресурси.
5515
64. – Бъ л гарск ата а к а дем и я на нау к и т е
обявява конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за у чебната 2016 – 2017 г.
в съответствие с Решение № 328 на МС от
3.05.2016 г. В срок от 15.08.2016 г. до 14.10.2016 г.
кандидатите подават молба за участие в конкурса до директора на обучаващата организация, посочена в списъка (приложението). За
справки – в обучаващите организации или в
БА Н – а дминист раци я, ул. 15 ноември № 1,
стая 310, тел. 9795260.
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Приложение

Списък на специалностите, по които се обявяват конкурси за докторанти в Българската академия
на науките, брой места по форма на обучение и обучаващи организации – конкурс 2016 – 2017 г.
Шифър

Научна специалност

Ред.
Зад.
Обучаваща оргаформа форма
низация

4.5.

Математика (Математическо моделиране и приложение на математиката)

1

ИМИ

4.6.

Информатика и компютърни науки (Информатика)

1

4.5.

Математика (Биомеханика)

1

И-т по механика

4.5.

Математика (Механика на флуидите)

1

И-т по механика

4.5.

Математика (Математическо моделиране и приложение на математиката)

1

И-т по механика

4.5.

Математика (Приложна механика)

1

И-т по механика

5.1.

Машинно инженерство (Роботи и манипулатори)

1

И-т по механика

5.6.

Материали и материалознание (Технология на композитните материали)

1

И-т по механика

5.6.

Материали и материалознание (Строителни материали и изделия и технология на производството им)

1

И-т по механика

5.1.

Машинно инженерство (Роботи и манипулатори)

1

5.2.

Електротехника, електроника и автоматика (Приложение на
принципите и методите на кибернетиката в техническите науки)

1

5.2.

Електротехника, електроника и автоматика (Елементи и устройства на автоматиката и изчислителната техника)

1

5.2.

Електротехника, електроника и автоматика (Автоматизация
на производството по отрасли)

1

ИСИР

4.5.

Математика (Изчислителна математика)

1

ИИКТ

4.5.

Математика (Математическо моделиране и приложение на математиката)

1

ИИКТ

4.6.

Информатика и компютърни науки (Информатика)

1

ИИКТ

5.2.

Електротехника, електроника и автоматика (Автоматизирани
системи за обработка на информация и управление)

1

ИИКТ

5.2.

Електротехника, електроника и автоматика (Приложение на
принципите и методите на кибернетиката в различни области
на науката)

1

ИИКТ

5.3.

Комуникационна и компютърна техника (Компютърни системи,
комплекси и мрежи)

1

ИИКТ

5.3.

Комуникационна и компютърна техника (Комуникационни мрежи и системи)

1

ИИКТ

4.1.

Физически науки (Ядрена физика )

1

ИЯИЯЕ

4.2.

Химически науки (Радиохимия)

1

ИЯИЯЕ

4.2.

Химически науки (Електрохимия (вкл. химически източници
на тока)

2

ИЕЕС

4.2.

Химически науки (Физикохимия)

1

ИЕЕС

4.2.

Химически науки (Процеси и апарати в химичната и биохимичната промишленост)

1

ИИХ

4.1.

Физически науки (Електрични, магнитни и оптични свойства
на кондензираната материя)

1

ЦЛСЕНЕИ

4.2.

Химически науки (Технология на полупроводниковите материали и електронни елементи)

1

ЦЛСЕНЕИ

4.1.

Физически науки (Лазерна физика, физика на атомите, молекулите и плазмата и физика на вълновите процеси)

1

ИФТТ

4.1.

Физически науки (Физика на кондензираната материя)

2

ИФТТ

1

-

ИМИ

ИСИР
ИСИР

-

ИСИР
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4.1.

Физически науки (Физика на вълновите процеси)

1

ИЕ

4.1.

Физически науки (Радиофизика и физическа електроника)

1

ИЕ

4.1.

Физически науки (Математическо моделиране и приложение
на математиката във физиката)

1

ИЕ

4.1.

Физически науки (Физика на атомите и молекулите)

1

ИЕ

4.1.

Физически науки (Електрични, магнитни и оптични свойства
на кондензираната материя)

1

ИОМТ

4.1.

Физически науки (Физика на вълновите процеси)

1

ИОМТ

4.2.

Химически науки (Физикохимия)

1

ИОМТ

5.5.

Транспорт, корабоплаване и авиация (Теория на кораба)

1

ИМСТЦХА

5.13. Общо инженерство (Методи за контролиране и изпитване
на материали, изделия и апаратура)

2

ИМСТЦХА

5.13. Общо инженерство (Защита на населението и народното стопанство в критични ситуации (технологии и средства за сигурност
и защита на критична инфраструктура при криза)

-

4.2.

Химически науки (Теоретична химия)

1

ИОНХ

4.2.

Химически науки (Неорганична химия)

1

ИОНХ

4.2.

Химически науки (Химия на твърдото тяло)

1

ИОНХ

4.2.

Химически науки (Органична химия)

1

ИОХЦФ

4.2.

Химически науки (Теоретична химия)

1

ИОХЦФ

4.2.

Химически науки (Биоорганична химия, химия на природните
и физиологично активните вещества)

1

ИОХЦФ

4.2.

Химически науки (Физикохимия)

2

ИФХ

4.2.

Химически науки (Електрохимия (вкл. химични източници
на ток)

1

ИФХ

4.2.

Химически науки (Полимери и полимерни материали)

3

И-т по полимери

4.2.

Химически науки (Химична кинетика и катализ)

1

И-т по катализ

4.2.

Химически науки (Химия на твърдото тяло)

1

И-т по катализ

4.1.

Физически науки (Електрични, магнитни и оптични свойства
на кондензираната материя)

1

ЦЛПФ-Пл

4.3.

Биологически науки (Молекулярна биология)

2

-

ИМолБ

3.2.

Психология (Психофизиология)

-

1

И-т по невробиология

4.3.

Биологически науки (Микробиология)

1

ИМикрБ

4.3.

Биологически науки (Имунология)

1

ИМикрБ

4.3.

Биологически науки (Биофизика)

2

ИБФБМИ

4.3.

Биологически науки (Физиология на животните и човека)

1

ИБИР

4.3.

Биологически науки (Имунология)

1

ИБИР

6.3.

Животновъдство (Развъждане на селскостопанските животни,
биология и биотехника на размножаването)

4.3.

Биологически науки (Антропология)

2

ИЕМПАМ

4.3.

Биологически науки (Вирусология)

1

ИЕМПАМ

4.3.

Биологически науки (Ентомология )

1

ИБЕИ

4.3.

Биологически науки (Ботаника )

1

ИБЕИ

4.3.

Биологически науки (Паразитология и хелминтология)

1

ИБЕИ

4.3.

Биологически науки (Екология и опазване на екосистемите)

1

ИБЕИ

6.5.

Горско стопанство (Горски култури, селекция и семепроизводство)

1

2

2

1

ИМСТЦХА

ИБИР

И-т за гората
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6.5.

Горско стопанство (Лесимелиорация, защита на горите и специални ползвания в горите)

1

И-т за гората

4.3.

Биологически науки (Физиология на растенията)

1

ИФРГ

4.3.

Биологически науки (Генетика)

1

ИФРГ

4.3.

Биологически науки (Зоология – 01.06.02)

1

4.4.

Науки за Земята ( Инженерна геология)

1

4.4.

Науки за Земята (Сеизмология и вътрешен строеж на Земята)

1

НИГГГ

4.4.

Науки за Земята (Физическа география и ландшафтознание)

1

НИГГГ

4.4.

Науки за Земята (Картография и ГИС)

1

НИГГГ

5.6.

Материали и материалознание (Механика на деформируемото
твърдо тяло)

1

НИГГГ

5.7.

Архитектура, строителство и геодезия (Обща, висша и приложна геодезия)

1

НИГГГ

5.7.

Архитектура, строителство и геодезия (Инженерна хидрология,
хидравлика и водно стопанство)

1

НИМХ

4.3.

Биологически науки (Екология и опазване на екосистемите)

-

4.4.

Науки за Земята (Геология на океаните и моретата)

1

ИО-Вн

4.1.

Физически науки (Астрофизика и звездна астрономия)

2

ИА НАО

4.1.

Физически науки (Физика на океана, атмосферата и околоземното пространство)

1

ИКИТ

4.4.

Науки за Земята (Дистанционни изследвания на Земята и
планетите)

1

1

ИКИТ

5.5.

Транспорт, корабоплаване и авиация (Динамика, балистика и
у-ние на полета на летателни апарати)

2

-

ИКИТ

2.1.

Филология (Български език)

1

1

ИБЕ

2.1.

Филология (Общо и сравнително езикознание)

1

ИБЕ

2.1.

Филология (Българска литература (Стара българска литература)

1

И-т за литература

2.1.

Филология (Българска литература (Възрожденска литература)

1

И-т за литература

2.1.

Филология (Теория и история на литературата)

1

И-т за литература

2.1.

Филология (Балкански литератури и култури)

1

ИБалкЦТ

2.2.

История и археология (Стара история и тракология)

1

ИБалкЦТ

2.2.

История и археология (Средновековна обща история)

1

ИБалкЦТ

2.2.

История и археология (Документалистика, архивистика, палеография)

1

ИБалкЦТ

2.2.

История и археология (Нова и най-нова обща история)

1

ИБалкЦТ

3.1.

Социология, антропология и науки за културата (Теория и
история на културата)

1

ИБалкЦТ

2.2.

История и археология (История на България)

2

ИИстИ

3.1.

Социология, антропология и науки за културата (Етнография)

1

ИЕФЕМ

3.1.

Социология, антропология и науки за културата (Фолклористика)

1

ИЕФЕМ

3.1.

Социология, антропология и науки за културата (Музеология)

1

ИЕФЕМ

8.1.

Теория на изкуствата (Изкуствознание и изобразително изкуство
(Народни изкуства)

1

ИЕФЕМ

8.3.

Музикално и танцово изкуство (Музикознание, музикално и
танцово изкуство (Етномузикология и етнохореология)

1

ИЕФЕМ

8.3.

Музикално и танцово изкуство (Музикознание и музикално
изкуство)

1

ИИИзк.

8.4.

Театрално и филмово изкуство (Театрознание и театрално
изкуство)

1

ИИИзк.

НПНМ
1

1

Геологически и-т

ИО-Вн
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8.4.

Театрално и филмово изкуство (Кинознание, киноизкуство и
телевизия)

1

ИИИзк.

2.2.

История и археология (Стара история (Праистория)

3

НАИМ

2.1.

Филология (Теория и история на литературата (Кирило-методиевистика)

1

КМНЦ

3.8.

Икономика (Народно стопанство, вкл. рег. икономика и история
на народното стопанство)

2

ИИконИ

3.8.

Икономика (Политическа икономика)

1

ИИконИ

3.8.

Икономика (Икономика и управление)

1

ИИконИ

3.8.

Икономика (Световно стопанство и МИО)

2

ИИконИ

3.8.

Икономика (Финанси, парично обращение, кредит и застраховка)

1

ИИконИ

3.8.

Икономика (Статистика и демография)

1

ИИконИ

3.6.

Право (Гражданско и семейно право (Гражданско право – обща
част)

3.6.

Право (Правна социология)

3.6.

Право (Наказателен процес)

2.2.

История и археология (История на България (Историческа
демография)

1

3.1.

Социология, антропология и науки за културата (Социология)

1

3.2.

Психология (Социална психология)

1

3.2.

Психология (Педагогическа и възрастова психология)

1

ИИНЧ

3.8.

Икономика (Статистика и демография)

1

ИИНЧ

2.3.

Философия (Естетика)

1

ИИОЗ

2.3.

Философия (Логика)

1

ИИОЗ

2.3.

Философия (Етика)

1

ИИОЗ

2.3.

Философия (Философия на науката)

1

ИИОЗ

2.3.

Философия (Философия на културата, политиката, правото и
икономиката (Религия)

1

ИИОЗ

2.3.

Философия (Онтология)

1

ИИОЗ

2.3.

Философия (Теория на познанието)

1

ИИОЗ

3.1.

Социология, антропология и науки за културата (Социология)

1

3.1.
5546

Социология, антропология и науки за културата (Наукознание)

1

51. – Институ т ът за изследване на населението и човека при БАН – София, обявява
конкурси за: професор в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки,
професионално направление 3.1. Социология,
антропология и науки за културата (социална
демография); главни асистенти: в област на
висше образование 3. Социа лни, стопанск и
и правни науки, професионално направление
3.1. С оц иолог и я, а н т рополог и я и нау к и за
културата (Социология – социален и човешки
капитал; маргинални групи и общности; образование; бедност и неравенства) – един, двата за
нуждите на секция „Възпроизводствени процеси
и структури на населението“; в област на висше
образование 3. Социални, стопански и правни
науки, професионално направление 3.8. Икономика (Статистика и демография – икономически
активно население и образование) – един, за

1

ИДП
2

ИДП

1

ИДП
ИИНЧ
ИИНЧ

1

1

ИИНЧ

ИИОЗ
ИИОЗ

нуждите на секция „Икономическа и историческа демография“, трите конкурса са със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в института, ул. Акад. Георги
Бончев, бл. 6, тел. 02/ 870 32 17.
5542
57. – Община Велинград на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изготвен ПУП – план за
регулация и застрояване за промяна предназначението на земеделски земи за имот № 21 в масив 33, Велинград, както следва: предприема се
процедура по промяна предназначението на имот
033021 от „пасище, мера“ в „За площадка за третиране на ТБО, зелени и биоразградими отпадъци“;
образува се един УПИ ХХI-21 – „За площадка
за третиране на ТБО, зелени и биоразградими
отпадъци“ с площ 32 386 кв. м, НТП – Съоръжение за третиране на битови отпадъци чрез

С Т Р.
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сепариране и компостиране. Достъпът до него
ще се осъществява посредством полски път (ПИ
033005); в частта план за застрояване в УПИ
ХХI-21 – „За площадка за третиране на ТБО,
зелени и биоразградими отпадъци“, се предвижда
ново застроително петно до два етажа, с височина на стрехата до 10 м, плътност на застрояване – 80 %, Кинт. – 2,0, местност Благовото,
землище Велинград, община Велинград, и при
отстояния съгласно червения цвят в приложената скица – идейно предложение. Проектът
се намира в отдел „ТСУ“, Община Велинград,
бул. Хан Аспарух 35, ет. 1, стая № 2, и може да
се прегледа от заинтересуваните и на основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ да се възрази в едномесечен
срок от обнародване на съобщението в „Държавен вестник“ до кмета на община Велинград.
5491
26. – Община Казанлък на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че са изработени проекти
за парцеларни планове на подземен водопровод
и електропровод за захранване на поземлен
имот (ПИ) с № 057027, местност Лъджански път,
собственост на „Строймат – 2002“ – ЕООД, в
землище Казанлък, преминаващи през ПИ: за
водопровода: в землище Казанлък – № 57.424 и
№ 56.425 – „полски пътища“; в землище Розово – № 000027, № 000026, № 0000025 – „полски
пътища“; № 000024 и № 000022 – „напоителен
канал“, № 000023 – „пасище“; за електропровода:
в землище Казанлък – № 61.16 – „частна нива“;
№ 56.399, № 56.423 и № 56.425 – „полски пътища“;
№ 56.398 – „пасище“; № 56.408 – „водно течение,
река“; № 56.409 и № 56.422 – „местен път“. Дължината на трасето на водопровода е 1451,70 м,
а на елек т роп ровода – 533,42 м; п лан-схема
на водопровод през улици с идентификатори
№ 507.162 и № 507.228 в урбанизираната територия на Казанлък. На основание чл. 128, ал.
5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да разгледат проекта в стая 11 на Община
Казанлък и да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта.
5490
22. – Община гр. Септември, област Пазарджик, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на ПУП – парцеларен план за териториите, необходими за
изгра ж дане на ж п лини я Софи я – Пловдив,
у частък Ихтиман – Септември, разположени
в землището на гр. Септември, като включва
всички имоти, разположени извън границите
на урбанизираната територия и засегнати от
трасето на железопътната линия (включително
имотите, засегнати от трасетата на новите и
подлежащи на изместване мрежи и съоръжения
на техническата инфраструктура) от км 94+765
до км 97+896. Заинтересованите лица могат да
се запознаят със съдържанието на проектите
в дирекция „АТУ“ в Община Септември. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
5489
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СЪДИЛИЩ А
Административният съд – Благоевград, на
основание чл. 181, ал. 1 АПК съобщава, че по
протест на прокурор от Окръжна прокуратура – Благоевград, против чл. 36, т. 11 от Наредбата
за определянето и администрирането на местните
такси и цени на услуги на община Хаджидимово,
приета с Решение № 140, обективирано в протокол
№ 11 от 10.10.2008 г. на Общинския съвет – гр. Хаджидимово, е образувано адм. дело № 369/2016 г.
по описа на съда и е насрочено за разглеждане
в открито съдебно заседание на 30.09.2016 г. от
11 ч., зала 002.
5521
Административният съд – Бургас, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че е
постъпило оспорване от прокурор в Окръжна
прокуратура – Бургас, против разпоредбата на
чл. 84 от раздел IV „Такси, събирани от общинската администрация от отдел „УТ“ от Наредба
№ 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на
община Несебър, влязла в сила на 1.01.2009 г.,
последно изменение от 10.07.2015 г., приета с Решение № 593 от протокол № 18 от 15.10.2013 г. на
Общинския съвет – гр. Несебър. По оспорването
е образувано адм. дело № 1233/2016 г., насрочено
за 29.09.2016 г. от 11 ч.
5468
Административният съд – Варна, VI с-в, на
основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е направено оспорване от Койчо Димитров Койчев,
Мария Атанасова Бянова и Геновева Петрова
Владимирова-Стоянова със съдебен адрес за призоваване Варна, ул. Цар Асен 70а, ет. 3, ап. 6, по
адм. д. № 2022/2015 г. против Решение № 2106-14
от 30.03.2015 г. на Общинския съвет – гр. Варна, с
което на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка чл. 110, ал. 4, чл. 16,
ал. 1 – 5, чл. 22, чл. 103, ал. 4 ЗУТ е одобрен
ПУП – ПРЗ на жилищен комплекс „Чайка“ (19 м.р.
и 20 м.р.) – Варна, и план-схемите (Ел, ВиК) по
чл. 108, ал. 2 ЗУТ, като променя отреждането за
УПИ ІІ-245 – „за озеленяване“, в частта на ПИ
с идентификатор 10135.2562.142 по кадастралната
карта на гр. Варна, попадащ в УПИ ІХ-142, УПИ
Х-215, УПИ І-55, 199, и улици, преминаващи през
северната и южната част на имот с идентификатор
10135.2562.142. Заинтересуваните лица могат да се
конституират като ответници в производството в
едномесечен срок от обнародване на съобщението
в „Държавен вестник“ чрез подаване на заявление
до съда, което да съдържа: трите имена и адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако има
такъв – за българските граждани; трите имена
и личния номер за чужденец и адреса, заявен
в съответната администрация, телефон, факс и
електронен адрес, ако има такъв; фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището
и последния посочен в съответния регистър адрес
на управление и електронния му адрес; номер на
делото; акта, който се оспорва, и органа, който
го е издал; изявление, че заинтересуваното лице
желае да бъде конституирано в производството като
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ответник; подпис на заявителя. Към заявлението
следва да приложат писмени доказателства, удостоверяващи качеството на заинтересувано лице
на заявителя. Със заявлението е недопустимо да
се правят искания за отмяна на индивидуалния
административен акт, както и за присъединяване
към подадената жалба.
5522
Административният съд – Велико Търново,
на основание чл. 181, ал. 1 АПК съобщава, че
е постъпил протест на прокурор от Районна
прокуратура – гр. Елена, против чл. 18, ал. 4 от
Правилника за организацията и дейността на
Общинския съвет – гр. Елена, неговите комисии
и взаимодействието му с общинската администрация, приет с Решение № 13 по протокол № 4 от
3.12.2015 г. на Общинския съвет – гр. Елена, за
което е образувано адм. д. № 420/2016 г. по описа
на Административния съд – гр. Велико Търново.
Съдебното заседание е насрочено за 16.09.2016 г.
от 10 ч.
5493
А дминистративният съд – Кюстендил, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че
кметът на община Рила оспорва Решение № 108
от 31.03.2016 г. по протокол № 12 от същата дата
на ОбС – гр. Рила, с което на основание чл. 21,
ал. 1, т. 8 ЗМСМА, § 14, ал. 1 и 2 ЗИДЗОЗЗ и чл. 19,
ал. 1 ЗСПЗЗ отказва извършване на продажба на
недвижими имоти, намиращи се в землището
на гр. Рила, представляващи земеделски земи
по чл. 19 ЗСПЗЗ от общински поземлен фонд,
чрез провеждане на публични търгове с тайно
наддаване. По жалбата е образувано адм. дело
№ 164/2016 г. по описа на Административния
съд – Кюстендил, насрочено за 10.10.2016 г. от 10 ч.
5494
Административният съд – Пазарджик, VІ състав, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че е постъпил протест на Стефан Георгиев
Янев – прокурор при Окръжна прокуратура – Пазарджик, против разпоредбата на чл. 27, ал. 9 от
Наредбата за определянето и администрирането
на местни такси и цени на услуги на територията
на община Велинград. Образувано е адм. дело
№ 519/2016 г. по описа на съда, което е насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
14.09.2016 г. от 10 ч.
5523
Административният съд – Пазарджик, VІ състав, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава,
че е постъпил протест на Живко Пенев – прокурор
при Окръжна прокуратура – Пазарджик, против
разпоредбата на чл. 26, т. 5 от Наредбата за рекламната дейност и реда и условията за разполагане на съоръжения за рекламно-информационни
елементи на територията на община Септември.
Образувано е адм. дело № 529/2016 г. по описа на
съда, което е насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание на 14.09.2016 г. от 10 ч.
5524
Административният съд – Перник, обявява на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК, че е постъпило
оспорване срещу разпоредбата на чл. 44б (8), глава
II, раздел VIII от Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на
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услуги, приета от Общинския съвет – гр. Трън.
Образувано е адм. дело № 299/2016 г. по описа на
Административния съд – Перник.
5525
Ловешкият окръжен съд съобщава на ответника
Семир Муйович роден на 2.05.1992 г. – сръбски
гражданин, че срещу него е образувано гр. д.
№ 256/2016 по описа на ЛОС. Ищец по делото е
Фанка Руменова Димитрова с постоянен адрес
с. Кирчево, област Ловеч, ул. Георги Бенковски
12, като е подала иск с правно основание чл. 62,
ал. 2 СК за оспорване на бащинството му. Съобщава на Семир Муйович, че в деловодството на
Ловешкия окръжен съд се намират исковата молба
и приложенията и може да получи препис от тях в
двуседмичен срок от обнародването в „Държавен
вестник“, като го предупреждава, че ако не се яви
в указания му срок, съдът ще му назначи особен
представител на основание чл. 48 ГПК.
5526
Поморийският районен съд, втори състав, съобщава на Ивайло Димитров Стоев и Калоян Димитров Стоев, двамата с постоянен адрес Поморие,
ул. Петър Берон 7, живеещи в Руска федерация с
неизвестен настоящ адрес, че са ответници по гр.д.
№ 196/2016 г., заведено от Иванка Томова Стоева,
а след нейната смърт е конституирана като ищца
Тинка Костова Стоева, с правно основание чл. 227
ЗЗД, че следва да се явят в двуседмичен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ в деловодството на Поморийския районен съд, ул. Цар
Калоян 1, за да получат препис от исковата молба
и приложенията към нея. В случай че не се явят
да получат книжата в указания срок, съдът ще
им назначи особен представител и делото ще се
разгледа без участие на ответниците.
5527
Софийският районен съд, гражданско отделение, 30 състав, призовава Лора Спасова Русинова
с постоянен и настоящ адрес: София, ул. Янтра
13А, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда
на 4.10.2016 г. в 13,30 ч. като ответница по гр.д.
№ 1497/2006 г., заведено от Алекси Костадинов
Николов. Ответницата да посочи съдебен адрес, в
противен случай делото ще се гледа при условията
на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
5516
Софийският районен съд, гражданско отделение, 71 състав, призовава Йорг-Александър
Курдцел, без данни в НБД „Население“, с неизвестен адрес, ответник по гр.д. № 50791/2015 г.
по описа на СРС, 71 състав, да се яви в съда в
едноседмичен срок от датата на обнародването в
„Държавен вестник“ за връчване на съобщение
за отговор по чл. 131 ГПК и връчване препис
от искова молба с вх. № 16254 от 26.08.2015 г. и
приложенията към нея. Ответникът да посочи
съдебен адрес, в противен случай делото ще се
гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
5517
Районният съд – Чирпан, по гр. д. № 266/2016 г.
призовава Одил Яшинович Закиров, роден на
11.07.1984 г., с последен известен адрес Чирпан,
ул. Тинтява 37А, че следва да се яви в 2-седмичен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ в
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Районен съд – Чирпан, стая № 4, за да му бъдат
връчени преписи от исковата молба и приложенията към нея, подадена от Мариела Петрова
Делчева, с която искова молба е предявен иск
с правно основание чл. 49, ал. 1 СК (за развод),
като в случай, че не се яви, ще му бъде назначен
особен представител на разноски на ищеца на
основание чл. 48, ал. 2 ГПК.
5495

ПОК А Н И И С Ъ ОБЩ Е Н И Я
7. – Управителният съвет на сдружение „Про
Вижън Интернешънъл“, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовното общо събрание
на всички членове на ЗЮЛНЦ ,,Про Вижън
Интернешънъл“ на 17.08.2016 г. в 10 ч. в София,
район „Лозенец“, ж.к. Лозенец, ул. Люботрън
76, бл. 5, вх. Б, ап. 34, при следния дневен ред:
1. промяна на устава на сдружение „Про Вижън
Интернешънъл“; 2. избор на нови членове на
УС и избор на УС на сдружение „Про Вижън
Интернешънъл“; 3. прием на нови членове в ОС.
5509
8. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
„Наследници на фолклорния огън“, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на 28.08.2016 г. в 16 ч.
в София, ж.к. Банишора, бл. 5А, вх. Б, ет. 3,
ап. 30, при следния дневен ред: 1. отчет на УС
за дейността за 2015 г.; 2. отчет на УС за финансовото състояние за 2015 г.; 3. освобождаване
от отговорност на настоящия УС; 4. избор на
нов УС; 5. промяна в устава.
5518
8. – Управителният съвет на Асоциация „Солидарност“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
и в изпълнение на решение от 26.06.2016 г.
свиква общо събрание на членовете на Асоциация „Солидарност“ на 8.09.2016 г. в 17 ч. в
София, ул. Константин Фотинов 21, при следния
дневен ред: 1. отчет на управителния съвет на
сдружението; 2. промени в устава на Асоциация
„Солидарност“; 3. избор на нов управителен и
контролен съвет на сдружението; 4. промяна
на административния адрес на сдружението.
5519
46. – Изпълнителният съвет (УС) на Синдикална федерация „Металици“, София, на
основание чл. 22, ал. 2 от устава и чл. 26 във
връзка с § 2, ал. 1 и 2 ЗЮЛНЦ свиква федерален координационен съвет (общо събрание) на
СФ „Металици“ на 13.09.2016 г. в 10 ч. в офиса
на СФ „Металици“ – София, пл. Македония
1, ет. 16, зала № 1, при следния дневен ред:
1. избор на членове на изпълнителния съвет
(управителния съвет) на СФ „Металици“; 2.
избор на членове на финансово-контролната
комисия (контролния съвет) на СФ „Металици“;
3. обсъждане процесите на консолидация на
синдикатите на европейско ниво и национално
ниво, както и влиянието им върху консолидацията на синдикатите в металния сектор в
България. Поканват се членовете на федералния координационен съвет (общо събрание).
Регистрацията на участниците започва в 9 ч.
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и завършва в 10 ч. на 13.09.2016 г. в офиса на
СФ „Металици“ – София, пл. Македония 1, ет.
16. Материалите по дневния ред са на разположение в офиса на СФ „Металици“ – София,
пл. Македония 1, ет. 16.
5781
27. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел Спортен клуб „Парламент“,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 11
от устава на сдружението свиква извънредно
общо събрание на членовете – учредители на
сдружението, на 14.09.2016 г. в 10 ч. на адрес:
Софи я, район „Витоша“, бул. Българи я 132,
вх. А, при следния дневен ред: 1. промени в
персоналния състав на управителния съвет; 2.
приемане на изменения и допълнения в устава
на сдружението; 3. решаване на организационни въпроси. Писмените материали, свързани с
дневния ред на общото събрание, са на разположение на членовете на адреса на управление на
сдружението в София, бул. България 132, вх. А.
5545
17. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел Спортен клуб „Платинум“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 11 от
устава на сдружението свиква извънредно общо
събрание на членовете – учредители на сдружението, на 15.09.2016 г. в 10 ч. на адрес: София,
район „Витоша“, бул. България 132, вх. А, при
следния дневен ред: 1. промени в персоналния
състав на управителния съвет; 2. приемане на
изменения и допълнения в устава на сдружението; 3. решаване на организационни въпроси.
Писмените материали, свързани с дневния ред
на общото събрание, са на разположение на
членовете на адреса на управление на сдружението в София, бул. България 132, вх. А.
5544
47. – Управителният съвет на сдружение
„Съюз на българските писатели“, София, на
основание чл. 20, ал. 2 от устава на сдружението и чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на членовете на сдружението на 19.11.2016 г. в
8,30 ч. в София, ул. Г. С. Раковски 108 – залата
на Научно-техническите съюзи, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на управителния съвет; 2. отчет на контролната комисия;
3. избор на председател, на управителен съвет
и на контролна комисия на сдружението. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 9,30 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
5752
775. – Съветът на настоятелите на сдружение
с нестопанска цел Училищно настоятелство
на СОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – „Пробуда“, гр. Брегово, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 7.09.2016 г. в 15 ч. в
сградата на СОУ „Св. св. Кирил и Методий“,
гр. Брегово, ул. Г. Димитров 1, ет. 1, при следния дневен ред: 1. приемане отчет за дейността
на сдружението; 2. приемане на изменения в
устава на сдружението; 3. приемане на промени в членовете на съвета на настоятелите на
сдружението и на членовете на сдружението;
4. избор на ново ръководство на сдружението;
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5. други. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе при
същия дневен ред на същата дата в 16 ч.
5520
1. – Управител ят и лик видатор на сдружение с нестопанска цел „Валентиа – детски
п р о е к т и “ – В ар н а , в л и к ви д а ц и я по ф. д.
№ 654/2003 г., на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 22.11.2016 г. в 10 ч.
на адрес: Варна, ул. Христо Попович 32, ет. 1,
при следния дневен ред: 1. приемане на отчета
на ликвидатора и приемане на решение за приключване на дейността му без разпределяне на
остатъчно имущество; 2. други. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 26
от устава ново събрание ще се проведе един
час по-късно, на същото място и при същия
дневен ред независимо от броя на присъстващите членове.
5750
3. – Уп ра ви те л н и ят с ъве т на сд ру жен ие
Футболен клуб „Две могили“, гр. Две могили,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 20, ал. 1 от
устава на сдружението свиква общо събрание
на 29.08.2016 г. в 17,30 ч. в конферентната зала
на Община Две могили, бул. България 84, при
дневен ред: прекратяване на Футболен клуб
„Две могили“.
5775
7. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност Футболен клуб „Мизия
2005“, гр. Кнежа, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
и т. 17 от устава на сдружението свиква общо
събрание на 23.08.2016 г. в 18,30 ч. в Кнежа в
залата на Общинския съвет – гр. Кнежа, стая 210
(сградата на Община Кнежа, ул. Марин Боев 69),
при следния дневен ред: 1. приемане на отчета
за дейността на управителния съвет за 2015 г.;
2. приемане на нови членове на сдружението; 3.
освобождаване от отговорност на управителния
съвет; 4. избор на нов председател и управителен
съвет на сдружението; 5. приемане на програма
на сдружението за 2016 г. и основни насоки за
бъдещата дейност; 6. приемане на промени в
устава на сдружението; 7. други. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и т. 17.4
от устава на сдружението събранието ще се
проведе същия ден в 19,30 ч., на същото място
при същия дневен ред.
5510
17. – Управителният съвет на сдружение
„Център за развитие“, Кърджали, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 6.09.2016 г. в 10,30 ч. на адрес: Кърджали,
ул. Дружба 10, при следния дневен ред: 1. приемане отчет на управителния съвет за дейността
на сдружението през 2015 г. и определяне размера на годишния членски внос за 2016 г.; 2.
освобождаване на членове; 3. приемане на нови
членове; 4. обсъждане и приемане на промени
в устава; 5. разни. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден в 15 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
5496
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11 . – Уп р а в и т е л н и я т с ъ в е т н а с д ру ж е ние с нес топанск а цел ФК „Ботев – Лу ковит“ – гр. Луковит, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
и чл. 20 от устава свиква извънредно събрание
на 15.08.2016 г. в 10 ч. в гр. Луковит, ул. Възражданe 73, ет. 2, заседателна зала, при следния
дневен ред: 1. пром яна наименованието на
сдружението; проект за решение: общото събрание взема решение да се промени наименованието на сдружението от Футболен клуб
„Ботев – Луковит“ на „Сдружение с нестопанска
цел Футболен клуб „Литекс Ловеч“; 2. промяна на седалището и адреса на управление на
клуба; проект за решение: общото събрание
взема решение да се промени седалището на
клуба от гр. Луковит на гр. Ловеч и адреса на
управление от гр. Луковит, ул. Княз Борис I
№ 52, на гр. Ловеч, ул. Кубрат 5; 3. приемане на
нов устав на клуба; проект за решение: общото
събрание приема нов устав на сдружение с нестопанска цел Футболен клуб „Литекс Ловеч“;
4. освобождаване на членовете на управителния
съвет от длъжност и от отговорност; проект
за решение: общото събрание освобождава от
длъжност членовете на управителния съвет;
общото събрание освобож дава членовете на
управителния съвет от отговорност за дейността им от момента на избирането им до освобождаването им от длъжност; 5. избор на нов
управителен съвет; проект за решение: общото
събрание избира за членове на управителния
съвет предложените лица; 6. разни. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл.
21 от устава на клуба събранието ще се проведе
същия ден в 11 ч. на същото място.
5713
6. – Управителят на сдружение с нестопанска цел „Национален консултативен център
по медицинско право“, Пловдив, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 20, ал. 1 от устава на сдружението свиква общо събрание на членовете
на 25.08.2016 г. в 13 ч. в Пловдив, ул. Христо
Г. Данов 43, при следния дневен ред: 1. разглеждане на молби на членове на сдружението за освобож даване от членство и молби
за приемане на нови членове; 2. разглеждане
на предложение за промяна на вида дейност,
предмета, седа лището, целите и средствата
за постигането им и органите на управление
на сдружението; 3. избиране на нови членове
на управителните органи на сдружението; 4.
разглеждане на проект за нов устав на сдружението; 5. разни. Поканват се всички членове
да присъстват лично. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе в 14 ч. на същото място и при същия
дневен ред, независимо от броя на членовете.
5511
57. – Управителният съвет на Тракийско
дружество „Войвода Руси Славов“, Пловдив,
на основа н ие ч л. 26 ЗЮЛНЦ сви к ва общо
събрание на 17.09.2016 г. в 11 ч. в сградата на
сдружението Дом „Тракия“, с адрес Пловдив,
ул. Димитър Талев 49, ет. 2, при следния дневен ред: 1. разглеж дане и приемане одитни
доклади за финансовата дейност на Тракийско
дружество „Войвода Руси Славов“ за 2014 и
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2015 г.; 2. потвърждаване на всички решения
на общо отчетно събрание на Тракийско дружество „Войвода Руси Славов“ от 9.04.2016 г.;
3. изменение и допълнение на устава; 4. разни.
Регист раци ята на присъстващите започва в
10,30 ч. на 17.09.2016 г. на мястото на провеждане на общото събрание. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 12 ч., на същото място и
при същия дневен ред. Управителният съвет
кани всички членове на Тракийско дружество
„Войвода Руси Славов“ да се явят в деловодството на сдружението в работно време в срок до
16 ч. на 15.09.2016 г., за да платят членския си
внос, както и да получат заверка на членската
си карта, с която ще могат да се легитимират и
вземат участие в гласуването на общото събрание. Неявяване в посочения срок ще се счита за
дезинтересиране от членски правоотношения и
едностранно прекратени такива чрез отпадане
поради неплащане на членски внос.
5562
1. – Управителният съвет на ФК „Искър
1923“, гр. Роман, на основание чл. 26, ал. 1
ЗЮЛНЦ и чл. 20, ал. 2 от устава на ФК „Искър
1923“ свиква общо отчетно-изборно събрание на
12.09.2016 г. в 15 ч. в залата на клуба в гр. Роман,
област Враца, бул. Христо Ботев 132 – 136, при
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следния дневен ред: 1. отчет за дейността на клуба през отчетния период; проекторешение – ОС
приема отчета за дейността на клуба; 2. избор
на нов УС; проекторешение – ОС избира нов
УС; 3. избор на нов контролен съвет; проекторешение – ОС избира нов КС; 4. други. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и
чл. 21 от устава на клуба общото събрание ще
се проведе същия ден в 16 ч., на същия адрес
при същия дневен ред независимо от броя на
присъстващите членове на сдружението.
5751
Тинка Николова Динева – ликвидатор на
сд ру жен ие „М ла деж к и фору м за т олера н т но с т “ – г р. Е л хов о, в л и к ви д а ц и я по ф. д.
№ 18/2011 г. по описа на ЯОС, на основание
чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите на сдружението да предявят вземанията си в 6-месечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
5753
Поправка. Община гр. Петрич, област Благоевград, прави поправка на техническа грешка в обявление № 5171 – ДВ, бр. 50 от 2016 г.,
стр. 90, като думите „м. Тумби“ да се четат „м.
А лмалък – Омондрос“.
5761

СЪОБЩЕНИЯ НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № АД-550-05-101 от 21.07.2015 г. на председателя на Народното събрание
(ДВ, бр. 60 от 2015 г.):
І. Таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ за 2016 г. са:
1. за призовки на съдилища, обявяване на конкурси, обявления и съобщения на министерства,
други ведомства на бюджетна издръжка, общини и техни органи:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 20 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 40 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 40 лв., и по 35 лв. за всяка следваща страница;
2. за покани и други обявления:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 35 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 70 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 70 лв., и по 60 лв. за всяка следваща страница;
3. за обнародване до 15 дни от датата на постъпването в редакцията на съответния акт таксите
се заплащат в двоен размер (не се прилага през м. декември);
за публикуване в електронната страница на „Държавен вестник“ – за всяка една публикация на
обявления за концесии – 50 лв.
ІІ. Цената на отделен брой „Държавен вестник“ за 2016 г. е 0,80 лв. Цените за абонамент за „Държавен вестник“ за 2016 г. са: за един месец – 8 лв.; за три месеца – 24 лв.; за шест месеца – 48 лв.;
за девет месеца – 72 лв.; за една година – 96 лв. Редакцията не извършва абонамент за „Държавен
вестник“.
Абонаментът може да се направи на следните адреси на спечелилите обществената поръчка за
разпространение на печатното издание на „Държавен вестник“ за 2016 г.:
• „Български пощи“ – ЕАД, София 1700, ж.к. Студентски град, ул. Акад. Ст. Младенов 1, бл. 31,
тел.: 02 9493280, 02 9493289, факс: 02 9625329, електронен адрес: info@bgpost.bg;
• „Доби прес“ – ЕООД, Софи я 1164, ул. Йоан Екзарх 63, тел.: 02 9633081, 02 9633082,
факс: 02 9633093, електронен адрес: dobi@dobipress.bg.
Адрес на редакцията: 1169 София, пл. Княз Александър I № 1, тел. 939-35-17, тел./факс 939-36-74, 981-17-11
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