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на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение и допълнение на Закона за защита на класифицираната информация, приет от ХLIІI Народно събрание на
31 август 2016 г.
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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
защита на класифицираната информация
(обн., ДВ, бр. 45 от 2002 г.; попр., бр. 5 от
2003 г.; изм., бр. 31 от 2003 г., бр. 52, 55 и
89 от 2004 г., бр. 17 и 82 от 2006 г., бр. 46,
57, 95 и 109 от 2007 г., бр. 36, 66, 69 и 109 от
2008 г., бр. 35, 42, 82 и 93 от 2009 г., бр. 16 и
88 от 2010 г., бр. 23, 48 и 80 от 2011 г., бр. 44
и 103 от 2012 г., бр. 52 и 70 от 2013 г., бр. 49 и
53 от 2014 г., бр. 14, 61 и 79 от 2015 г., бр. 28
от 2016 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2016 г. – бр. 49 от 2016 г.; изм.,
бр. 62 от 2016 г.)
§ 1. В чл. 9 се създава т. 9а:
„9а. извършва проучване съвместно със
службите за сигурност и службите за обществен ред в случаите по чл. 45а, ал. 3 и
издава или отказва разрешение за достъп до
класифицирана информация;“.
§ 2. В чл. 39 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 т. 4 се изменя така:
„4. заместник-министър председателите и
министрите;“.
2. В ал. 3, т. 1 думата „министрите“ се
заменя със „заместник-министър председателите, министрите“.
§ 3. В чл. 40, ал. 1 т. 5 се отменя.
§ 4. В ч л. 43, а л. 2 на к ра я се доба вя
„включително и да бъде извършена проверка
за принадлежност към Държавна сигурност
и разузнавателните служби на Българската
народна армия по реда на Закона за достъп
и разкриване на документите и за обявяване
на принадлежност на български граждани
към Държавна сигурност и разузнавателните
служби на Българската народна армия“.

§ 5. В глава пета, раздел ІІ се създава
чл. 45а:
„Ч л. 45а. (1) Орга н ът по п роу ч ва не т о
отправя писмено искане до Комисията за
разкриване на документи и за обявяване на
принадлежност на български граждани към
Държавна сиг у рност и разузнават елни т е
служби на Българската народна армия за
извършване на проверка на проучваното лице
по реда на Закона за достъп и разкриване
на документи и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна
сиг у рност и разузнавателните слу жби на
Българската народна армия. Към искането се
прилага писменото съгласие на проучваното
лице за извършване на проверката. Комисията извършва проверка в срок до 14 дни от
получаване на искането и изпраща резултата
от нея на органа по проучването, а при установена принадлежност – и на ДКСИ, и на
проучваното лице.
(2) Когато за проучваното лице е установена принадлежност, органът по проучването, когато е различен от Държавна агенция
„Национална сигурност“, изпраща незабавно
цялата преписка в Държавна агенция „Национална сигурност“, където проучването се
довършва.
(3) В случаите по чл. 11, ал. 1, т. 1 и 2 и
чл. 15, когато за проучваното лице е установена принадлежност, органът по проучването
извършва проу чването и изпраща ц ялата
преписка в ДКСИ за вземане на решение по
чл. 9, т. 9а.
(4) Държавна агенция „Национална сигурност“, съответно ДКСИ – в случаите по ал. 3:
1. разглежда фактите и обстоятелствата,
съдържащи се в резултата от извършената
проверка по ал. 1, с оглед преценка дали
проучваното лице отговаря на изискванията
по чл. 40, ал. 1;
2. може да поиска допълнителна информация и копия на документи от Комисията
за разкриване на документи и за обявяване
на принадлежност на български граждани
към Държавна сигурност и разузнавателните
служби на Българската народна армия, както
и от проучваното лице.
(5) При установена принадлежност обжалването на решението на Комисията за
разкриване на документи и за обявяване на
принадлежност на български граждани към
Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия не спира
процедурата по проучването по този закон.
(6) Проверка по ал. 1 не се извършва, когато
орган по проучване е Държавна агенция „Разузнаване“ или служба „Военна информация“
на Министерството на отбраната.“
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§ 6. В чл. 47, ал. 3 думите „т. 1 – 5“ се
заменят с „т. 1 – 4“.
§ 7. В чл. 52 се създава ал. 3:
„(3) При установена п рина длеж ност в
случаите по чл. 45а сроковете по ал. 1 се
удължават с 15 дни.“
§ 8. В чл. 57 ал. 5 се отменя.
§ 9. В чл. 59 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) в текста преди т. 1 думите „по писмено
предложение на служителя по сигурността
на информацията“ се заличават;
б) в т. 1 думите „при проверката по чл. 56“
се заличават.
2. Алинея 5 се отменя.
§ 10. В чл. 60 ал. 5 се отменя.
§ 11. Член 68 се изменя така:
„Чл. 68. (1) Решението на ДКСИ подлежи
на обжалване пред тричленен състав на Върховния административен съд.
(2) Жалбата се подава в 14-дневен срок до
Върховния административен съд, който се
произнася в срок до един месец и решението
му е окончателно.
(3) Жалбата не спира изпълнението и се
разглежда по правилата на глава дванадесета
от А дминистративнопроцесуалния кодекс,
като делото се разглежда при закрити врата.
(4) Достъп до делото в деловодството и в
съдебната зала се предоставя на страните,
техните пълномощници, както и на лицата,
на които председателят на състава разреши
това.“
§ 12. В чл. 69 думите „не подлежат на
обжалване“ се заменят с „подлежат на обжалване пред тричленен състав на Върховния
административен съд“ и се създава изречение
второ: „Решението на съда е окончателно.“
§ 13. В чл. 88, ал. 2 се създава изречение
четвърто: „Те подлежат на обжалване пред
ДКСИ по реда на чл. 62 – 67.“
§ 14. В чл. 94в, т. 2 думите „при условията,
по реда и в срока по глава пета, раздел V“
се заменят с „при условията и по реда на
чл. 62 – 67“.
§ 15. В чл. 109, изречение второ думите
„по реда на чл. 62 – 68“ се заменят с „пред
ДКСИ по реда на чл. 62 – 67“.
§ 16. В чл. 132 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) За нарушение по ал. 1, извършено от
ръководител на организационна единица,
наказанието е глоба от 200 до 2000 лв.“
§ 17. В приложение № 2 към чл. 47 и 48
се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. ХХVIII думите „ЧЛЕН НА КОИ
ОРГА НИЗА ЦИИ СТЕ?“ се замен ят с „В
К А К ВИ ОРГА Н ИЗА Ц И И Ч Л ЕН У ВАТ Е,
ВКЛЮЧИТЕЛНО ТАЙНИ И/ИЛИ НЕФОРМАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ОБЩЕСТВА?“.
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2. Създава се нова т. XXIX:

XXIX. ИМАТЕ ЛИ ПРИНАДЛЕЖНОСТ
КЪМ СЛУЖБИТЕ ЗА РАЗУЗНАВАНЕ И
СИГУРНОСТ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА
БЪЛГАРИЯ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА
ДОСТЪП И РАЗКРИВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ И ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ПРИНАДЛЕЖНОСТ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ КЪМ
ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ И РАЗУЗНАВАТЕЛНИТЕ СЛУЖБИ НА БЪЛГАРСК АТА
НАРОДНА АРМИЯ?
НЕ 
ДА “
3. Досегашната т. ХХІХ става т. ХХХ.
4. В указанията в т. 10 думите „точка ХХІХ“
се заменят с „точка ХХХ“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 18. (1) В едногодишен срок от влизането
в сила на този закон органът по проучването,
с изключение на Държавна агенция „Разузнаване“ и служба „Военна информация“ на
Министерството на отбраната, отправя писмено искане по чл. 27 от Закона за достъп и
разкриване на документите и за обявяване на
принадлежност на български граждани към
Държавна сигурност и разузнавателните служби
на Българската народна армия за служителите
с достъп до класифицирана информация, за
които проверка за принадлежност не е правена.
Комисията за разкриване на документите и
за обявяване на принадлежност на български
граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна
армия в тридневен срок от приключване на
проверката уведомява за резултата от нея
органа по проучването, а при установена принадлежност – и ДКСИ, и проучваното лице.
(2) При липса на писмено съгласие по чл. 27,
ал. 2 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на
български граждани към Държавна сигурност
и разузнавателните служби на Българската
народна армия действието на разрешението
за достъп до класифицирана информация на
лицето по ал. 1 се прекратява.
§ 19. При установена принадлежност за
лице по предходния параграф към Държавна
сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия се прави преценка за
надежност по смисъла на чл. 40, ал. 1, т. 6 и
8 по реда на глава пета.
§ 20. Заварените производства по жалби
срещу откази за издаване на разрешения за
достъп до класифицирана информация или
срещу отнемания на разрешения за достъп
до класифицирана информация, издадени на
основание чл. 40, ал. 1, т. 5, се приключват по
реда на този закон.
§ 21. Прекратяват действието си влезлите
в сила откази за издаване на разрешения за
достъп до класифицирана информация или
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отнемания на разрешения за достъп до класифицирана информация, издадени на основание
чл. 40, ал. 1, т. 5, за които сроковете по чл. 57,
ал. 6 и чл. 59, ал. 6 не са изтекли.
§ 22. В Закона за достъп и разкриване на
документите и за обявяване на принадлежност
на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската
народна армия (обн., ДВ, бр. 102 от 2006 г.;
изм., бр. 41, 57 и 109 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г.,
бр. 25, 35, 42, 82 и 93 от 2009 г., бр. 18, 54 и 97
от 2010 г., бр. 23, 32 и 48 от 2011 г., бр. 25, 38,
87 и 103 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г., бр. 53 от
2014 г. и бр. 79 от 2015 г.) в чл. 27 се правят
следните допълнения:
1. В ал. 1 се създава т. 5:
„5. орган по проучване по отношение на
лице, за което се извършва проучване за
надеждност съгласно Закона за защита на
класифицираната информация.“
2. В ал. 3 след думата „дни“ се поставя
запетая и се добавя „а в случаите по чл. 45а
от Закона за защита на класифицираната информация – в срок до 14 дни“.
Законът е приет от 43-то Народно събрание на 31 август 2016 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
7273

УКАЗ № 300
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за ратифициране на Конвенция Минамата относно живака, приет от ХLIІI Народно
събрание на 2 септември 2016 г.
Издаден в София на 7 септември 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева

ЗАКОН

за ратифициране на Конвенция Минамата
относно живака
Член единствен. Ратифицира Конвенция
Минамата относно живака, подписана на
10 октомври 2013 г. в Кумамото, Япония.
Законът е приет от 43-то Народно събрание на 2 септември 2016 г. и е подпечатан
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
7330

ВЕСТНИК

С Т Р. 5

РЕШЕНИЕ

за приемане на Годишния доклад за дейността
на Служба „Военна информация“ за 2015 г.
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 22, ал. 6 от Закона за управление
и функциониране на системата за защита на
националната сигурност
РЕШИ:
Приема Годишния доклад за дейността
на Служба „Военна информация“ за 2015 г.
(секретно).
Решението е прието от 43-то Народно събрание на 1 септември 2016 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
7274

РЕШЕНИЕ

за приемане на Годишния доклад за дейността
на Държавна агенция „Разузнаване“ за 2015 г.
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 22, ал. 6 от Закона за управление
и функциониране на системата за защита на
националната сигурност
РЕШИ:
Приема Годишния доклад за дейността на
Държавна агенция „Разузнаване“ за 2015 г.
(поверително).
Решението е прието от 43-то Народно събрание на 1 септември 2016 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
7275

РЕШЕНИЕ

за приемане на Годишния доклад на Държавната комисия по сигурността на информацията относно цялостната дейност по състоянието
на защитата на класифицираната информация
в Република България през 2014 г.
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 7, ал. 2 от Закона за защита на
класифицираната информация
РЕШИ:
Приема Годишния доклад на Държавната
комисия по сигурността на информацията
относно цялостната дейност по състоянието
на защитата на к ласифицираната информация в Република България през 2014 г.
(поверително).
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ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА

Решението е прието от 43-то Народно събрание на 1 септември 2016 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
7276

РЕШЕНИЕ

за приемане на Годишния доклад на Държавната комисия по сигурността на информацията относно ц ялостната дейност по
състоянието на защитата на к ласифицираната информация в Република България
през 2015 г.
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 7, ал. 2 от Закона за защита на
класифицираната информация
РЕШИ:
Приема Годишния доклад на Държавната
комисия по сигурността на информацията
относно цялостната дейност по състоянието
на защитата на к ласифицираната информация в Република България през 2015 г.
(поверително).
Решението е прието от 43-то Народно събрание на 1 септември 2016 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
7277

РЕШЕНИЕ

за възлагане на Сметната палата да извърши
одит за съответствие на изпълнението на
Плана за действие към Визията за деинституционализация за периода 2009 – 2015 г.
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 7, ал. 1 от Закона за Сметната палата
РЕШИ:
1. Възлага на Сметната палата да извърши одит за съответствие на изпълнението
на Плана за действие към Визията за деинституционализация за периода 2009 – 2015 г.
2. Срокът за извършване на одита е от
1 октомври 2016 г. до 31 декември 2016 г.
3. Срокът за внасяне в Народното събрание
на окончателния доклад на Сметната палата
е 31 януари 2017 г.
Решението е прието от 43-то Народно събрание на 7 септември 2016 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
7362
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УКАЗ № 295
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 146,
т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените
сили на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
1. Назначавам бригаден генерал Цанко
Иванов Стойков на длъжността командир на
Военновъздушните сили.
2. Удостоявам бригаден генерал Цанко
Иванов Стойков с висше офицерско звание
„генерал-майор“.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 30 август 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева
7421

УКАЗ № 296
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Освобождавам Светла Цветанова Стефанова от длъжността извънреден и пълномощен
посланик на Република България в Република
Куба, в Доминиканската република и в Ямайка
със седалище в гр. Хавана, Република Куба.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 30 август 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
7422

УКАЗ № 297
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Освобождавам Румен Петров Петров от
длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Арабска
република Египет със седалище в гр. Кайро.
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Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 1 септември 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
7423

УКАЗ № 298
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Назначавам Любомир Николов Попов за
извънреден и пълномощен посланик на Република България в Арабска република Египет
със седалище в гр. Кайро.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 1 септември 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
7424

М И Н ИС Т ЕР С К И С ЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 228
ОТ 2 СЕПТЕМВРИ 2016 Г.
за одобряване на допълнителни трансфери за
2016 г. за финансово осигуряване на дейности
по националните програми „Оптимизация
на училищната мрежа“, „Осигуряване на
съвременна образователна среда“ и „Без
свободен час в училище“, одобрени с Решение № 271 на Министерския съвет от 2016 г.
за одобряване на национални програми за
развитие на средното образование
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. Одобрява допълнителни трансфери
в размер 14 143 735 лв., разпределени по общини съгласно приложението, за финансово
осигуряване на дейности по националните
п рог рам и „Оп т им иза ц и я на у ч и л ищ ната
мрежа“, „Осигу ряване на съвременна образователна среда“ и „Без свободен час в
у чилище“, одобрени с Решение № 271 на
Министерския съвет от 2016 г. за одобряване на национални програми за развитие на
средното образование.

ВЕСТНИК

С Т Р. 7

Чл. 2. (1) Средствата по чл. 1 да се осигурят за сметка на намаление на утвърдените
разходи по бюджета на Министерството на
образованието и науката по „Политика в
областта на всеобхватното, достъпно и качествено предучилищно и училищно образование. Учене през целия живот“, бюджетна
п рог рама „Осиг у ряване на качест во т о в
системата на предучилищното и училищното
образование“ за 2016 г.
(2) Със сумата по чл. 1 да се намалят
показателите по чл. 16, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2016 г.
(3) Допълнителните трансфери се предоставя т по бюд жет и те на общ ини те от
централния бюджет под формата на обща
су бси д и я за делег и ра н и т е о т д ърж а вата
дейности за сметка на намаление на бюджетното взаимоотношение на централния
бюджет с бюджета на Министерството на
образованието и науката за 2016 г.
Чл. 3. Министърът на образованието и
науката да извърши съответните промени
по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2016 г. и да уведоми
министъра на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния
бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния
бюджет за 2016 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. В Постановление № 75 на Министерския
съвет от 2016 г. за одобряване на допълнителни
трансфери по бюджетите на общините за 2016 г.
за финансово подпомагане на дейността на
извънучилищните педагогически учреждения
в системата на народната просвета (ДВ, бр. 29
от 2016 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 1, ал. 1 числото „4 219 763“ се заменя с „4 163 263“.
2. В приложението към чл. 1, ал. 1:
а) на ред „Пловдив“ числото „249 000“ се
заменя със „192 500“;
б) на ред последен числото „4 219 763“ се
заменя с „4 163 263“.
§ 2. В Постановление № 158 на Министерския съвет от 2016 г. за одобряване на
допълнителни трансфери по бюджетите на
общините за 2016 г. за стипендии за образователни резултати на общинските училища (ДВ,
бр. 51 от 2016 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 1, ал. 1 числото „1 449 660“ се заменя с „1 481 380“.
2. В приложението към чл. 1, ал. 1:
а) на ред „Кюстендил“, в колона 3 числото
„3480“ се заменя с „6570“;
б) на ред „Пловдив“, в колона 3 числото
„162 880“ се заменя със „187 030“;
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в) на ред „Златоград“, в колона 3 числото
„640“ се заменя с „3480“;
г) на ред „Стара Загора“, в колона 3 числото „51 410“ се заменя с „53 050“;
д) на ред последен числото „1 449 660“ се
заменя с „1 481 380“.
§ 3. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси, чл. 90, ал. 2 от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2016 г. и
във връзка с т. 3 от Решение № 271 на Министерския съвет от 2016 г. за одобряване

ВЕСТНИК
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на национални програми за развитие на
средното образование.
§ 4. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на образованието и
науката и на кметовете на общини.
§ 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
Приложение
към чл. 1

Разпределение на средствата по национални програми

ОБЩИНА

ОБЛАСТ

Национална програма „Оптимизация на
училищната мрежа“,
модул „Оптимизиране
на вътрешната структура на училищата,
детските градини и
самостоятелните общежития“

Национална програма „Без
свободен
час в училище“
1.11.2015 г.
29.02.2016 г.

Национална програма „Осигуряване
на съвременна образователна среда“,
модул „Подобряване на условията за
експери мен та л на
работа по природни науки“

Общо
(в лв.)

2

3

4

5

6

1
Банско

Благоевград

16 557

49

3 547

Белица

Благоевград

Благоевград

20 153

3 944

3 944

Благоевград

103 794

8 923

22 835

135 552

Гоце Делчев

Благоевград

58 823

2 717

12 191

73 731

420

Гърмен

Благоевград

24 295

6 905

31 620

Кресна

Благоевград

12 717

1 396

14 113

Петрич

Благоевград

102 966

19 512

122 478

Разлог

Благоевград

8 868

8 868

Сандански

Благоевград

47 479

391

13 361

61 231

Сатовча

Благоевград

5 663

1 889

5 509

13 061

Симитли

Благоевград

2 158

4 265

6 423

Струмяни

Благоевград

Хаджидимово

Благоевград

12 751

Якоруда

Благоевград

43 484

987

3 359

47 830

Айтос

Бургас

8 606

868

11 190

20 664

Бургас

Бургас

348 442

28 242

72 122

448 806

Камено

Бургас

7 887

937

4 114

12 938

Карнобат

Бургас

60 978

713

9 378

71 069

Малко Търново

Бургас

Несебър

Бургас

Поморие

Бургас

Приморско

Бургас

Руен

Бургас

13 143

Созопол

Бургас

5 240

Средец
Сунгурларе
Царево

Бургас

Аврен

Варна

1 856

1 642

1 642

4 057

18 664

811

811

572

8 133

8 705

530

10 266

28 221

1 604

1 604

355

11 982

25 480

104

5 037

10 381

Бургас

5 850

5 850

Бургас

4 717

4 717

3 850

3 850

3 699

3 874

17 425

175
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4

5

6

Аксаково

Варна

3 580

2 024

7 812

13 416

Белослав

Варна

12 824

1 646

3 982

18 452

Бяла

Варна

1 076

1 076

Варна

Варна

409 688

47 239

101 049

557 976

Ветрино

Варна

1 321

1 321

Вълчи дол

Варна

4 475

1 277

3 963

9 715

Девня

Варна

3 679

3 679

Долни чифлик

Варна

4 396

Дългопол

Варна

5 170

Провадия

Варна

Суворово

Варна

Велико Търново

9 228

13 624

1 779

6 039

12 988

32 233

3 017

8 925

44 175

5 843

1 373

3 868

11 084

Велико Търново

75 163

12 906

23 494

111 563

Горна Оряховица Велико Търново

67 457

7 123

14 172

88 752

2 283

960

3 416

6 659

Елена

Велико Търново

Златарица

Велико Търново

13 513

995

1 642

16 150

Лясковец

Велико Търново

20 559

363

3 567

24 489

Павликени

Велико Търново

27 404

2 665

7 076

37 145

603

4 302

4 905

Полски Тръмбеш Велико Търново
Свищов

Велико Търново

79 353

4 031

9 926

93 310

Стражица

Велико Търново

14 509

1 945

5 925

22 379

Сухиндол

Велико Търново

5 460

811

6 271

Белоградчик

Видин

2 435

2 435

Бойница

Видин

547

547

Брегово

Видин

6 766

203

1 076

8 045

Видин

Видин

125 078

2 591

19 285

146 954

Грамада

Видин

Димово

Видин

Кула

Видин

Макреш

245

245

7 599

2 812

10 411

925

925

Видин

8 273

264

8 537

Ново село

Видин

23 972

604

24 576

Ружинци

Видин

Чупрене

Видин

24 634

Борован

Враца

14 821

Бяла Слатина

Враца

5 968

Враца

Враца

97 837

Козлодуй

Враца

71 251

Криводол

Враца

1 431

427

3 019

4 877

Мездра

Враца

34 839

1 741

5 850

42 430

Мизия

Враца

14 697

385

2 208

17 290

Оряхово

Враца

1 836

126

3 906

5 868

Роман

Враца

1 323

1 680

3 003

Хайредин

Враца

4 420

413

1 207

6 040

Габрово

Габрово

149 613

1 036

16 661

167 310

Дряново

Габрово

23 223

2 076

25 299

Севлиево

Габрово

47 431

3 328

11 415

62 174

Трявна

Габрово

46 654

2 604

49 258

Балчик

Добрич

68 062

405

7 058

75 525

Генерал Тошево

Добрич

29 964

1 105

5 021

36 090

1 547

1 547

698

25 332

959

3 586

19 366

2 338

9 889

18 195

12 164

23 551

133 552

4 370

8 585

84 206
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4

Добрич

Добрич

154 165

Добричка

Добрич

128 109

Каварна

Добрич

25 546

Крушари

Добрич

5

12 609
566

66 182

6
28 041

194 815

8 112

136 221

6 416

32 528

1 849

1 849

6 076

72 258

Тервел

Добрич

Шабла

Добрич

Ардино

Кърджали

Джебел

Кърджали

Кирково

Кърджали

42 010

294

Крумовград

Кърджали

24 780

2 506

6 188

33 474

Кърджали

Кърджали

59 686

7 382

25 044

92 112

Момчилград

Кърджали

61 045

4 925

65 970

Черноочене

Кърджали

26 746

2 490

29 236

Бобов дол

Кюстендил

1 550

580

2 170

4 300

Бобошево

Кюстендил

302

302

Дупница

Кюстендил

33 314

5 984

14 719

54 017

Кочериново

Кюстендил

1 208

1 208

Кюстендил

Кюстендил

15 367

5 969

17 832

39 168

Невестино

Кюстендил

8 330

460

1 057

9 847

Рила

Кюстендил

10 549

415

10 964

Сапарева баня

Кюстендил

1 604

2 810

Трекляно

Кюстендил

Априлци

Ловеч

Летница

Ловеч

4 983

1 679

6 662

Ловеч

Ловеч

130 415

5 414

13 474

149 303

Луковит

Ловеч

16 282

1 830

8 926

27 038

Тетевен

Ловеч

34 650

1 867

7 112

43 629

Троян

Ловеч

80 068

2 661

7 794

90 523

Угърчин

Ловеч

11 320

3 322

14 642

Ябланица

Ловеч

Берковица

Монтана

13 556

Бойчиновци

Монтана

Брусарци
Вълчедръм
Вършец

595
13 711

1 206
8 055

1 472

2 067

2 812

16 523

2 491

2 491

5 699

48 003

208

208

660

8 715

3 756

3 756

5 925

21 107

148

2 830

2 978

Монтана

14 545

1 585

16 130

Монтана

1 275

3 641

4 916

Монтана

21 867

2 944

26 210

Георги Дамяново Монтана

1 375

302

1 677

8 642

57 121

47 792

1 626

1 399

Лом

Монтана

Медковец

Монтана

Монтана

Монтана

Чипровци

Монтана

472

472

Якимово

Монтана

1 264

1 264

1 283

49 588

2 454

55 214

72 367

687
6 181

1 755

1 755

16 869

95 417

Батак

Пазарджик

48 305

Белово

Пазарджик

51 675

Брацигово

Пазарджик

75 159

490

2 888

78 537

Велинград

Пазарджик

53 943

4 226

15 247

73 416

Лесичово

Пазарджик

1 943

1 943

Пазарджик

Пазарджик

369 886

14 546

40 438

424 870

Панагюрище

Пазарджик

34 954

2 539

7 755

45 248

1 085
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Пещера

Пазарджик

7 170

7 170

Ракитово

Пазарджик

26 565

386

7 038

33 989

Септември

Пазарджик

91 539

2 169

8 360

102 068

Стрелча

Пазарджик

238

1 321

1 559

Сърница

Пазарджик

1 924

1 924

Брезник

Перник

13 079

1 316

1 642

16 037

Земен

Перник

11 646

693

359

12 698

Ковачевци

Перник

264

75

339

Перник

Перник

201 201

15 454

26 228

242 883

Радомир

Перник

13 575

889

5 133

19 597

Трън

Перник

1 472

1 472

Белене

Плевен

17 992

1 296

2 359

21 647

Гулянци

Плевен

50 801

575

3 396

54 772

Долна
Митрополия

Плевен

82 786

1 750

6 491

91 027

Долни Дъбник

Плевен

11 142

1 631

4 434

17 207

Искър

Плевен

8 607

Левски

Плевен

25 411

Никопол

Плевен

11 407

Плевен

Плевен

231 445

Пордим

Плевен

22 813

Червен бряг

Плевен

Кнежа

1 868

10 475

1 820

6 039

33 270

2 661

14 068

14 500

40 324

286 269

2 642

25 455

50 530

2 624

11 077

64 231

Плевен

15 563

835

5 096

21 494

Асеновград

Пловдив

97 246

6 372

21 758

125 376

Брезово

Пловдив

15 785

105

2 717

18 607

Калояново

Пловдив

19 912

828

3 264

24 004

Карлово

Пловдив

15 216

6 305

19 889

41 410

Кричим

Пловдив

8 116

273

3 661

12 050

Лъки

Пловдив

547

547

„Марица“

Пловдив

10 511

36 179

Перущица

Пловдив

Пловдив

Пловдив

Първомай

Пловдив

Раковски

Пловдив

„Родопи“

Пловдив

Садово

Пловдив

Стамболийски

Пловдив

Съединение

Пловдив

Хисаря

Пловдив

Куклен

Пловдив

30 256

Сопот

Пловдив

30 990

Завет

Разград

10 493

Исперих

Разград

32 167

Кубрат

Разград

15 504

1 161

5 434

22 099

Лозница

Разград

21 477

2 051

3 302

26 830

Разград

Разград

74 706

4 670

17 814

97 190

Самуил

Разград

13 524

2 737

16 261

Цар Калоян

Разград

1 661

1 878

23 659

2 009

1 642

1 642

49 008

111 581

613 741

8 702

1 499

9 057

19 258

24 357

2 324

9 189

35 870

54

511

6 586

7 151

16 135

899

7 435

24 469

57 532

238

6 981

64 751

5 266

392

2 019

7 677

19 574

924

2 999

23 497

1 736

31 992

1 162

3 095

35 247

453 152

3 813

217

3 020

13 513

9 247

45 227
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6

Борово

Русе

27 354

1 905

29 259

Бяла

Русе

22 792

4 623

27 415

Ветово

Русе

Две могили

Русе

Иваново

Русе

7 972

1 509

9 481

Русе

Русе

247 348

17 488

45 759

310 595

Сливо поле

Русе

18 264

1 193

2 812

22 269

Ценово

Русе

Алфатар

Силистра

425
23 034

4 000

4 425

2 792

25 826

1 453

1 453

259

717

976

Главиница

Силистра

8 567

2 962

11 529

Дулово

Силистра

3 719

1 407

10 756

15 882

Кайнарджа

Силистра

3 189

3 189

Силистра

Силистра

72 888

6 881

13 247

93 016

Ситово

Силистра

18 350

28

1 509

19 887

Тутракан

Силистра

Котел

Сливен

Нова Загора

Сливен

96 632

2 683

14 981

114 296

Сливен

Сливен

453 280

15 598

53 646

522 524

Твърдица

Сливен

15 477

2 089

8 341

25 907

Баните

Смолян

849

849

Борино

Смолян

15 776

Девин

Смолян

45 744

Доспат

Смолян

3 528

Златоград

Смолян

3 688

1 281

2 756

7 725

Мадан

Смолян

17 707

982

3 284

21 973

Неделино

Смолян

17 588

1 156

1 642

20 386

Рудозем

Смолян

17 460

1 162

2 849

21 471

Смолян

Смолян

63 232

6 552

12 285

82 069

Чепеларе

Смолян

62 556

995

2 208

65 759

Столична

София-град

1 403 665

94 726

347 476

1 845 867

Антон

София област

Божурище

София област

Ботевград

София област

Годеч

София област

Горна Малина

София област

Долна баня

София област

4 532

Драгоман

София област

17 072

Елин Пелин

София област

Етрополе

София област

Златица

София област

Ихтиман

София област

Копривщица

София област

Костенец

5 672

161

4 170

10 003

24 904

1 665

6 247

32 816

37 569

15 785

1 443

660

16 436

3 245

50 432

2 208

5 736

472

472

1 633

2 453

4 086

2 914

13 002

53 485

448

1 679

2 127

886

2 284

3 170

1 812

6 344

1 113

18 185

6 736

6 736

3 069

5 058

23 912

600

1 962

2 562

9 978

8 529

18 507

717

717

София област

25 546

4 114

29 660

Костинброд

София област

75 722

4 793

80 515

Мирково

София област

434

434

Пирдоп

София област

147

2 434

2 581

Правец

София област

11 910

590

3 226

15 726

Самоков

София област

54 357

390

14 513

69 260
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Своге

София област

35 077

910

3 736

39 723

Сливница

София област

19 913

1 046

2 944

23 903

Чавдар

София област

321

321

Челопеч

София област

7 775

399

585

8 759

455

Братя Даскалови Стара Загора

2 622

3 077

Гурково

Стара Загора

55 281

2 831

58 112

Гълъбово

Стара Загора

33 534

4 113

37 647

Казанлък

Стара Загора

272 748

13 516

24 473

310 737

Мъглиж

Стара Загора

21 283

357

5 812

27 452

Николаево

Стара Загора

973

3 585

4 558

Опан

Стара Загора

547

547

Павел баня

Стара Загора

2 289

5 850

60 048

Раднево

Стара Загора

1 743

7 736

9 479

Стара Загора

Стара Загора

408 716

22 430

50 158

481 304

Чирпан

Стара Загора

78 616

4 337

8 792

91 745

Антоново

Търговище

2 624

1 093

1 680

5 397

Омуртаг

Търговище

21 114

2 265

7 963

31 342

Опака

Търговище

392

1 792

2 184

Попово

Търговище

32 910

1 292

8 359

42 561

Търговище

Търговище

77 351

14 050

20 476

111 877

Димитровград

Хасково

161 277

6 121

16 247

183 645

Ивайловград

Хасково

26 515

1 567

28 082

Любимец

Хасково

3 246

3 246

Маджарово

Хасково

51 909

Минерални бани Хасково

472

472

662

1 830

2 492

Свиленград

Хасково

62 892

3 145

6 982

73 019

Симеоновград

Хасково

14 838

988

3 774

19 600

Стамболово

Хасково

1 774

1 774

Тополовград

Хасково

81 633

1 350

3 397

86 380

Харманли

Хасково

18 133

2 265

8 491

28 889

Хасково

Хасково

129 149

13 518

32 758

175 425

3 319

761

3 566

7 646

96

693

2 491

3 280

756

3 661

4 417

Велики Преслав Шумен
Венец

Шумен

Върбица

Шумен

Каолиново

Шумен

18 871

Каспичан

Шумен

13 816

Никола Козлево Шумен
Нови пазар

Шумен

Смядово

Шумен

39 986

Хитрино

Шумен

Шумен

Шумен

Болярово

Ямбол

Елхово

Ямбол

Стралджа

Ямбол

„Тунджа“

Ямбол

Ямбол

Ямбол

ОБЩО:
7305

5 095

23 966

711

3 132

17 659

11 206

711

3 303

15 220

63 566

621

7 736

71 923

2 170

42 156

98 035
48 619
11 595

1 227

1 227

10 657

29 812

138 504

308

1 208

1 516

539

5 322

54 480

1 496

6 567

8 063

455

6 454

18 504

122 456

9 338

27 588

159 382

11 122 843

677 984

2 342 908

14 143 735
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 229
ОТ 2 СЕПТЕМВРИ 2016 Г.

за одобряване на промени по бюджета на
Министерството на регионалното развитие
и благоустройството за 2016 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Увеличава разходите за персонал по
бюджета на Министерството на регионалното
развитие и благоустройството за 2016 г. със
152 000 лв. за сметка на неусвоената сума
от предвидения трансфер за Национална
компания „Стратегически инфраструктурни
проекти“ за 2016 г.
Чл. 2. Министърът на регионалното разви т ие и б л а г оус т р ойс т во т о да и зв ърш и
съответните промени по бюджета на Министерството на регионалното развитие и
благоустройството за 2016 г. и да уведоми
министъра на финансите.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 81, ал. 2 от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2016 г. и
§ 10 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение на Закона
за пътищата (ДВ, бр. 30 от 2016 г.).
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на регионалното
развитие и благоустройството.
§ 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
7306

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 231
ОТ 8 СЕПТЕМВРИ 2016 Г.

за приемане на Устройствен правилник на
Центъра за оценка на риска по хранителната
верига
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Ч лен единс твен. Приема Ус т ройс т вен
правилник на Центъра за оценка на риска
по хранителната верига.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. В Устройствения правилник на Българската агенция по безопасност на храните,
приет с Постановление № 35 на Министерския съвет от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 15 от
2011 г.; изм. и доп., бр. 59 от 2011 г., бр. 1 и
48 от 2012 г., бр. 91 от 2013 г., бр. 29 и 68 от

ВЕСТНИК
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2015 г. и бр. 26 от 2016 г.), се правят следните
изменения и допълнения:
1. В чл. 2, ал. 3, т. 3 думата „оценка“ се
заменя с „управление“.
2. В чл. 5, ал. 1:
а) в т. 11 д у мите „Цент ъра за оценка
на риска (ЦОР)“ и запетаята пред тях се
заличават;
б) в т. 14а абревиатурата „ЦОР“ се заменя
с „Центъра за оценка на риска по хранителната верига“.
3. В чл. 9, ал. 3 числото „2296“ се заменя
с „2266“.
4. В чл. 11 т. 7 се изменя така:
„7. дирекция „Информационни технологии,
информационни системи и комуникационно
осигуряване“.
5. В чл. 12:
а) в ал. 1 т. 7 се отменя;
б) в ал. 2 т. 3 се отменя;
в) алинея 3 се изменя така:
„(3) Областните дирекции по безопасност
на храните и специализираните структури
имат банкови сметки, съставят отчет за касово изпълнение на бюджета и баланс и са
разпоредители с бюджет от по-ниска степен
в структурата на БАБХ.“;
г) алинея 5 се отменя.
6. В чл. 15:
а) в т. 27 думите „на ЦУ“ се заличават;
б) в т. 29 след думата „проведените“ се
добавя „в ЦУ на БАБХ“.
7. В чл. 17в:
а) основният текст се изменя така:
„Дирекция „Информационни технологии,
информационни системи и комуникационно
осигуряване“:“;
б) създават се т. 14 – 24:
„14. организира управлението на удостоверенията за електронни подписи в БАБХ;
15. следи за прилагането на стандартите,
политиките и правилата за мрежова и информационна сигурност в БАБХ и отговаря
за защитата на интелектуалната собственост
и материалните активи на БАБХ в областта
на информационните и комуникационните
технологии; поддържа опис на всички информационни активи на БАБХ и на присъщия
им риск по отношение на информационната
сигурност;
16. следи за новости при заплахи на сигурността, свързани с наличния в администрацията софтуер и хардуер, и организира
своевременното инсталиране на коригиращ
софтуер;
17. разработва и предлага за утвърждаване
от изпълнителния директор на агенцията:
политиките, целите, процедурите, метриката
за оценка на информационната сигурност и
инструкциите, произтичащи от нормативната
уредба, както и всички други необходими
указания и процедури;
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18. разследва и анализира инцидентите в
областта на мрежовата и информационната
сиг у рност и реак циите при инциденти и
предлага действия за подобряване на мрежовата и информационната сигурност в БАБХ;
19. участва в подготовката на документа ц и я та и п ровеж да не т о на общес т вен и
поръчки в областта на информационните
технологии за БАБХ;
20. осъществява контрол върху сключването и изпълнението на договори в областта
на информационните технологии;
21. организира управлението на удостоверенията за електронни подписи в БАБХ;
22. проу чва и анализира европейските
и световните тенденции в развитието на
електронните съобщения и в развитието на
нови електронни съобщителни мрежи и/
или услуги;
23. проу чва и анализира европейските
стандарти с цел прилагането им в областта
на електронните съобщения;
24. отговаря за периодичното създаване и
съхраняване на архиви на информацията – на
магнитни носители или по електронен път,
на данните на дирекциите в Централното
управление на БАБХ, в областните дирекции
по безопасност на храните и в специализираните структури.“
8. В чл. 20:
а) в т. 1 думата „разработва“ се заменя с
„участва в разработването на“;
б) точки 2 и 3 се отменят;
в) точка 6 се изменя така:
„6. координира възложените от БА БХ
оценки на торове съгласно чл. 6, ал. 3 от
Закона за Центъра за оценка на риска по
хранителната верига и съхранява досиетата и
удостоверенията на заявените за регистрация
и на регистрираните торове за пускане на
пазара и за употреба;“.
9. В чл. 21, т. 1:
а) в буква „а“ подбуква „гг“ се изменя така:
„гг) получаването и насочването на страничните животински продукти от ферми за
обезвреждане;“
б) буква „л“ се отменя.
10. В чл. 22:
а) в т. 1 след думите „контрол при“ се
добавя „търговията“ и се поставя запетая;
б) точка 11 се изменя така:
„11. извършва проверка на заявленията и
приложената документация за издаване или
за промяна на:
а) лицензи за производство на ВМП, за
търговия на едро с ВМП и за търговия на
дребно с ВМП;
б) лицензи за производство, преработване, съхранение, търговия, внос и износ на
наркотични вещества за ветеринарномедицински цели;“
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в) в т. 12 след думите „дребно с ВМП“ се
добавя „лицензи за дейности с наркотични
вещества за ветеринарномедицински цели“
и се поставя запетая;
г) точка 14 се изменя така:
„14. води регистри на издадените:
а) лицензи за производство, търговия на
едро, търговия на дребно и употреба на ВМП;
б) лицензи за дейности с наркотични
вещества за ветеринарномедицински цели;“
д) точка 17 се изменя така:
„17. прави предложения до изпълнителния
директор на агенцията за:
а) отнемане, прекратяване, промяна или
спиране действието на лицензи за производство на ВМП;
б) отнемане или прекратяване на лицензи
за търговия на едро, търговия на дребно и за
употреба на ВМП и на лицензи за дейности
с наркотични вещества за ветеринарномедицински цели;
в) забрана на употребата и търговията
с определена партида ВМП, блокиране и
изтегляне от пазара на ВМП в случаите,
предвидени в ЗВД;“
е) в т. 18 числото „16“ се заменя със „17“;
ж) точка 24 се изменя така:
„24. извършва лабораторен анализ на:
а) качествения и количествения състав,
физико-химичните свойства, безопасността
и ефикасността на ВМП по процедури по
издаване на лиценз за употреба или промени
в лиценза;
б) проби от ВМП или на активни субстанции при съмнение за отклонение в качеството
и във връзка с официалния контрол на ВМП;“.
11. В чл. 23 т. 12 се изменя така:
„12. участва в разработването на критерии
за оценка на съответствието на бизнес операторите с изискванията на законодателството
в областта на храните;“.
12. В чл. 30, ал. 1:
а) в т. 16 след думата „регистри“ се добавя
„на недвижимите имоти, предоставени за
управление на ОДБХ, и на делата, страна
по които е съответната ОДБХ, както и“;
б) в т. 18, в основния текст думите „извършват оценка на риска във“ се заменят с
„определят честотата на проверките за официален контрол във връзка с рисковете във“.
13. Глава шеста „Център за оценка на
риска“ с чл. 32 – 37 се отменя.
14. В чл. 38, ал. 4 се създава т. 24:
„24. организира и ръководи дейността на
Центъра за професионално обучение (ЦПО)
п ри БА БХ с ъгласно з а конодат е лс т во т о,
уреждащо професионалната квалификация
в Република България.“
15. В чл. 42 т. 2 се изменя така:
„2. проучва вредители и предоставя резултатите за техния статус на Центъра за
оценка на риска по хранителната верига за
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извършване на научна оценка на риска за
разпространението на вредителите;“.
16. В чл. 46, ал. 3, т. 3 думите „на ЦОР“
и запетаята след тях се заличават.
17. В приложението към чл. 9, ал. 4:
а) в заглавието числото „2296“ се заменя
с „2266“;
б) ред „дирекция „Информационни технологии и информационни системи“ 10“ се
изменя така:
„дирекция „Информационни технологии,
информационни системи и комуникационно
осигуряване“ 10“;
в) на ред „дирекция „Растителна защита
и контрол на качеството на пресни плодове
и зеленчуци“ числото „13“ се заменя с „12“;
г) на ред „дирекция „Продукти за растителна защита, торове и контрол“ числото
„21“ се заменя с „15“;
д) ред „Център за оценка на риска 20“
се заличава;
е) ред „Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински
институт 116“ се изменя така:
„Национален диагностичен научноизследователски институт 113“.
18. Навсякъде в устройствения правилник
абревиатурата „ЦОР“ се заличава.
§ 2. В Постановление № 125 на Министерския съвет от 2006 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на
земеделието и храните (обн., ДВ, бр. 48 от
2006 г.; изм. и доп., бр. 15, 62 и 77 от 2007 г.,
бр. 76 и 83 от 2008 г., бр. 3, 42, 84 и 90 от
2009 г., бр. 4, 22, 41, 84 и 101 от 2010 г., бр. 9,
15, 49, 50, 52, 59 и 72 от 2011 г., бр. 14, 48, 84
и 103 от 2012 г., бр. 77 от 2013 г., бр. 29, 50
и 68 от 2015 г. и бр. 12, 32 и 62 от 2016 г.) се
правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 2, ал. 2 се създава нова т. 7:
„7. Центърът за оценка на риска по хранителната верига;“.
2. В приложението към чл. 2, ал. 3:
а) в т. 2 числото „2296“ се заменя с „2266“;
б) създава се нова т. 7:
„7. Център за оценка на риска по хранителната верига 50.“
§ 3. В Устройствения правилник на Министерството на земеделието и храните, приет с
Постановление № 188 на Министерския съвет
от 2013 г. (обн., ДВ, бр. 77 от 2013 г.; изм. и
доп., бр. 91 от 2013 г., бр. 103 от 2014 г., бр. 29
и 68 от 2015 г. и бр. 12, 41 и 62 от 2016 г.),
се правят следните изменения:
1. В чл. 40, т. 23 д у мите „Цент ъра за
оценка на риска“ се заменят с „Центъра за
оценка на риска по хранителната верига“.
2. В приложението към чл. 15, ал. 2:
а) в заглавието числото „670“ се заменя
с „656“;
б) на ред „Инспекторат“ числото „15“ се
заменя с „14“;
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в) на ред „Обща администрация“ числото
„152“ се заменя със „151“;
г) на ред „дирекция „Управление на собствеността“ числото „29“ се заменя с „28“;
д) на ред „Специализирана администрация“ числото „455“ се заменя с „443“;
е) на ред „Главна дирекция „Земеделие
и регионална политика“ числото „56“ се
заменя с „53“;
ж) на ред „Централно управление“ числото
„40“ се заменя с „37“;
з) на ред „дирекция „Търговски дружества и държавно участие“ числото „16“ се
заменя с „14“;
и) на ред „дирекция „Държавни помощи
и регулации“ числото „20“ се заменя с „19“;
к) на ред „дирекция „Политики по агрохранителната верига“ числото „25“ се заменя
с „22“;
л) на ред „дирекция „Биологично земеделие и растениевъдство“ числото „17“ се
заменя с „16“;
м) на ред „дирекция „Животновъдство“
числото „23“ се заменя с „22“;
н) на ред „дирекция „Хидромелиорации,
инвестиционна политика и концесии“ числото „19“ се заменя с „18“.
§ 4. В Постановление № 173 на Министерския съвет от 2011 г. за приемане на Устройствен правилник на Изпълнителната агенция
по горите (обн., ДВ, бр. 49 от 2011 г.; изм.
и доп., бр. 103 от 2012 г., бр. 29 от 2015 г. и
бр. 32 от 2016 г.) в чл. 2 се правят следните
изменения:
1. В основния текст числото „1515“ се
заменя с „1509“.
2. В т. 1 числото „1322“ се заменя с „1316“.
§ 5. В Наредбата за изискванията към
състава, характеристиките и наименованията
на храните за кърмачета и преходните храни,
приета с Постановление № 312 на Министерския съвет от 2007 г. (обн., ДВ, бр. 110 от
2007 г.; изм. и доп., бр. 37 от 2009 г., бр. 84
от 2013 г. и бр. 28 от 2014 г.), в чл. 10, ал. 2
думите „Центъра за оценка на риска“ се
заменят с „Центъра за оценка на риска по
хранителната верига“.
§ 6. В Наредбата за условията и реда за
прилагане на схема за предоставяне на плодове и зеленчуци в учебните заведения – схема
„Училищен плод“, приета с Постановление
№ 91 на Министерския съвет от 2010 г. (обн.,
ДВ, бр. 37 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 58 от
2010 г., бр. 70 и 102 от 2011 г., бр. 62 и 74
от 2013 г. и бр. 26 от 2015 г.), в чл. 11, ал. 1
думите „от 15 август до 20 септември“ се
заменят с „от 5 до 30 септември“.
§ 7. В Наредбата за услови ята и реда
за прилагане на схема за предоставяне на
мляко и млечни продукти в учебните заведения – схема „Училищно мляко“, приета с
Постановление № 257 на Министерския съвет
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от 2015 г. (ДВ, бр. 75 от 2015 г.), в чл. 11,
ал. 1 думите „от 15 август до 20 септември“
се заменят с „от 5 до 30 септември“.
§ 8. Постановлението влиза в сила от
първо число на месеца, следващ месеца на
обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК

на Центъра за оценка на риска по хранителната верига
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С правилника се уреждат функциите, структурата, съставът, редът на дейност и
числеността на Центъра за оценка на риска
по хранителната верига, наричан по-нататък
„Центъра“.
Чл. 2. (1) Центърът е юридическо лице
на бюд же т на изд р ъ ж к а – в т ор о с т епенен
разпоредител с бюджет към министъра на
земеделието и храните, със седалище София,
и осъществява функциите си при условията
и по реда, определени със Закона за Центъра
за оценка на риска по хранителната верига
(ЗЦОРХВ).
(2) Издръжката на Центъра се формира
съгласно чл. 23, ал. 1 ЗЦОРХВ.
(3) Центърът е организиран в дирекции,
които подпомагат директора при осъществяване на п равомощи я та м у, осиг у ряват
технически дейността му и извършват дейности по административното обслужване на
физическите и юридическите лица.
(4) Дейността на Центъра се осъществява на основата на принципите: законност;
о т к ри т о с т и до с т ъп но с т; о т г оворно с т и
от чет ност; ефек т ивност; субординаци я и
координация; предвидимост; обективност и
безпристрастност.
(5) Министърът на земеделието и храните
осъществява контрол върху дейност та на
Центъра.
Чл. 3. Центърът:
1. извършва научна оценка на риска по
хранителната верига чрез независим, прозрачен и безпристрастен анализ на научна
информация по проблеми, които пряко или
косвено засягат здравето на животните и
растенията, растителните и животинските
продукти, растителния и животинския репродуктивен материал и безопасността на
храните и фуражите;
2. извършва дейностите по одобряване,
подновяване и преразглеждане на одобрението на активни вещества, антидоти и синергисти при условията и по реда на Регламент

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 7

(ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент
и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно
пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/
ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (OB, L 309
от 24 ноември 2009 г.), наричан по-нататък
„Регламент (ЕО) № 1107/2009“;
3. извършва оценка, изготвя доклад за
оценка на продукти за растителна защита
при разрешаване, подновяване, изменение и
отнемане на разрешение за пускане на пазара
и употреба на продукти за растителна защита
при условията и по реда на Регламент (ЕО)
№ 1107/2009;
4. участва в проекти на Европейския орган по безопасност на храните (ЕОБХ) и в
проекти на други международни организации.
Чл. 4. Центърът има знак, който се регистрира като марка, както и печат с наименованието и изображението на знака.
Г л а в а

в т о р а

РЪКОВОДСТВО НА ЦЕНТЪРА ЗА ОЦЕНК А
НА РИСК А ПО ХРАНИТЕЛНАТА ВЕРИГА
Раздел І
Директор и заместник-директор
Чл. 5. (1) Центърът се ръководи и представлява от директор, който се назначава от
министър-председателя по предложение на
министъра на земеделието и храните.
(2) За директор на Центъра се назначава
хабилитирано лице с най-малко 10 години
професионален опит в областта на безопасността по хранителната верига.
Чл. 6. (1) Директорът:
1. ръководи, организира и контролира
дейността на Центъра;
2. представл ява Цент ъра пред всичк и
държавни органи, физически и юридически
лица в страната и в чужбина;
3. съгласува и предлага за приемане от
управителния съвет годишна програма за
работата на Центъра и отчета за нейното
изпълнение;
4. одобрява стратегически план за развитие, програми и приоритети по дейността
на Центъра;
5. предприема мерки за постигане на целите, заложени в европейските стратегии за
научни изследвания по хранителната верига;
6. назначава държавните сл у ж ители в
Центъра, изменя и прекратява служебните
правоотношения с тях;
7. контролира дейностите на Центъра по
международно сътрудничество и европейски
въпроси;
8. контролира изпълнението на програмата за работа и приетите от управителния
съвет решения;
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9. сключва трудовите договори, изменя
и прекратява трудовите правоотношения с
лицата, работещи в Центъра;
10. управлява предоставеното на Центъра
движимо и недвижимо имущество;
11. сключва, изменя и прекратява договори
във връзка с дейността на Центъра;
12 . одо бря ва пои мен н и т е сп ис ъц и з а
придобиване на дълготрайни материални
активи от Центъра;
13. утвърждава структурата на административните звена в Центъра и длъжностните
и поименните щатни разписания;
14. взема решения за провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки в
съответствие с действащото законодателство;
15. утвърждава вътрешни правила и процедури за дейността на Центъра;
16. възлага изготвяне на научни оценки,
свързани с хранителната верига;
17. възлага изготвянето на оценка с доклад
за оценка съгласно Регламент 1107/2009;
18. подписва документите, изпращани от
Центъра до други национални и международни органи и институции;
19. управлява и контролира разходването
на средствата от бюджета на центъра;
20. командирова служителите на центъра
в страната и в чужбина;
21. у твърж дава бюд жетните разходи и
годишния финансов отчет на центъра;
22. прави предложение до министъра на
земеделието и храните за проекта на средносрочната бюджетна прогноза и проектобюджета на Центъра;
23. осъществява и дру ги правомощи я,
предоставени с нормативен акт или възложени със заповед на министър-председателя
и министъра на земеделието и храните.
(2) При осъществяване на правомощията
си директорът на Центъра сключва договори, издава заповеди, разпореждания и други
актове – в предвидените в нормативен акт
случаи.
Чл. 7. (1) При осъществяване на правомощията си директорът на Центъра се
подпомага от заместник-директор.
(2) Заместник-директорът на Центъра се
назначава от министъра на земеделието и
храните по предложение на директора на
Центъра. За заместник-директор се назначава
лице с най-малко 8 години с професионален
опит в областта на безопасността по хранителната верига.
(3) Директорът на Центъра делегира със
заповед правомощия на заместник-директора
и определя правомощията му.
(4) Функциите на директора на Центъра
в негово отсъствие от страната или когато
ползва законоустановен отпуск, се изпълняват от заместник-директора със заповед за
всеки конкретен случай.
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Раздел ІІ
Управителен съвет
Чл. 8. (1) Управителният съвет на Центъра се състои от 5 членове – директора на
Центъра, който е член по право, и по двама
замес т н и к-м и н ис т ри с ъо т ве т но на земеделието и храните и на здравеопазването,
определени от министъра на земеделието и
храните и от министъра на здравеопазването.
(2) Членовете на управителния съвет се
назначават и освобождават с решение на
Министерския съвет. При освобож даване
от длъжност на член на управителния съвет
съответният министър по ал. 1 предлага да
се назначи друг представител до изтичането
на мандата.
(3) Управителният съвет:
1. приема годишна програма за работата
на Центъра и отчет за нейното изпълнение,
както и отчет за изпълнението на бюджета;
2. взема решения за осигуряване на изпълнението на дейностите на Цент ъра и
начините за изпълнението им;
3. ежегодно представя отчет за изпълнението на годишната програма и на бюджета
на Центъра на министъра на земеделието
и храните.
Г л а в а

т р е т а

СТРУКТУРА, ФУНКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ
НА РАБОТА НА ЦЕНТЪРА ЗА ОЦЕНК А
НА РИСК А ПО ХРАНИТЕЛНАТА ВЕРИГА
Раздел I
Общи положения
Чл. 9. (1) Директорът на Центъра при
осъществяване на дейността си се подпомага
от администрация.
(2) Центърът е структуриран в обща администрация, специализирана администрация
и финансов контрольор.
(3) Общата численост на персона ла и
числеността на отделните административни
звена в Центъра е съгласно приложението.
(4) С т ру к т у рата на а д м и н ис т рат и вн ите звена и д л ъж ност ни те разписани я се
утвърждават от директора на Центъра по
предложение на главния секретар.
Раздел ІІ
Главен секретар
Чл. 10. (1) Главният секретар осъществява а дминист рат ивното ръководст во на
администрацията на Центъра, координира и
контролира дейността на административните
звена за точното спазване на нормативните
актове и на законосъобразните разпореждания на директора.
(2) Главният секретар ръководи, координира и контролира функционирането на
администрацията на Центъра, като:
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1. организира разпределението на задачите
за изпълнение меж ду административните
звена в Центъра;
2. създава условия за нормална и ефективна
работа в Центъра и осъществява контрол по
изпълнението на възложените задачи;
3. р ъковод и п р оцес а по въвеж да не и
контролира функционирането на информационни автоматизирани системи в работата
на администрацията;
4. контролира и отговаря за документооборота и за съхраняването на документите
и информацията;
5. организира работата с предложенията
и сигналите в съответствие с разпоредбите
на глава осма от А дминистративнопроцесуалния кодекс;
6. утвърждава длъжностните характеристики на служителите в Центъра;
7. координира и осъществява общ контрол върху дейността по стопанисването и
управлението на държавната собственост,
предоставена на Центъра;
8. организира подготовката на проекта
на бюджет на Центъра;
9. осъществява контрол по изпълнението
на сключените договори и при констатиране на неизпълнение предлага съответните
мерки;
10. предлага мерки за предотвратяване и
преустановяване на нарушения от служители
на Центъра, както и за предотвратяване на
негативните последици от такива нарушения;
11. осъществява взаимодействие с главния
секретар на Министерството на земеделието
и храните и с главните секретари на другите
разпоредители с бюджет към министъра на
земеделието и храните и административни
структури;
12. изпълнява и други задачи, определени
със заповед на директора на Центъра.
(3) Главният секретар отговаря за изготвянето и представя на директора на Центъра
ежегодния доклад за състоянието на администрацията.
(4) При отсъствие на главния секретар
неговите функции се изпълняват от определен със заповед на директора на Центъра
служител на ръководна длъжност за всеки
конкретен случай.
Раздел ІІІ
Финансов контрольор
Чл. 11. (1) Финансовият контрольор извършва необходимите проверки и изразява
мнение за законосъобразност преди вземане
на решение, свързано с финансовата дейност
на Центъра. Редът и начинът за извършване
на предварителен контрол се определят с
вътрешни актове на директора на Центъра.
(2) Финансовият контрольор е на пряко
подчинение на директора на Центъра.
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Раздел ІV
Обща администрация
Чл. 12. (1) Общата администрация е организирана в дирекция „Финансово и административно-правно обслужване и човешки
ресурси“ („ФАПОЧР“).
(2) Дирекция „ФАПОЧР“:
1. оси г у ря ва фи на нс ово - сче т овод но т о
обслужване на Центъра;
2. разработва обобщен проект на годишен
бюджет и тригодишна бюджетна прогноза на
Центъра по Единна бюджетна класификация
(ЕБК) и по програми;
3. разработва методологията на счетоводната и финансовата политика съгласно
Закона за счетоводството и други нормативни
актове по бюджетната политика;
4. участва в разработването на нормативната уредба по планирането и управлението на
финансовите средства и бюджета в Центъра;
5. организира и анализира текущото изпълнение на утвърдения бюджет и изготвя
предложени я за промени по бюд жета на
Центъра;
6. организира и осъществява счетоводната
отчетност по ЕБК и по програми съгласно
програмния и ориентиран към резултатите
бюд жет и по счетоводни сметк и в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството, Сметкоплана на бюджетните
организации и п ри лож ими те счетоводни
стандарти;
7. съставя отчети за касово изпълнение на
бюджета, организира, координира, обобщава
и изготвя финансови отчети за степента на
изпълнение на утвърдените политики и програми по бюджета за всеки отчетен период;
8. изготвя тримесечни и годишни оборотни ведомости и годишния финансов отчет
на Центъра;
9. изготвя и съхранява ведомостите за
работни заплати на служителите и извършва
плащанията по тях;
10. следи за законосъобразното и целесъобразното разходване на паричните средства
и ползването на активите на Центъра;
11. осъществява обмен на информация и
координация с търговските банки, обслужващи сметките на Центъра;
12. изготвя финансовите обосновки по
проектите на нормативни актове, предлагани
от Центъра;
13. осиг у рява съх ранението на счетоводните документи съгласно изискванията
на Закона за счетоводството и вътрешните
правила и инструкции;
14. организира и координира изграждането
и функционирането на системите за финансово управление и контрол върху финансовата
дейност на Центъра;
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15. организира и извършва годишните инвентаризации по ред и в срокове, определени
в нормативните актове;
16. оказва правна помощ на администрацията за законосъобразното осъществяване
на функциите є;
17. участва в разработването на проекти
на нормативни актове и дава становища по
проекти на нормативни актове, представени
за съгласуване;
18. осъществява процесуалното представителство пред съдебни, арбитражни и административни органи и особени юрисдикции по
правни спорове, по които Центърът е страна;
19. изготвя, съгласува и дава становища
относно законосъобразността на представените є за съгласуване проекти на заповеди,
договори и други актове;
20. у частва в изготвянето и съгласу ва
документации за провеждане на конкурси
за назначаване на държавните служители
в Центъра;
21. съгласува изготвените отговори по
постъпилите в Центъра предложения, жалби,
сигнали и молби от граждани и организации;
22. оказва правна помощ на директора
на Центъра по законосъобразното изпълнение на неговите правомощия, като изготвя
становища и разработва предложени я за
решаване на правни проблеми;
23. изготвя или у частва в изготвянето
и съгласуването на проекти на договори,
свързани с дейността на Центъра;
24. подпомага директора на Центъра за
спазване на нормативните актове по административни и правни въпроси;
25. дава указания относно прилагането
на нормативните актове;
26. у частва в изготвянето и съгласу ва
документации за процедури по Закона за
общес т вен и т е пор ъч к и и п ра ви л н и к а за
прилагането му;
27. участва в комисиите за провеждане
на обществени поръчки;
28. изготвя и съгласува документации за
търгове и конкурси;
29. следи и информира директора на Центъра за хода на съдебните дела, по които
Центърът е страна;
30. у частва във вът решни и меж д у ведомствени работни групи от нейната компетентност;
31. води регистри на съдебните дела, по
които Центърът е страна, както и на възложените от Центъра обществени поръчки;
32. осъществява транспортното обслужване на администрацията на Центъра;
33. организира и координира експлоатацията и ремонтите на имуществото на Центъра;
34. проучва, подготвя, организира и контролира инвеститорската дейност в Центъра;
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35. разработва мерки и прави анализи,
свързани с провеждането на инвестиционната
политика на Центъра;
36. изготвя поименните списъци в инвестиционната програма за капиталови разходи
и обобщава данните;
37. организира снабдяването, отчитането
и съхранението на материалните активи,
ремонта и поддръжката им;
38. изготвя документите, свързани с възникването, изменянето и прекратяването на
служебните и трудовите правоотношения на
служителите в Центъра;
39. изготвя и актуализира длъжностното
разписание и поименното разписание на
длъжностите на служителите в дирекциите;
40. следи за осигуряването на здравословни
и безопасни условия на труд;
41. подпомага процеса по оценка на изпълнението на служителите от администрацията;
42. участва в разработването на програми
за първоначално обучение на новоназначени
служители в Центъра;
43. в сътрудничество с дирекция „Комуникация на риска, обучение и Контактен
център“:
а) изготвя обобщени програми, организира
и координира провеждането на курсове за
обучение и повишаване квалификацията на
служителите в Центъра;
б) координира обучението на служителите в Центъра, организирано от ЕОБХ и
Европейската комисия, както и обученията
с международно участие;
44. съхранява досиетата на служителите
в Центъра;
45. участва в разработването на стратегии и програми за развитие и прилагане
на информационните и комуникационните
технологии в Центъра в съответствие със
секторната стратегия за електронно управление в МЗХ;
46. проучва и анализира информационните потребности, като изготвя предложения
и препоръки за разработване на нови или
за развитие на съществуващите информационни системи, програмни приложения и
техническа инфраструктура в съответствие
с целите и функциите на Центъра;
47. отговаря за внедряването, прилагането, поддържането и функционирането на
информационни и комуникационни технологии в областта на оценката на риска по
хранителната верига;
48. отговаря за функционирането на външните и вътрешните информационни системи
и организира поддържането на компютърната
техника в Центъра;
49. създава, внедрява, поддържа и контролира интернет средата и цифрово хранилище
за електронно съхранение на базите данни
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и на основните документи, създавани и събирани в процеса на работа;
50. организира и контролира дейността на
външни специалисти и фирми, обезпечаващи информационните и комуникационните
системи, софтуер и хардуер на Центъра;
51. под д ържа и ак т уа лизи ра ин т ернет
страницата на Центъра, в т.ч. на Контактния център;
52. разработва образци на док у менти,
свързани с дейността є;
53. подготвя необходимите документи и
организира задграничните командировки на
служителите в Центъра;
54. осъществява админист ративното и
деловодното обслужване в Центъра;
55. осъществява и други дейности от нейната компетенция, възложени от директора
на Центъра, от заместник-директора или от
главния секретар.
Раздел V
Специализирана администрация
Чл. 13. Специализираната администрация
е организирана във:
1. дирекция „Оценка на риска по хранителната верига“;
2. д и рек ц и я „Ком у н и к а ц и я на риск а,
обучение и Контактен център“;
3. ди рек ци я „Прод у к т и за раст и телна
защита, активни вещества, антидоти и синергисти“.
Чл. 14. Дирекция „Оценка на риска по
хранителната верига“:
1. извършва и предоставя научна оценка
на риска чрез независим, прозрачен и безпристрастен анализ на научна информация
по проблеми, които пряко или косвено засягат безопасността по хранителната верига,
включително:
а) безопасността на храните и фуражите;
б) зоонози и здравето на хората, свързано
с храните;
в) здравето на животните и хуманното
отношение към тях;
г) биологичните рискове;
д) активните вещества, продуктите за растителна защита, торове и техните остатъци;
е) генетично модифицирани храни и фуражи и нови храни;
ж) здравето на растенията и растителния
репродуктивен материал;
з) ст рани чни ж иво т инск и п род у к т и и
производни продукти;
и) употребата на ветеринарномедицинските продукти;
к) контаминанти в хранителната верига;
л) хранителни добавки, добавки в храни
и хранителни източници;
м) материали в контакт с храни, ензими
и ароматизанти;
н) добавки във фуражи;
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о) диетични продукти, хранене и алергени;
2. събира данни, включително от външни
за Министерството на земеделието и храните
структури, необходими за оценка на риска
за опаснос т и т е по х ра ни т ел ната верига,
позволяващи характеризиране и наблюдение
на рисковете с пряко или косвено действие
върху здравето на животните и растенията,
растителния репродуктивен материал и безопасността на храните и фуражите, като при
необходимост, за целите на оценката на риска,
извършва епизоотологични и фитосанитарни
проучвания и събира информация на терен;
3. събира, поддържа, обобщава и анализира данните по чл. 3, ал. 1, т. 2 ЗЦОРХВ;
4. изготвя и предоставя анализи, свързани
с хранителната верига;
5. идентифицира и извършва анализ на
нововъзникващите рискове по хранителната
верига;
6. проучва информационните потребности,
необходими за извършване на обективна
оценка на риска;
7. ана лизира информаци ята и изготвя
доклади съгласно чл. 6, ал. 1, т. 5 ЗЦОРХВ;
8. анализира данните от информационните
системи на Европейския съюз, свързани с
хранителната верига;
9. изпълнява и други задачи от нейната
компетентност, възложени от директора на
Цент ъра, от заместник-директора или от
главния секретар.
Чл. 15. Дирекция „Комуникация на риска,
обучение и Контактен център“:
1. предоставя обществена информация на
заинтересованите страни за рискове, свързани
с хранителната верига;
2. осъществява комуникация със засегнатите и заинтересованите групи и идентифицира нагласите на тези групи при възприемането на рискове;
3. осъщест вява ком у никаци я и обмен
на информация с всички структури на Министерст вото на земеделието и х рани те,
Министерството на здравеопазването и заинтересованите страни;
4. разпространява информация в национа лната и в меж д у народната м режа от
заинтересовани страни, имащи отношение
към здравето на потребителите;
5. проучва информационните потребности за отделните методи и инструменти за
оценка на риска;
6. подпомага осигуряването на данни и
информация за изготвяне на научни и експертни оценки;
7. прави проучване за отношението на
заинтересованите страни към рисковите фактори след съобщаване за рискове, свързани
с хранителната верига;
8. оценява възможните фактори, влияещи
върху поведението на консуматорите;

С Т Р.

22

ДЪРЖАВЕН

9. разработва надеж дни и навременни
мерки за комуникация на риска със заинтересованите страни по отношение на рисковете,
свързани с безопасността на хранителната
верига;
10. верифицира информацията за рисковете, от която обществото се нуждае;
11. оценява ефективността на съобщенията за комуникация на риска и каналите за
комуникация;
12. изгражда и поддържа мрежа от организации и структури, осигуряващи информация
за базата данни и за научни експерти;
13. поддържа национална база данни за
експерт и по разли чни те нап равлени я от
хранителната верига;
14. координира дейностите по чл. 21 ЗЦОРХВ;
15. поддържа база данни по чл. 16 ЗЦОРХВ;
16. разпространява научната информация
от ЕОБХ до националните научни организации, включени в мрежата на Центъра, както
и до всички заинтересовани страни;
17. прави запитвания до контактните точки
на ЕОБХ в държавите членки по въпроси за
безопасността на храните и извършва последващо обобщаване на получените отговори,
предоставя информация при запитване от
други контактни точки;
18. оказва съдействие и техническа помощ
на националните научни организации при
кандидатстването и включването им в списъка по чл. 36 от Регламент (ЕО) № 178/2002
на Европейския парламент и на Съвета от
28 януари 2002 г. за установяване на общите
принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на
Европейски орган за безопасност на храните
и за определяне на процедури относно безопасността на храните, наричан по-нататък
„Регламент (ЕО) № 178/2002“;
19. предоставя техническа помощ в рамките на своите компетенции на национални
научни организации за кандидатстване по
проекти, финансирани от ЕОБХ;
20. п ублик у ва нау чна информа ц и я на
Платформата за обмен на информация (IEP)
на ЕОБХ и на системата за управление на
документите (DMS);
21. организира и провежда периодични
посещения на националните научни организации, включени в списъка (научната мрежа)
на Центъра и в списъка на ЕОБХ, съгласно
чл. 36 от Регламент (ЕО) № 178/2002;
22. подпомага и консултира национални
експерти от научни организации за регистриране в базата данни за експерти към
Контактния център и в ЕОБХ;
23. поддържа и актуализира списъка (научната мрежа) с национални научни орга-
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низации към Центъра съгласно чл. 6, ал. 1,
т. 9 ЗЦОРХВ;
24. организира издаването на периодични информационни бюлетини с акт уална
информация от ЕОБХ;
25. изготвя специализирани информационни издания по актуални въпроси в сферата
на безопасността на храните;
26. организира и провежда научни конференции, семинари или обучения;
27. изготвя и представя съвместно с дирекция „ФАПОЧР“ технически и финансов доклад пред ЕОБХ за дейността на Контактния
център до края на всяка календарна година;
28. съдейства за подписването и периодичното подновяване на Споразумението
за дейността на Контактния център между
ЕОБХ и Центъра, както и споразумения с
други организации;
29. участва в периодичните срещи между
контактните точки и ЕОБХ;
30. оказва техническа помощ и съдействие
на българския представител в Консултативния съвет на ЕОБХ;
31. осъществява и/или съгласува официалната кореспонденция, свързана с международната дейност на Центъра;
32. осъществява комуникация с институциите и органите по чл. 3, ал. 1, т. 4 ЗЦОРХВ;
33. в сътрудничество с дирекция „ФАПОЧР“:
а) изготвя обобщени програми, организира
и координира провеждането на курсове за
обучение и повишаване квалификацията на
служителите в Центъра;
б) координира обучението на служителите в Центъра, организирано от ЕОБХ и от
Европейската комисия, както є обученията
с международно участие;
34. п роу чва въ змож ност и те за кан дидатстване по национални и международни
проекти, свързани с дейността на Центъра;
35. дава предложения и препоръки относно
обученията на служителите от ведомствата
и органите, които провеж дат държавната
политика в областта на хранителната верига;
36. събира и обобщава информация за
проведените обучения по т. 35;
37. ежегодно изготвя доклад до директора
на Центъра за проведените обучения;
38. изпълнява и други задачи от своята
компетентност, възложени от директора на
Цент ъра, от заместник-директора или от
главния секретар.
Чл. 16. Дирекция „Продукти за растителна защита, активни вещества, антидоти
и синергисти“:
1. извършва оценки с доклад за оценка
на продукти за растителна защита, активни
вещества, антидоти и синергисти съгласно
Регламент (ЕО) № 1107/2009 и ЗЗР;
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2. извършва оценка за идентичност на
продукти за растителна защита;
3. извършва дейностите по одобряване,
подновяване и преразглеждане на одобрението на активни вещества, антидоти и синергисти съгласно Регламент (ЕО) № 1107/2009;
4. прави предложения до директора на
Центъра за възлагане на дейности по т. 1 – 3
на външни експерти;
5. съхранява досиетата на продуктите за
растителна защита, ак тивните вещества,
антидотите и синергистите;
6. участва в Съвета по продукти за растителна защита;
7. участва в работни групи към Постоянния комитет по растения, животни, храни и
фуражи, Съвета и в мероприятия на други
международни организации;
8. участва в разработването на програми
за обучение на служителите съвместно с дирекция „Комуникация на риска, обучение и
Контактен център“ и дирекция „ФАПОЧР“;
9. изготвя образци на документи и бланки,
разработва процедури, свързани с дейността є;
10. осъществява взаимодействие с други
органи, браншови и неправителствени организации по въпроси, свързани с дейността є;
11. изпълнява и други задачи от компетентността є, възложени от директора на
Цент ъра, от заместник-директора или от
главния секретар.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА
Чл. 17. Организацията на работата в Центъра се осъществява съгласно правилника,
вътрешни правила и процедури, утвърдени
от директора по предложение на главния
секретар.
Чл. 18. (1) Гражданите, организациите и
омбудсманът могат да отправят до директора
предложения и сигнали относно организацията и дейността на Центъра. Предложенията
относно усъвършенстване на организацията
и дейността на Центъра трябва да са мотивирани и конкретни.
(2) Директорът или у пълномощено от
него длъжностно лице взема решение по
предложението по ал. 1 в срок до два месеца след неговото постъпване, освен ако
този срок бъде удължен до 6 месеца поради
необходимост от по-продължително проучване. Взетото решение по предложението
се съобщава на подателя в 7-дневен срок.
Направените предложения, както и взетите по тях решения могат да се публикуват
на интернет страницата на центъра.
(3) Гражданите могат да отправят писмено искане за среща с директора до главния
секретар. Главният секретар съставя график
за срещите на директора с граждани само
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за приемното му време, като графикът се
оповестява на интернет страницата на центъра 7 дни предварително.
Чл. 19. (1) Дирекциите в Центъра осъществяват функциите си в съответствие с чл. 17.
(2) При изпълнение на възложените задачи
всяка дирекция координира дейността си с
други дирекции в съответствие с възложените
им с правилника функции при спазване на
административната йерархия.
(3) Непосредственото ръководство на дирекциите се осъществява от директор.
(4) Директорите на дирекции ръководят,
организират, контролират, планират, координират, отчитат се и носят отговорност за
дейността и за изпълнението на задачите
на съответната дирекция в съответствие с
определените с правилника и с възлаганите допълнително от директора на Центъра
функции.
(5) При отсъствие на директор на дирекция
той се замества от определен със заповед
на директора на Центъра служител за всеки
конкретен случай.
Чл. 20. Съгласуваността и оперативността
по дейности, отнасящи се до две или повече
административни звена, се осигуряват чрез
спазването на следния ред на работа:
1. обща координация:
а) с резолюция на директора на Центъра,
на заместник-директора, на главния секретар
и на директорите на дирекции върху документите задължително се посочват водещото
звено, конкретните задачи за изпълнение,
указанието за съгласуване с други звена,
изпълнителят и срокът;
б) водещото звено, посочено на първо
място като адресат или в резолюцията, е
основен изпълнител по възложената задача
и главен координатор, който осъществява
необходимата съгласуваност между звената;
другите звена задължително изпращат на
водещото звено своето становище по въпроси
от съвместна компетентност;
в) ръководителят на административното
звено, изготвило и съгласувало съответния
документ, задължително го подписва или
парафира преди внасянето му за подпис от
директора на Центъра, от заместник-директора или от главния секретар;
г) административни звена, получили документи с резолюция по въпроси, които не са
в рамките на техните функции, ги изпращат
на компетентното административно звено с
копие до лицето, поставило резолюция върху
съответния документ;
2. субординация:
а) ръководителите на административните
звена докладват на заместник-директора или
на главния секретар въпросите от своята
компетентност, както и изпълнението на
възложените им задачи;
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б) ръководителите на административни
звена или служители, които са пряко подчинени на директора на Центъра, докладват
на него;
3. взаимна информираност:
а) аналитични доклади, информации, паметни бележки и други материали от общ
характер се предоставят на заинтересуваните
административни звена;
б) административни звена, получили информация и материали от компетентността
и на други звена, съобщават това на заинтересуваните по съответния ред;
4. контрол по изпълнението:
а) общият контрол по изпълнението на
поставените задачи се осъществява от главния секретар;
б) ръководителите на административните звена в Центъра осъществяват цялостен
контрол върху дейността на ръководеното
звено, както и по изпълнението на задачите, произтичащи от функционалната им
компетентност.
Чл. 21. (1) Входящите и създадените в
резултат от дейността на Центъра документи
се регистрират в автоматизираната информационна система.
(2) Изходящите документи се съставят в
толкова екземпляра, колкото са получателите, и един екземпляр за класиране в дело.
Екземплярът, предназначен за съхранение,
съдържа длъжността, двете имена и подписа
на служителя, изготвил документа, и на ръководителя на съответното административно
звено, като се посочва и датата на полагане
на подписа. Всички екземпляри съдържат
инициалите на служителя, изготвил документа, и на съответното структурно звено.
Чл. 22. Държавните служители и лицата, работещи по трудово правоотношение в
Центъра, изпълняват възложените им задачи
и отговарят пред прекия си ръководител за
изпълнението на работата съобразно длъжностните си характеристики.
Ч л . 2 3. З а о б р а з цов о и з п ъ л нен ие н а
сл у жебните им задъл жени я сл у ж ителите
могат да бъдат награждавани с отличия при
условията и по реда на чл. 88 от Закона за
държавния служител.
Чл. 24. (1) Работното време на служителите на Центъра е с продължителност 8
часа дневно с променливи граници от 8,00
до 19,00 ч. с почивка 30 минути, която може
да се ползва между 12,00 и 14,00 ч., и с период на задължително присъствие от 10,00
до 16,30 ч.
(2) Продължителността и редът за отчитане на работното време по ал. 1 се определят
със заповед на директора на Центъра.
Чл. 25. Професионалното развитие, защитата на дисертации и придобиване на научни
звания от експертите на специализираната
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администрация в Центъра се осъществяват
в сътрудничество с научните институти и
университети в съответствие със Закона за
развитието на академичния състав в Република България.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
Параграф единствен. Прави лник ът се
приема на основание чл. 19, ал. 3 от Закона
за Центъра за оценка на риска по хранителната верига.
Приложение
към чл. 9, ал. 3
Обща численост на персонала в Центъра за
оценка на риска по хранителната верига –
50 щатни бройки
Директор 
1
Заместник-директор 
1
Главен секретар 
1
Финансов контрольор 
1
Обща администрация
7
в т.ч.:
Дирекция „Финансово и
административно-правно
обслужване и човешки 
ресурси“ 
7
Специализирана администрация
39
в т.ч.:
Дирекция „Оценка на риска
по хранителната верига“ 
13
Дирекция „Комуникация на
риска, обучение и Контактен
център“ 
13
Дирекция „Продукти за 
растителна защита, активни
вещества, антидоти и 
синергисти“ 
13
7390

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 232
ОТ 9 СЕПТЕМВРИ 2016 Г.

за приемане на план-сметка за разходите по
подготовката и произвеждането на изборите за
президент и вицепрезидент на републиката и
на национален референдум с въпроси „Подкрепяте ли народните представители да се избират
с мажоритарна избирателна система с абсолютно мнозинство в два тура?“, „Подкрепяте
ли въвеждането на задължително гласуване
на изборите и референдумите?“ и „Подкрепяте
ли годишната държавна субсидия, отпускана
за финансиране на политическите партии и
коалициите, да бъде един лев за един получен
действителен глас на последните парламентарни избори?“ на 6 ноември 2016 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Приема план-сметка за разходите
по подготовката и произвеждането на изборите
за президент и вицепрезидент на републиката и на национален референдум с въпроси
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„Подкрепяте ли народните представители да
се избират с мажоритарна избирателна система с абсолютно мнозинство в два тура?“,
„Подкрепяте ли въвеждането на задължително
гласуване на изборите и референдумите?“ и
„Подкрепяте ли годишната държавна субсидия,
отпускана за финансиране на политическите
партии и коалициите, да бъде един лев за
един получен действителен глас на последните
парламентарни избори?“ на 6 ноември 2016 г.
на обща стойност 47 080,0 хил. лв.
(2) Одобрява допълнителни разходи/трансфери в размера по ал. 1, разпределени по
бюджети и дейности съгласно приложението.
(3) Разходите и трансферите по ал. 2 да се
осигурят, както следва:
1. за сметка на предвидените средства по централния бюджет за 2016 г. – 17 600,0 хил. лв.;
2. за сметка на преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния
бюджет за 2016 г. – 29 480,0 хил. лв.
Чл. 2. (1) Със сумата 9548,0 хил. лв., в т.ч.
по показател „Персонал“ – 498,0 хил. лв., по
пореден № 1 от приложението да се увеличат
разходите по бюджета на Централната избирателна комисия за 2016 г.
(2) Със сумата 9050,0 хил. лв. да се увеличат показателите по чл. 44, ал. 2 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2016 г.
Чл. 3. (1) Със сумата 30 058,0 хил. лв., в т.ч.
по показател „Персонал“ – 466,0 хил. лв., по
пореден № 2 от приложението да се увеличат
разходите по бюджета на Министерския съвет
за 2016 г., както следва:
1. по „Политика в областта на осъществяването на държавните функции на територията
на областите в България“, бюджетна програма
„Осъществяване на държавната политика на
областно ниво“ – 28 558,0 хил. лв.;
2. по бюджетна програма „Администрация“ – 1500,0 хил. лв.
(2) Със сумата 2592,0 хил. лв. да се увеличат показателите по чл. 6, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2016 г.
(3) В сумата по ал. 1, т. 1 са включени и
558,0 хил. лв. за новите избори през 2016 г. за
общински съветници и кметове.
(4) Средствата за общините по подготовката и произвеждането на изборите, в т. ч. за
възнагражденията на членовете на районните
и секционните избирателни комисии, включително осигурителните вноски, се осигуряват
чрез трансфер от бюджета на Министерския
съвет за 2016 г. в рамките на одобрените
разходи по ал. 1, т. 1.
Чл. 4. (1) Със сумата 1000,0 хил. лв., в т. ч.
по показател „Персонал“ – 820,0 хил. лв., по
пореден № 3 от приложението да се увеличат
разходите по бюджета на Министерството на
регионалното развитие и благоустройството
за 2016 г. по „Други бюджетни програми
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(общо)“, бюджетна програма „Гражданска
регистрация и административно обслужване
на населението“.
(2) В сумата по ал. 1 са включени разходите
за новите избори през 2016 г. за общински
съветници и кметове.
(3) Със сумата 180,0 хил. лв. да се увеличат
показателите по чл. 22, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2016 г.
Чл. 5. (1) Със сумата 4000,0 хил. лв., в т. ч.
по показател „Персонал“ – 3500,0 хил. лв., по
пореден № 4 от приложението да се увеличат
разходите по бюджета на Министерството на
вътрешните работи за 2016 г., както следва:
1. по „Политика в областта на противодействието на престъпността и опазването на
обществения ред“, бюджетна програма „Противодействие на престъпността, опазване на обществения ред и превенция“ – 3800,0 хил. лв.;
2. по „Политика в областта на пожарната
безопасност и защитата на населението при
извънредни ситуации“, бюджетна програма
„Пожарна безопасност и защита на населението при пожари, бедствия и извънредни
ситуации“ – 200,0 хил. лв.
(2) Със сумата 500,0 хил. лв. да се увеличат
показателите по чл. 12, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2016 г.
Чл. 6. (1) Със сумата 1500,0 хил. лв., в т. ч.
по показател „Персонал“ – 260,0 хил. лв., по
пореден № 5 от приложението да се увеличат
разходите по бюджета на Министерството на
външните работи за 2016 г., по „Политика
в областта на развитието на ефективна дипломатическа служба“, бюджетна програма
„Администриране и осигуряване на дипломатическата служба“ – 800,0 хил. лв., и бюджетна програма „Управление на задграничните
представителства и подкрепа на българските
граждани в чужбина“ – 700,0 хил. лв.
(2) Със сумата 1240,0 хил. лв. да се увеличат показателите по чл. 10, ал. 3 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2016 г.
Чл. 7. (1) Със сумата 24,0 хил. лв., в т. ч.
по показател „Персонал“ – 4,0 хил. лв., по
пореден № 6 от приложението да се увеличат
разходите по бюджета на Министерството
на образованието и науката за 2016 г., както
следва:
1. по „Политика в областта на всеобхватното, достъпно и качествено предучилищно
и училищно образование. Учене през целия
живот“, бюджетна програма „Училищно образование“ – 19,7 хил. лв.;
2. по бюджетна програма „Администрация“ – 4,3 хил. лв.
(2) Със сумата 20,0 хил. лв. да се увеличат
показателите по чл. 16, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2016 г.
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Чл. 8. Със сумите по поредни номера 7,
8 и 9 от приложението да се увеличават бюджетните взаимоотношения на централния
бюджет съответно с бюджетите на Българското
национално радио, Българската национална
телевизия и Българската телеграфна агенция
за 2016 г.
Чл. 9. Със сумата по пореден № 10 от приложението да се увеличат разходите по бюджета
на Сметната палата за 2016 г. и показателите
по чл. 4, ал. 2 от Закона за държавния бюджет
на Република България за 2016 г.
Чл. 10. Със сумата по пореден № 11 от
приложението да се увеличат разходите по
бюджета на Министерството на правосъдието
за 2016 г., в т. ч. по показател „Персонал“ по
„Политика в областта на правосъдието“, бюджетна програма „Охрана на съдебната власт“.
Чл. 11. Със сумата по пореден № 12 от
приложението да се увеличат разходите по
бюджета на Съвета за електронни медии
за 2016 г. и показателите по чл. 36, ал. 2 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2016 г.
Чл. 12. Първостепенните разпоредители
с бюджет по бюджетите на Министерския
съвет и на Централната избирателна комисия
могат да извършват компенсирани промени
между отделните разходни позиции/бюджетни
взаимоотношения с други бюджети, за които
промени уведомяват министъра на финансите.
Чл. 13. Първостепенните разпоредители с
бюджет по бюджетите по чл. 1, ал. 2 да извършват съответните промени по бюджетите
си за 2016 г. и да уведомяват министъра на
финансите.
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Чл. 14. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1, ал. 3 промени
по централния бюджет за 2016 г.
Чл. 15. (1) Първостепенните разпоредители с бюджет по бюджетите по чл. 1, ал. 2 да
представят на министъра на финансите отчет
за разходите по план-сметката в срок до 16
декември 2016 г.
(2) С размера на неусвоените средства
първостепенните разпоредители с бюджет по
бюджетите по чл. 1, ал. 2 да извършат съответните промени по бюджетите си за 2016 г.
и да уведомяват министъра на финансите.
(3) Министърът на финансите извършва
произтичащите от ал. 2 промени по централния бюджет за 2016 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 18, ал. 2 от Изборния кодекс,
чл. 5, ал. 1 от Закона за пряко участие на
гражданите в държавната власт и местното
самоуправление, чл. 51, ал. 2 и 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.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на съответните първостепенни
разпоредители с бюджет по бюджетите по
чл. 1, ал. 2.
§ 3. Постановлението влиза в сила от
11 септември 2016 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
Приложение
към чл. 1, ал. 2

П Л А Н – С М Е Т К А
за разходите по подготовката и произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и на национален референдум с въпроси „Подкрепяте ли народните представители да се
избират с мажоритарна избирателна система с абсолютно мнозинство в два тура?“, „Подкрепяте ли
въвеждането на задължително гласуване на изборите и референдумите?“ и „Подкрепяте ли годишната
държавна субсидия, отпускана за финансиране на политическите партии и коалициите, да бъде един
лев за един получен действителен глас на последните парламентарни избори?“ на 6 ноември 2016 г.

(в лева)

№ по
ред

Наименование на разходите

I тур
3

II тур
4

Общо:

1

2

1.

Разходи по бюджета на Централната избирателна комисия за
организационно-техническа подготовка на изборите, в т.ч.:

7 348 000

2 100 000

9 548 000

5

1.1.

За възнаграждения, включително осигурителни вноски
за новите членове на ЦИК и на заетите по граждански
договори

398 000

100 000

498 000

1.2.

За материално-техническо осигуряване на изборния процес, вкл. за компютърна обработка на данните от гласуването и за издаване на бюлетини с резултатите от изборите и от референдума, за отпечатване на бюлетините
за изборите, за машинно гласуване и за експериментално
машинно преброяване

4 950 000

2 000 000

6 950 000
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№ по
ред

Наименование на разходите

I тур

II тур

Общо:

1

2

3

4

5

1.3.

Разходи за медийни пакети за партии, коалиции и инициативни комитети

1 500 000

1 500 000

1.4.

За разяснителна кампания за правата и задълженията на
гражданите и за начина на гласуване

500 000

500 000

1.5.

За заседания и дежурства на общинските избирателни
комисии

100 000

100 000

2.

Разходи по бюджета на Министерския съвет за организационно-техническа подготовка на изборите и за новите избори
през 2016 г., в т.ч.:

19 958 000

10 100 000

30 058 000

2.1.

За възнаграждения, включително осигурителни вноски,
на членовете на районните и секционните избирателни
комисии

11 300 000

8 700 000

20 000 000

2.2.

3а логистично осигуряване на изборния процес от администрацията на Министерския съвет, областните и общинските администрации, вкл. за отпечатване на бюлетините за
референдума

8 100 000

1 400 000

9 500 000

2.3.

Разходи за произвеждане на нови избори за общински съветници и кметове през 2016 г.

558 000

558 000

3.

Разходи по бюджета на Министерството на регионалното
развитие и благоустройството – Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“, в
това число за новите избори за общински съветници и кметове през 2016 г.

1 000 000

1 000 000

4.

Разходи по бюджета на Министерството на вътрешните
работи

2 000 000

2 000 000

4 000 000

5.

Разходи по бюджета на Министерството на външните работи, в т. ч. за организацията на международен пресцентър

1 000 000

500 000

1 500 000

6.

Разходи по бюджета на Министерството на образованието
и науката

12 000

12 000

24 000

7.

Разходи на Българското национално радио

150 000

50 000

200 000

8.

Разходи на Българската национална телевизия

400 000

100 000

500 000

9.

Разходи на Българската телеграфна агенция

120 000

120 000

10.

Разходи по бюджета на Сметната палата

50 000

50 000

11.

Разходи по бюджета на Министерството на правосъдието

25 000

12.

Разходи по бюджета на Съвета за електронни медии

30 000

ОБЩО:

32 093 000

25 000

50 000
30 000

14 887 000

47 080 000

7428

РЕШЕНИЕ № 734
ОТ 2 СЕПТЕМВРИ 2016 Г.

за приемане на Актуализирана държавна политика по планиране и разпределение на радиочестотния спектър в Република България
На основание чл. 8, ал. 1 от Закона за електронните съобщения
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Приема Актуализираната държавна политика по планиране и разпределение на радиочестотния спектър в Република България съгласно приложението.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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Приложение
АКТУАЛИЗИРАНА ДЪРЖ АВНА ПОЛИТИК А ПО ПЛАНИРАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
НА РАДИОЧЕСТОТНИЯ СПЕКТЪР В РЕПУБЛИК А БЪЛГАРИЯ
1. Въведение
Държавната политика по планиране и
разпределение на радиочестотния спектър
определя основните принципи, цели и приоритети на планирането и разпределението
на спектъра по ползватели и радиослужби.
На основание чл. 18, ал. 3 от Конституци ята на Република Българи я държавата
осъществява суверенни права върху радиочестотния спектър и позициите на геостационарна орбита, определени за страната в
международни споразумения.
Съгласно чл. 9, ал. 1 от Закона за електронните съобщения Държавната политика
по планиране и разпределение на радиочестотния спектър се разработва от Съвета
по националния радиочестотен спектър към
Министерския съвет. При изготвянето є се
отчитат изискванията на:
– Закона за електронните съобщения;
– Актуализираната политика в областта
на електронните съобщения на Република
България 2015 – 2018 г.;
– актовете на Европейския съюз (ЕС) в
областта на електронните съобщения;
– относимите актове на Международния
съюз по далекосъобщенията (МСД) и Европейската конференция по пощи и телекомуникации (European Conference of Postal and
Telecommunications – CEPT);
– решенията на Световна конференция по
радиосъобщения (WRC-15).
Ч ленст во т о на Реп ублика Бъ лгари я в
Европейския съюз изисква националните
стратегически документи, законови и подзаконови нормативни актове да отговарят на
законодателството на Съюза. В тази връзка
един от водещите документи, намерил отражение в националния документ за определяне
на политиката по планиране и разпределение на радиочестотния спектър, е Решение
№ 243/2012/ЕС на Европейския парламент
и на Съвета за създаване на многогодишна
програма за политиката в областта на радиочестотния спектър.
2. Срок на действие
За постигане целите на Държавната политика по планиране и разпределение на
радиочестотния спектър се поставят следните
срокове:
– краткосрочни – до края на 2017 г.;
– средносрочни – до края на 2019 г., които
съвпадат със следващата Световна конференция по радиосъобщения (������������������
WRC���������������
-19), определяща насоките за ползване на радиочестотния
спектър в световен мащаб, за следващия
3 – 4-годишен период;
– дългосрочни – след 2020 г.
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3. Принципи, цели и приоритети
3.1. Принципи, прилагани при планиране
и разпределение на радиочестотния спектър
Основен принцип при планирането и разпределението на радиочестотния спектър е
осигуряването на възможност за хармонизирано използване на ограничения радиочестотен
ресурс в съответствие с възприетата политика
и решения на ЕС и актове на МСД.
При планирането и разпределението на
радиочестотния спектър се прилагат и следните принципи:
– стимулиране развитието на вътрешния
пазар на електронни съобщения;
– създаване условия за насърчаване на конкуренцията, което да спомогне за внедряване
на нови технически решения, гарантиращи
високо качество на услугите;
– насърчаване на неутралността по отношение на технологиите и услугите при
ползване на радиочестотния спектър;
– хармонизиране на използването на радиочестотния спектър;
– преразпределение на радиочестотния
спектър с оглед осигуряване на преносна
среда с висок капацитет за непрекъснато
нарастващия безжичен трафик на данни и
на широколентовите услуги чрез насърчаване
на гъвкавостта и иновациите;
– отчитане на националните интереси,
включително нуждите на националната сигурност, при планиране и разпределение на
радиочестотния спектър.
3.2. Цели
Ра диочестотни ят спек т ър е ог раничен
природен ресурс с ключово значение за развитието на сектора на електронните съобщения, което определя целите на Държавната
политика по планиране и разпределение на
радиочестотния спектър.
Основна цел на Държавната политика по
планиране и разпределение на радиочестотния
спектър е създаването на предпоставки за
постигане на ефективно и ефикасно използване на честотния ресурс чрез хармонизирано
разпределение на радиочестотния спектър за
задоволяване на нарастващото търсене за
ползване от страна на обществото.
За постигането є се поставят следните
допълнителни цели:
– хармонизиране на използването на радиочестотния спектър с решенията и препоръките на Европейската комисия, Европейския
парламент и Съвета и други актове на ЕС;
– хармонизиране на използването на радиочестотния спектър с решенията и препоръките
на Комитета по електронни комуникации
(ЕСС – Electronic Communications Committee)
към СЕРТ;
– хармонизиране на разпределението и
използването на радиочестотния спектър с
Европейската таблица за разпределение на
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радиочестотния спектър (ERC Report 25);
таблицата за разпределение на радиочестотни я спект ър в Радиорегламента на МСД
и Съвместното споразумение на НАТО за
честотите (NJFA – NATO Joint Civil/Military
Frequency Agreement);
– своевременно осигуряване на достатъчен
и подходящ радиочестотен спектър, отговарящ
на търсенето на пазара;
– стимулиране на безжичните широколентови електронни съобщителни услуги чрез
освобождаване на достатъчен радиочестотен
спектър в ефективни от икономическа гледна
точка честотни ленти;
– насърчаване на иновациите и инвестициите чрез прилагане на способи за повишена
гъвкавост при използването на радиочестотния спектър, както и неговото споделено и
съвместно използване;
– освобождаване на хармонизиран в ЕС
радиочестотен спектър за нови перспективни
технологии;
– насърчаване на развитието на ефективен конкурентен пазар в съответствие с
регулаторната рамка на ЕС за електронните
съобщителни мрежи и услуги.
3.3. Приоритети
Държавните приоритети при планиране и
разпределение на радиочестотния спектър са
свързани със създаване на условия за хармонизирано използване на честотния ресурс.
В изпълнение на целите на настоящата държавна политиката през следващите години
се определят следните основни приоритети:
– осигуряване на радиочестотен ресурс за
изпълнение на решенията на Европейската
комисия и Европейския парламент и Съвета относно хармонизираното използване на
радиочестотния спектър;
– съблюдаване на политиката на ЕС в
областта на радиочестотния спектър с оглед
развитие на европейския единен цифров пазар; в тази връзка ще се извършва редовен
преглед както на действащите в Европейския
съюз, така и на националните стратегически
документи, законови и подзаконови нормативни актове в областта на планирането и
разпределението на радиочестотния спектър;
– привеждане на националните документи
по планирането и разпределението на радиочестотния спектър в съответствие с актовете
на последната Световна конференция по радиосъобщения и решенията и препоръките
на СЕРТ;
– подготовка на Република България за
участие в Световна конференция по радиосъобщения през 2019 г.;
– провеждането на целенасочени действия
за създаване на условия за ползване на „първи
цифров дивидент“ (790 – 862 MHz) и „втори
цифров дивидент“ (694 – 790 MHz);
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– планиране и разпределение на радиочестотния спектър в съответствие с политиката в областта на радиочестотния спектър
на ЕС и приеманите актове от МСД и СЕРТ.
4. Основни насоки на дейността по планиране и разпределение на радиочестотния
спектър
Дейността по планиране и разпределение
на радиочестотния спектър ще продължи да
се извършва в съответствие със световните
тенденции, отразени в документите на МСД,
СЕРТ и актовете на Европейския съюз в
областта на електронните съобщения. Основните насоки се определят от изискването за
хармонизирано използване на радиочестотния
спектър за мобилни комуникации, за мобилен
широколентов достъп, за радиоразпръскване
и други съобщителни услуги, отговарящи
на търсенето на пазара и международните
разпределения.
Важно влияние върху дейността по планиране и разпределение на радиочестотния
спек т ър и мат решен и я та на С ве т овната
конференция по радиосъобщения (WRC-15)
и по-конкретно:
– определянето на радиочестотни ленти
1452 – 1492 MHz и с ъсед н и лен т и 1427 –
1452 MHz и 1492 – 1518 MHz за меж дународни мобилни телеком у никации (IMT –
International Mobile Telecommunication), като е
предвидена защита за пасивните радиослужби
под 1427 MHz;
– запазването на техническите ограничения за използване на радиочестотна лента
3400 – 3600 MHz за IMT с цел защита на
съществуващи земни станции от неподвижна
спътникова радиослужба;
– не се постигна глобална хармонизация на
радиочестотна лента 3600 – 3800 MHz за IMT
поради интензивното използване на обхвата
за спътникови комуникации в държави извън
Европа; радиочестотна лента 3600 – 3800 MHz
е определена за хармонизирано използване
от IMT на ниво Европейски съюз;
– запазване на съществуващото разпределение на радиочестотна лента 470 – 694 MHz
за радиоразпръскване;
– предоставената възможност за ползване на радиочестотна лента 694 – 790 MHz
за безжични широколентови услуги, като
се гарантира балансираното є използване
и за радиоразпръскване без допълнителни
ограничения, надхвърлящи Женевското споразумение GE-06;
– използването на радиочестотна лента
694 – 790 MHz в Регион I от подвижна, с
изключение на въздушна подвижна радиослужба, е обект на получаване на съгласие
от източните държави, в които лентата се
използва от радиослужба въздушна радионавигация в пограничните райони, така че да
се улесни разгръщането на мобилни услуги
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във всички страни от ЕС чрез съответните
регулаторни разпоредби;
– осигуряване на възможност за ползване
на радиочестотна лента 77,5 – 78 GHz за радиослужба радиолокация и по-специално за
автомобилни радари, при осигурена защита
на радиоастрономическите станции;
– продължаване на проучванията за определяне на радиочестоти за мобилни 5G
системи с фокусиране на усилията за нови
разпределения над 6 GHz и по-специално в
лентите между 24,5 GHz и 43,5 GHz.
В краткосрочен и средносрочен период
акцентът ще продължи да се поставя върху
осиг у ряването на радиочестотен спект ър
за мобилните комуникации и развитие на
безжичните широколентови мрежи, определени в световен мащаб, като водещи за
внедряване и развитие на новите технологии
в радиокомуникациите. Наред с дейността
по осигуряване на допълнителен спектър в
съответствие с разпределенията на МСД и
решенията на ЕК следва да се прилагат и
подходи, осигуряващи по-висока ефективност
и ефикасност от наличния. Такъв е препоръчваният от ЕК подход за лицензиран съвместен достъп (LSA – Licensed Shared Access)
до радиочестотен спектър.
Задоволяването на търсенето на радиочестотен спектър е основа за по-широко
внедряване на 4G и бъдещето развитие на
5G мрежите в България.
Друго направление със съществено значение за страната е продължаване на работата по
осигуряване на ефективно използване на определените ни с международни споразумения
позиции на геостационарна орбита. Защитата
на орбиталните ресурси на Република България за радиослужби неподвижна-спътникова
и радиоразпръскване-спътниково от други
спътникови системи на други държави (или
администрации) е важен фактор за създаване
на условия за реализиране и опериране на
националните системи.
Ще продължи дейността по предоставяне
на необходимия радиочестотен спектър за
национална сигурност в съответствие със
заявените нужди за осигуряване на суверенитета и териториалната цялост на страната,
защита на държавните граници и вътрешния
ред. Важно е да се отбележи, че сигурността
на страната се осъществява в условията на
колективната отбрана от Организацията на
Северноатлантическия договор (НАТО) и в
рамките на Европейската политика за сигурност и отбрана. В тази връзка при планиране
и разпределение на радиочестотния спектър
за национална сигурност ще се вземат предвид документи в сферата на радиочестотния
спектър, приети и използвани в НАТО и ЕС.
О т д ру га с т ра на, ч ленс т во т о в ЕС и
НАТО налага преглед и преразпределение
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на спектъра за национална сигурност с цел
хармонизиране на условия за използване с
двете организации.
Важна дейност по гарантиране на обществена безопасност е защитата на населението
и реакцията при бедствия (PPDR – Public
Protection and Disaster Relief) по време на
спасителни операции, ограничаване и ликвидиране на пожари, операции по издирване и
спасяване, аварийно-възстановителни работи,
оказване на първа помощ на пострадалите
при пожари, бедствия и извънредни ситуации.
Навлизането на новите технологии в използваните радиосредства за PPDR поставя въпроса
за международно хармонизиране на използвания честотен спектър. Налага се поетапно
осигуряване на радиочестотен ресурс, съответстващ на международните разпределения,
за тази дейност. Общоевропейска тенденция
е установяване на хармонизирани честотни
ленти за радиокомуникация на структурите
за PPDR.
Защитата на населението и реакцията при
бедствия е изк лючително важна дейност,
обхващаща опазване на обществения ред,
осъществяване на граничен контрол, действия
в извънредни ситуации и аварийно-възстановителни работи, издирване и провеждане
на спасителни операции, ограничаване и
ликвидиране на пожари, оказване на спешна
медицинска помощ и др. Поради естеството
на повечето бедствия мобилните радиокомуникации са основно изискване, а в много
от случаите – единствено комуникационно
решение.
Навлизането на нови радиокомуникационни технологии за PPDR, необходимостта
от участие в международни и трансгранични
операции изискват техническа съвместимост
и използване на хармонизиран радиочестототен спектър. Общоевропейска тенденция
е установяване на единни честотни ленти за
радиокомуникация на структурите за PPDR.
5. Планиране и разпределение на радиочестотния спектър в Република България
5.1. Планиране и разпределение на радиочестотния спектър за наземни мрежи,
позволяващи предоставянето на електронни
съобщителни услуги
В България е осигурен радиочестотен ресурс за хармонизирано използване на обхвати
900 MHz (радиочестотни ленти 880 – 915 MHz
и 925 – 960 MHz), 1800 MHz (радиочестотни
ленти 1710 – 1785 и 1805 – 1880 MHz), 1,5 GHz
( ра д иоче с т о т на лен т а 1452 – 149 2 M H z),
2 GHz (радиочестотни ленти 1920 – 1980 и
2110 – 2170 MHz), 2,6 GHz (радиочестотна
лента 2500 – 2690 MHz) и 3,6 GHz (радиочестотна лента 3400 – 3800 MHz) от наземни
мрежи, позволяващи предоставянето на електронни съобщителни услуги. Разпоредбите
на Решение 2011/251/ЕС (обхвати 900 MHz и
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1800 MHz) за изменение на Решение 2009/766/
EO1, Решение 2012/688/ЕС 2 (обхват 2 GHz),
Решение 2014/276/ЕС за изменение на Решение 2008/411/ЕО3 (обхват 3,6 GHz), Решение
2008/477/ЕО 4 (обхват 2,6 GHz) и Решение
2015/750/ЕО 5 (обхват 2,6 GHz) за хармонизирано използване на радиочестотния спектър
от наземни мрежи, позволяващи предоставянето на електронни съобщителни услуги, са
приложени в българското законодателство.
Глобалното развитие на пазара на електронни съобщения през последните години
доведе до бурното разгръщане на безжични
широколентови технологии. Задоволяването
на потребностите на обществото – гражданите и бизнеса, от съвременни, технологично
ефективни и качествени съобщителни и информационни услуги на достъпни цени налага
осигуряването на достатъчен хармонизиран
честотен ресурс.
Ограниченият хармонизиран радиочестотен спектър възпрепятства по-нататъшното
разви т ие на безж и ч н и т е ш и роколен т ови
технологии. Затова и основният акцент на
въпросите, разглеждани на Световната конференция по радиосъобщения (WRC-15) към
Международния съюз по далекосъобщения,
бе поставен за определяне на честотни ленти,
даващи възможности за развитие на Международни мобилни телекомуникации.
В синхрон със световните тенденции Европейската комисия подготвя решения за
хармонизиране на спектър за безжични широколентови услуги в рамките на Европейския
съюз. Като важни за постигане на целите за
свързаност на ЕС, заложени в Програмата в
областта на цифровите технологии за Европа
(DAE – Digital Agenda for Europe), за широколентови услуги се определят радиочестотни
ленти под 1 GHz.
Една от основните цели на многогодишната програма за политиката в област та
на ра диочестот ни я спек т ър, разрабо тена
Решение 2009/766/ЕО относно хармонизирането на
радиочестотните обхвати 900 MHz и 1800 MHz за
наземни системи за предоставяне на общоевропейски електронни съобщителни услуги в Общността.
2
Решение 2012/688/ЕС относно хармонизирането на радиочестотните ленти 1920 – 1980 MHz и
2110 – 2170 MHz за наземни системи, позволяващи
предоставяне на електронни съобщителни услуги
в Съюза.
3
Решение 2008/411/ЕО относно хармонизирането
на радиочестотната лента 3400 – 3800 MHz за
наземни системи, позволяващи предоставяне на
електронни съобщителни услуги в Общността.
4
Решение 2008/477/ЕО за хармонизиране на радиочестотната лента 2500 – 2690 MHz за наземни
системи, позволяващи предоставяне на електронни
съобщителни услуги в Общността.
5
Решение 2015/750/ЕС относно хармонизирането
на радиочестотната лента 1452 – 1492 MHz за наземни системи, позволяващи предоставянето на
електронни съобщителни услуги в Съюза.
1
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от Групата за политика по радиочестотния
спектър (RSPG – Radio Spectrum Policy Group)
към ЕК, е да се осигури честотен ресурс от
около 1200 MHz за безжични широколентови
услуги до 2015 г. Към настоящия момент ЕК
е определила условия за хармонизирано използване на около 1030 MHz. В България са
осигурени условия за използване на 970 MHz
за безжични широколентови услуги, но реално
са предоставени 366,2 MHz поради липса на
интерес от страна на бизнеса към по-високите честотни обхвати, като 1,5 GHz, 2 GHz,
2,6 GHz и 3,6 GHz.
Радиочестотна лента 3400 – 3600 MHz е
определена за съвместно използване. Част от
ресурса в тази лента се използва за нуждите
на националната сигурност. С цел осигуряване
на условия за ефективно използване на лента
3400 – 3600 MHz е необходимо да се направи преразпределение между ползвателите.
В тази връзка ще е необходимо изменение
на Националния план за разпределение на
радиочестотния спектър.
За развитие на мобилните мрежи в радиочестотните ленти под 1 GHz с решения на
ЕС досега са определени обхвати 800 MHz и
900 MHz. Обсъжда се вариант за Решение на
Европейския парламент и на Съвета за използване на радиочестотна лента 470 – 790 MHz
в Съюза. ЕС си поставя за цел създаване на
единен цифров пазар, осигуряващ универсално
покритие, при високи скорости на предаване
от най-малко 30 Mb/s на потребител.
Основната час т о т обх ват 90 0 MH z e
разпределена за мобилните оператори и ще
продължи да се използва за предоставяне на
безжични услуги.
Обхват 800 MHz включва радиочестотна
лента 790 – 862 MHz. Съгласно меж ду народните разпределения на МСД за Регион I
обхват 800 MHz е разпределен за радиослужби
неподвижна, подвижна и за радиоразпръскване. В България радиочестотната лента
790 – 862 MHz е разпределена за радиослужби
радиоразпръскване и подвижна с изключение
на въздушна подвижна съгласно ERC����
�������
Re���
port 25. От своя страна, с Решение 2010/267/
ЕС Европейската комисия определи хармонизирани технически условия за използването
на радиочестотната лента 790 – 862 MHz за
наземни системи, позволяващи предоставяне
на електронни съобщителни услуги, в Европейския съюз.
За България със забележка към разпределението на радиочестотите в Радиорегламента
на МСД по-голямата част от обхват 800 MHz
(ленти 766 – 814 MHz и 822 – 862 MHz) се
ползва на първична основа за възд у шна
радионавигация, с основен ползвател Министерството на отбраната. За граждански
нуж ди е определена радиочестотна лента
814 – 822 MHz, 64-ти телевизионен канал,
разпределен за цифрово ефирно телевизи-
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онно разпространение. Допълнително част
от обхвата се използва за радиомикрофони,
спомагателни слухови устройства и безжично звукотехническо оборудване за производство на програми и специални събития
(PMSE – Programme Making and Special Events).
Непредоставянето на обхвата за електронни
съобщителни услуги съгласно политиката на
Европейския съюз ограничава възможностите в България за навлизане на безжични
широколентови услуги и реализиране на визията на ЕС за единен цифров пазар. В тази
връзка в краткосрочен период е необходимо
да се разгледат възможностите за частично
хармонизиране на условията за използването
на радиочестотната лента 790 – 862 MHz, като
се даде възможност за предоставяне на част
от обхвата за широколентови услуги.
Възможно решение за създаване на условия за хармонизирано използване на обхват
800 MHz е преразпределение и/или осигуряването на възможност за съвместно ползване
на обхвата чрез прилагане на концепцията
за съвместен лицензиран достъп, както е
посочено в Актуализираната политика в областта на електронните съобщения в България 2015 – 2018 г. и Регулаторната политика
за управление на радиочестотния спектър
за граждански нужди. Използването на тези
възможности може да осигури достъп на мобилните оператори до радиочестотен спектър,
освободен от МО.
В средносрочен и дългосрочен период, в
съответствие с Актуализираната политика в
областта на електронните съобщения на Република България 2015 – 2018 г., е необходимо да
се намерят възможности за модернизиране на
системите на Министерството на отбраната за
пълно освобождаване на обхвата и предоставянето му за безжични широколентови услуги.
С решенията на WRC-15 обхват 700 MHz
(радиочестотната лента 694 – 790 MHz) за
Регион I е определен за ползване за радиослужби подвижна, с изключение на въздушна
подвижна и за радиоразпръскване. Радиочестотната лента под 700 MHz запазва разпределението си за наземно цифрово телевизионно
радиоразпръскване до следващата Световна
конференция по радиосъобщения през 2019 г.
В рамките на ЕС се обсъжда вариант за
предоставяне на обхват 700 MHz за безжични
широколентови услуги от 2020 ± 2 г. Срокът
е свързан с прогнозите за въвеждането на
мрежи от пето поколение (5G).
В съответствие със становището на Групата за политика по радиочестотния спектър
за дългосрочната стратегия за бъдещето използване на UHF обхвата (470 – 790 MHz) 6
и решенията на световните радиоконференДокумент RSPG 15-595 final; адрес:
http://rspg-spectrum.eu/wp-content/uploads/2013/05/
RSPG15-595_final-RSPG_opinion_UHF.pdf
6
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ции от 2012 и 2015 г. на 28 април 2016 г. се
прие Решение за изпълнение (ЕС) 2016/687
на Комисията относно хармонизирането на
радиочестотната лента 694 – 790 MHz за наземни системи, позволяващи предоставянето
на безжични широколентови електронни съобщителни услуги и за гъвкаво национално
използване в Съюза (Решение за хармонизиране
на техническите условия). В проекта на това
решение се предвижда радиочестотни ленти
703 – 733 MHz и 758 – 788 MHz да бъдат определени за наземни мрежи, позволяващи предоставяне на електронни съобщителни услуги
с дуплексен режим на работа с разделяне по
честота (FDD – Frequency Division Duplex). В
зависимост от националните си особености
държавите членки могат да определят останалата част от обхват 700 MHz за: наземни
мрежи, позволяващи предоставяне на електронни съобщителни услуги с работен режим
само предаване от базова станция („само в
права посока“); безжично аудиооборудване за
подготовка на програми и специални прояви
(PMSE); широколентови приложения за мрежите за обществена безопасност, защита на
населението и реакция при бедствия (PPDR);
или интегрирани интернет системи „Интернет
на нещата“ (Internet of Things). В тази връзка
и в зависимост от особеностите на използването на радиочестотния спектър в нашата
страна следва да се вземе решение за разпределението на обхват 700 MHz по приложения,
което да бъде отразено в Националния план
за разпределение на радиочестотния спектър.
В периода 2016 г. – до средата на 2017 г.
предстои приемане на Решение на Европейския парламент и на Съвета за използването
на ра диочестотната лента 470 – 790 MHz
(обхват 700 MHz и радиочестотна лента под
700 MHz) в Съюза (Решение за използването). За радиочестотна лента под 700 MHz
се предвижда осигуряване на възможност
за ползване както за цифрово телевизионно
радиоразпръскване, така и за безжични широколентови електронни съобщителни услуги.
В проекта на това решение не е предвиден
период за отлагане изпълнението на неговите разпоредби. Съгласно разпоредбите на
Решението за използването държавите членки
следва да определят в срок до 30 юни 2022 г.
предоставянето на радиочестотната лента
694 – 790 MHz за наземни системи, позволяващи предоставяне на безжични широколентови електронни съобщителни услуги. До
30 юни 2018 г. държавите членки следва да
приемат и публикуват своя национален план
и график („национална пътна карта“) за изпълнение на задълженията си по Решението
за използването. В рамките на обсъжданията
на посочените по-горе проекти на решения
сроковете може да бъдат променени, като
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бъдат изместени във времето. Независимо
от това следва да се предприемат действия
за осигуряване на условия за изпълнение на
тези решения.
5.2. Планиране и разпределение на радиочестотния спектър за цифрова ефирна
телевизия
За ефирно телевизионно разпространение с международни споразумения са определени честотни ленти 174 – 230 MHz и
470 – 862 MHz. У нас радиочестотна лента
174 – 230 MHz е определена за наземно цифрово радиоразпръскване по стандарта Т-DAB
(Terrestrial Digital Audio Broadcasting), като
са защитени необходимите радиочестотни
разпределения. Честотните разпределения на
мрежите за цифрова ефирна телевизия в страната са в радиочестотна лента 470 – 862 MHz.
Въвеждането на цифровото ефирно телевизионно разпространение осигури по-ефикасно
използване на радиочестотния спектър, като
позволи в честотния спектър на един телевизионен канал да се излъчват повече от една
телевизионни програми, в зависимост от
използваната цифрова технология. В България се използва стандарт DVB-T, осигуряващ
разпространението на до 8 телевизионни
програми със стандартна резолюция в един
телевизионен канал.
Една от ползите от въвеждането на цифровото ефирно телевизионно разпространение
в световен мащаб е освобождаване на радиочестотната лента 790 – 862 MHz (обхват
800 MHz) за цифров дивидент, определен за
безжични електронни съобщителни услуги.
Според решенията на WRC-15 и инициативите на ЕС, отбелязани по-горе, в областта
на използването на радиочестотния спектър
се очертават тенденции за определяне на
обхват 700 MHz, предвиден като „втори цифров дивидент“ за безжични широколентови
услуги, както и споделено използване на
радиочестотна лента 470 – 694 MHz. Приемането на решения на ЕС за използването
на обхват 700 MHz и радиочестотната лента
470 – 790 MHz ще окаже пряко влияние върху
цифровото ефирно телевизионно разпространение в България.
За наземно цифрово телевизионно рад иоразп р ъск ва не в сред носрочен период
ще продължи да се използва определеният
честотен ресурс в IV (470 – 582 MHz) и V
(582 – 862 MHz) обхват. Част от честотния
ресурс в тези обхвати се ползва за нуждите на
националната сигурност. Към настоящия момент само радиочестотни ленти 694 – 726 MHz
(от 49 до 52 ТВ канали) и 758 – 766 MHz
(57 ТВ канал) са определени за граждански
нужди. Радиочестотните ленти 726 – 758 MHz
(от 53 до 56 ТВ канали) и 766 – 790 MHz (от
58 до 60 ТВ канали) се използват от МО (с
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изключение на 5 канала, които могат да се
използват за DVB-T в определени зони на
обслужване).
За да може Република България да изпълни разпоредбите на посочените по-горе в 5.1
решения, в средносрочен план следва да се
потърси компромисен вариант с отчитане
на националните особености в необходимата степен за осигуряване изпълнението на
Решението за използването и решението за
хармонизирането на обхвата.
5.3. Наземно цифрово и аналогово радиоразпръскване
Разпределенията за наземно радиоразпръскване на аналогови радиосигнали и наземно
цифрово радиоразпръскване са хармонизирани
с тези в Радиорегламента и ERC Report 25.
Радиочестотни ленти 150 – 253 kHz (дълги
вълни), 50 0 – 1620 kHz (средни вълни) и
1620 – 30 000 kHz (къси вълни) са определени
и ще продължат да се използват за радиоразпръскване. Осигурен е честотен ресурс за
наземното аналогово радиоразпръскване по
стандарт УКВ-ЧМ (ултракъсовълново честотно модулирано радиоразпръскване) в лента
87,5 – 108 MHz и за внедряване на цифровата
технология за наземно радиоразпръскване на
звукови сигнали T-DAB или DRM+ (Digital
Radio Mondile) в ІІІ обхват (174 – 230 MHz).
5.4. Неподвижна и подвижна радиослужба
Разпределенията на радиочестотния спектър за неподвижна и подвижна радиослужба
в голяма степен са хармонизирани с разпределенията в ERC Report и Радиорегламента.
Определена част от радиочестотния спектър,
разпределен за тези радиослужби, се използва
съвместно за граждански цели и за целите на
националната сигурност след извършване на
национално координиране. С оглед добрата
практика и с цел ефективно използване на
радиочестотния спектър този подход ще продължава да се прилага и в бъдеще.
С бързото развитие на технологиите в
областта на електронните съобщения непрекъснато нараства широколентовият трафик,
което води до необходимост от осигуряване
на преносна среда с голям капацитет и висока скорост (от 1 Gbps до 10 Gbps). С цел
осигуряване на такъв капацитет следва да се
запази тенденцията за определяне на достатъчен радиочестотен спектър за радиорелейни
линии с висока плътност и голям капацитет,
което, от своя страна, е едно от условията за
осигуряване развитието на 4G и 5G мрежите.
5.5. Радиочестотен спектър за спътникови
радиослужби
Разпределенията на радиочестотния спектър за неподвижна-спътникова и подвижнаспътникова радиослужба в голяма степен
са хармонизирани с разпределенията в ERC
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Report и Радиорегламента. На WRC-15, радиочестотни ленти 13,4 – 13,65 GHz (космосземя) и 14,5 – 14,75 GHz (земя-космос) бяха
разп ределен и за непод ви ж на- сп ът н и кова
радиослужба, което в краткосрочен период
следва да бъде отразено в Националния план
за разпределение на радиочестотния спектър.
5.6. Разпределение на радиочестотен спектър за други специфични приложения
5.6.1. Обществена безопасност, защита на
населението и реакция при бедствия (PPDR)
В глоба лен ма щаб за оси г у ря ва не на
комуникации за PPDR се предвижда поне
до 2030 г. да продъл ж и използването на
честотния обхват 380 – 400 MHz за гласови
радиокомуникации в извънредни ситуации.
С ъщевремен но с лед 2 018 – 2 02 0 г. в с ъответствие с тенденциите в ЕС се очаква
да започне въвеж дане на широколентови
мобилни приложения за данни и услуги,
предоставяни за PPDR. Европейската PPDR
общност ще стане част от глобалната LTE
(Long Term Evolution) екосистема, като се въведат международни стандарти и оборудване
със специфични функционалности. Целевото
определяне и хармонизираното използване
на спектър в обхватите 700 и 400 MHz за
PPDR в България ще осигури съвместимост
на оборудването и сподел яне на ресу рси
между системите за PPDR.
В дългосрочен период след освобождаване
на обхват 700 MHz (2020 – 2022 г.) за безжични широколентови електронни съобщителни
услуги в съответствие с разпределения в ЕС
се предвижда осигуряване за PPDR като минимум на две ленти от по 5 MHz. Използването им заедно с предвиждащи се две ленти
по 3 MHz в обхват 400 MHz ще предложи
гъвкавост за PPDR на национално ниво.
С оглед перспективите за използване на
нови технически средства за граничен контрол вероятно ще се наложи определяне на
допълнителен радиочестотен ресурс.
5.6.2. Навигационни, включително глобални спътникови радионавигационни системи
(GNSS – Global Navigation Satellite Systems)
С оглед критичността на използване на
радиочестотния спектър за навигационни
цели (особено за нуждите на въздушния и
морския транспорт, националната сигурност,
превоза на опасни товари) ще се повиши
контролът и защитата от вредни електромагнитни смущения, влошаващи нормалното
функциониране на системите.
5.6.3. Мобилни наземни мрежи за нуждите на
железопътния транспорт по стандарт GSM-R
(GSM-R – Global System Mobile – Railway)
На европейско ниво радиочестотните ленти
876 – 880 и 921 – 925 MHz са определени за
въвеждане и развитие на мобилни наземни
мрежи за нуждите на железопътния транспорт по стандарт GSM-R. В България тези
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радиочестотни ленти могат да се ползват
за GSM-R само за покриване на участъка
от железопътната линия София – Калотина
(границата) и железопътната линия Пловдив – Свиленград (границата). За покриване
на останалата част от железопътната мрежа
на България е необходимо да бъде освободен
радиочестотен ресурс от страна на Министерството на отбраната. С освобождаването на
ресурса и изграждане на мрежа по стандарт
GSM-R ще се изпълнят задълженията на страната ни за прилагане на единни европейски
норми по отношение на осигуряването на
безпрепятствен трансграничен железопътен
транспорт и оперативна съвместимост.
5.6.4. Устройства с малък обсег на действие
(Short Range Devices)
Устройствата с малък обсег на действие
са широко разпространени в Европейската
общност и по света, поради което играят
голяма роля в икономиката и ежедневието
на гражданите. Тези устройства обхващат
различни видове приложения, които се използват както от отделни потребители, така
и в производствени процеси, в областта на
търговията и други области на икономиката.
Те могат да включват аларми, устройства за
отваряне на врати, медицински импланти,
радиомикрофони, устройства за управление на
радиомодели, неспецифични устройства, индуктивни приложения, приложения за железопътния транспорт, транспортни телематични
устройства, устройства за радиоопределяне,
мрежи за широколентов пренос на данни,
устройства, използващи свръхшироколентова
технология (UWB) и др.
В резултат на бързото развитие на технологиите непрекъснато се появяват нови
приложения на устройствата с малък обсег на
действие. Предвид факта, че тези устройства
са продукти за масовия пазар, които лесно
могат да бъдат пренасяни и използвани в различни държави, е много важно условията за
тяхното използване, включително условията
за достъп до радиочестотен спектър, да бъдат
хармонизирани на ниво на ЕС. Осигуряването
на радиочестотен спектър за устройства с
малък обсег на действие може да допринесе
за постигане на единния вътрешен пазар,
насърчаване на иновациите и развитието на
информационното общество.
Бързото навлизане на устройства с малък
обсег на действие на пазара и във връзка
с осигуряване на хармонизиран достъп до
радиочестотен спектър за използването им
изисква определянето на нови радиочестоти
и радиочестотни ленти да продължи да се
извършва в съответствие с Решение 2006/771/
ЕО 7, изменено с Решение 2013/752/ЕС.
Решение 2006/771/ЕО относно хармонизиране
на радиочестотния спектър за използване от устройства с малък обсег на действие.
7
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5.6.5. Оборудване за подготовка на програми
и специални събития (PMSE – Program Making
and Special Events)
В многогодишната програма за политиката в областта на радиочестотния спектър е
посочено, че държавите членки следва да се
стремят да гарантират необходимите честотни
ленти за подготовка на програми и специални
прояви в съответствие с целите на Съюза за
подобряване на интеграцията на вътрешния
пазар и достъпа до култура. Европейската
комисия е определила сектора на културата и
творчеството като един от най-динамичните
икономически сектори в Европа и основен
двигател на културното многообразие. Затова
на европейско ниво е важно да се създават
услови я за хармонизирано използване на
радиочестотния спектър за този вид приложения. В тази връзка с Решение 2014/641/
ЕС 8 радиочестотни ленти 821 – 832 MHz и
1785 – 1805 MHz са определени за безжично
звукотехническо PMSE, а с Решение 2016/339/
ЕС радиочестотна лента 2010 – 2025 MHz е
определена за видеооборудване за PMSE9 9.
С цел създаване на условия за хармонизирано използване на радиочестотния спектър и
постигане на целите от общ интерес на национално ниво следва да се осигуряват условия
за достъп до радиочестотен спектър, който
е определен за оборудване за подготовка на
програми и специални събития.
5.6.6. Комуникации „машина – машина“
(М2М – Machinе to Machinе)
Като държава – членка на Европейския
съюз, в България трябва да се гарантира наличието на радиочестотен спектър за M2M
комуникации и „Интернет на нещата“ в съответствие с многогодишната програма за политика в областта на радиочестотния спектър.
Комуникациите „машина-машина“ представляват автоматизиран обмен на данни
между механични или електронни устройства,
съоръжения със сензори и възможности за
измерване, включително „Интернет на нещата“. M2M комуникациите се осъществяват
чрез различни видове мрежи и/или радиосъоръжения. Те могат да се извършват чрез
електронни съобщителни мрежи, като GSM,
UMTS, LTE, PMR/PAMR и др., при спазване
на определени технически условия, определени
в съответни нормативни актове, както и чрез
радиосъоръжения с малък обсег на действие
или друг радиочестотен спектър, освободен
Решение 2014/641/ЕС относно хармонизирани
технически условия за използването на радиочестотния спектър от безжично звукотехническо
оборудване за подготовка на програми и специални
прояви в Съюза.
9
Решение 2016/339/ЕС относно хармонизирането
на радиочестотната лента 2010 – 2025 MHz за
преносими или мобилни безжични видеовръзки и
безжични видеокамери, използвани за подготовка
на програми и провеждане на специални събития.
8
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от лицензиране. Засега на европейско ниво
няма разпределени честотни ленти за хармонизирано използване специално за М2М
комуникации. В бъдеще в нашата страна би
могло да бъде разпределен честотен ресурс за
M2M комуникации, като се отчете състоянието на ползването на спектъра и интересите
на бизнеса към ползването на такъв спектър.
5.6.7. Любителски радиослужби
Радиочестотният спектър, разпределен за
любителска и любителска-спътникова радиослужба е хармонизиран с ERC Report 25 и таблицата за разпределението на радиочестотите
в Радиорегламента. В случай че на европейско
или световно ниво се разпредели допълнителен
честотен ресурс за тези радиослужби, следва
да се предприемат действия в зависимост от
националните особености, това да се отрази
в Националния план за разпределение на
радиочестотния спектър.
6. Задачи и очаквани резултати
Конкретните задачи на актуализираната
държавна политика по планиране и разпределение на радиочестотния спектър се определят
от изискването да се постигне очакваният
краен резултат – създаване на предпоставки
за ефективно и ефикасно използване на радиочестотния спектър в Република България, чрез
хармонизирано разпределение на радиочестотния спектър и прилагане на хармонизирани
стандарти в рамките на ЕС.
Основа за формулиране на задачите по
планиране и разпределение на радиочестотния
спектър се явяват действащите актове на ЕС,
МСД и СЕРТ.
6.1. Общи задачи и очаквани резултати
6.1.1. В краткосрочен период
Предвид приетите актове на последната
Световна конференция по радиосъобщенията, като се вземат предвид националните
особености, следва да се разгледа степента на
съответствие на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър със ERC
Report 25 и да се направят изменения в плана
с цел повишаване степента на хармонизация.
За постигане целите на актуализираната
държавна политика по планиране и разпределение на радиочестотния спектър е необходимо да
се осигурят условия за хармонизиране съгласно
изискванията на приетите в ЕС стратегически
документи, законови и подзаконови нормативни актове. В тази връзка следва да се направи
преглед на изпълнението им, да се определят
конкретни действия за пълно покриване на
изискванията им и при необходимост да се
предложат законови промени.
В кратки срокове следва:
· да се предприемат действия по осигуряване на възможност за стартиране на
процеса на ползване на обхват 800 MHz за
наземни мрежи, позволяващи предоставянето
на електронни съобщителни услуги; в момента се работи върху решение за започване
освобождаването на ресурса чрез осигуря-
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ване на 2×10 MHz в радиочестотни ленти
811 – 821 MHz и 852 – 862 MHz за безжични
широколентови мрежи за граждански нужди
посредством преразпределение в този обхват;
да продължат усилията на политическо ниво
за идентифициране на други подходящи радиочестотни ленти в този обхват, като се извърши
актуализация на междуведомствен доклад,
внесен в Министерския съвет през 2013 г.;
· да се измени Националният план за
разпределение на радиочестотния спектър
с цел преразпределение на ползването на
радиочестотна лента 3400 – 3600 MHz по
ползватели за осигу ряване на условия за
нейното ефективно използване;
· да се предприемат действия по препланиране на телевизионни канали в IV и V
обхват от страна на Комисията за регулиране
на съобщенията с оглед освобождаване на
радиочестотен спектър, използван за DVB-T,
за безжични широколентови мрежи, с цел
осигуряване на хармонизирано ползване на
обхват 700 MHz;
· да се осигурят условия за достъп до
радиочестотен спектър, който е определен
за хармонизирано ползване за оборудване за
подготовка на програми и специални събития
с цел създаване на условия за хармонизирано използване на радиочестотния спектър и
постигане на целите от общ интерес;
· да се предприемат действия, като се
отчетат националните особености, за осигуряване на радиочестотен спектър в обхват
700 MHz за безжични широколентови мрежи
и други приложения в съответствие с Решение
2016/687/ЕС;
· да се предприемат действия за изготвяне
на проект на национална пътна карта в съответствие с предложението за законодателния
акт на Европейския парламент и на Съвета
за използването на радиочестотната лента
470 – 790 MHz в Съюза.
6.1.2. В средносрочен период
Основна задача в средносрочен период е
организиране, провеждане на подготовка и
участие на Република България в следващата
Световна конференция по радиосъобщения
през 2019 г. При изпълнението на тази задача
е необходимо да се отчитат националните
интереси в областта на радиосъобщенията,
управлението и разпределението на радиочестотния спектър и позициите на геостационарната орбита, влияние на нововъведенията в
радиосъобщителните технологии и въпросите,
свързани с предоставяните чрез тях услуги
и необходимите за страната ни промени в
Радиорегламента на МСД.
В средносрочния период следва да продължи работата за преодоляване на различията с
държавите от ЕС по разпределяне и използване
на радиочестотния спектър като принос на
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Република България за постигане на добре
функциониращ единен цифров пазар. Важна
насока е премахване пречките за внедряване
и развитие на новите технологии в радиокомуникациите, които използват по ефективен
и гъвкав начин радиочестотния спектър и
предоставят възможност за съвместимост и
съвместно съществуване на различни технологични платформи.
В съответствие с изискванията на програмата за политика в областта на радиочестотния спектър на ЕС да се търсят пътища за
определяне на честотен ресурс за съвместно
използване при условие, че не се нарушава
непрекъснатостта и качеството на действащите услуги, както и на услугите, свързани с
обществената информация и безопасност. При
предоставяне на допълнителен радиочестотен
спектър следва да се спазват принципите
за неутралност в областта на технологиите
и услугите, да се поощрява конкуренцията
и новаторството, да се използват подходи,
основани на пазара, с цел насърчаване на
икономическата и техническата ефективност
при ползване на ценния ограничен природен
ресурс.
Във връзка с осигуряването на хармонизирано използване на лента 470 – 790 MHz е
необходимо да се вземе решение за преразпределение на обхват 700 MHz по приложения,
което да се отрази в Националния план за
разпределение на радиочестотния спектър,
да се приеме „национална пътна карта“ и да
се предприемат действия за осигуряване на
радиочестотен спектър в обхват 700 MHz за
безжични широколентови мрежи в съответствие със сроковете, заложени в законодателното решение на Европейския парламент
и на Съвета.
Ще продължи работата в съответствие
с политиките и решенията на Европейския
съюз по идентифициране на радиочестотен
спектър за изграждане на 5G мрежите, с основен акцент на по-ниските радиочестотни
обхвати (обхват 700 MHz и радиочестотна
лента 470 – 694 MHz).
В средносрочен план следва да се разпредели достатъчен радиочестотен спектър
за радиорелейни линии с висока плътност и
голям капацитет с цел осигуряване на преносна среда за развитие на 4G и 5G мрежите.
През периода трябва да се положат всички
възможни усилия за пълно освобождаване на
обхват 800 MHz.
За въвеждането и развитието на GSM-R
за покриване на цялата железопътна мрежа
на България е необходимо да се предприемат
действия за освобождаване на радиочестотен
ресурс от страна на Министерството на отбраната, за което ще е необходимо осигуря-
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ването на необходимите финансови средства
в бюджета на министерството.
С цел осигуряване на радиочестотен спектър за радиосъоръжения с малък обсег на
действие в средносрочен период следва да
продължи разпределянето на радиочестотен
спектър за такива устройства в съответствие
с Решение 2006/771/ЕО, изменено с Решение
2013/752/ЕС.
Като държава – членка на Европейския
съюз, България трябва да гарантира наличието
на радиочестотен спектър за M2M комуникации и „Интернет на нещата“ в съответствие
с приети европейски решения.
В случай на необходимост да се разпредели
допълнителен честотен ресурс за любителска
и любителска-спътникова радиослужба с цел
осигуряване на радиочестотен спектър за тези
радиослужби.
6.1.3. В дългосрочен период
Основна задача в дългосрочен период при
планиране и разпределение на радиочестотния спектър е адаптиране на националните
особености в пълно съответствие с политиката и разпределенията на ЕС и актовете на
МСД и СЕРТ. Като резултат се очаква да се
създадат предпоставки за постигане на целите за ефективно и ефикасно използване на
радиочестотния спектър чрез хармонизирано
разпределение на честотния ресурс и чрез
него стимулиране на пазара на електронни
съобщения и в частност разгръщането на
електронните съобщителни услуги от пето
поколение (5G).
7307

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА
Наредба за изменен ие и доп ъ л нен ие на
Наредба № Н-22 от 2010 г. за ползване под
наем на имоти от жилищния фонд на МО
и за изплащане на компенсационни суми на
военнослужещите и цивилните служители,
които живеят при условията на свободно
договаряне (обн., ДВ, бр. 62 от 2010 г.; изм.,
бр. 3, 20 и 76 от 2011 г.; попр., бр. 80 от 2011 г.;
изм. и доп., бр. 97 от 2012 г., бр. 80 и 97 от
2015 г.; изм., бр. 38 от 2016 г.)
§ 1. В чл. 7, ал. 2 се създава т. 6:
„6. удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца, издадено въз основа
на регистъра на населението, от кмета на
общината, на района или на кметството или
от определени от тях длъжностни лица от
общинската администрация по постоянен
или настоящ адрес на наемателя.“
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§ 2. В чл. 9, ал. 3 т. 4 се изменя така:
„4. за семейства, в които един от членовете
е с призната намалена работоспособност: от
71 до 80 на сто – 20 точки; от 80,01 до 90 на
сто – 50 точки; над 90 на сто – 80 точки;“.
§ 3. В чл. 17 се създава ал. 3:
„(3) При промяна в семейното и/или имотното състояние в 15-дневен срок от настъпване
на съответното обстоятелство настанените в
жилище, ателие или гараж от жилищния фонд
на Министерството на отбраната наематели са
длъжни да подадат в Изпълнителна агенция
„Военни клубове и военно-почивно дело“ нова
декларация по ал. 1, в която да отразят променените обстоятелства ведно с необходимите
документи.“
§ 4. В чл. 21, ал. 2 думите „наемната цена
по ал. 1, т. 1 се удвоява“ се заменят със „за
жилищното помещение/помещения с най-голяма площ, с което/които се надхвърлят тези
нормативи, наемната цена се удвоява“.
§ 5. Създава се чл. 22а:
„Чл. 22а. За установени от жилищните комисии по чл. 5, ал. 1, от Изпълнителна агенция
„Военни клубове и военно-почивно дело“ или
от други компетентни органи неверни данни
или недекларирани факти и обстоятелства в
декларация за семейно и имотно състояние,
от значение за сключване на договор за наем
или продължаване на действието му, същият
се прекратява на основание чл. 23, ал. 1, т. 11,
като лицата носят административнонаказателна
отговорност по реда на чл. 330 от Закона за
отбраната и въоръжените сили на Република
България. При констатирани нарушения незабавно се уведомяват контролните органи в
Министерството на отбраната.“
§ 6. В наименованието на глава втора, раздел
VI след думите „служебни жилища“ се добавят
„и жилищни помещения в общежития“.
§ 7. В чл. 27, ал. 2 и 3 след думата „жилища“ се добавя „или жилищни помещения в
общежития“.
§ 8. В чл. 31, ал. 3 се създава изречение второ:
„От това право се ползват и слушатели/
докторанти в редовна форма на обучение от
Военна академия „Г. С. Раковски“ след приключване срока на обучението им.“
§ 9. В чл. 32, ал. 1, т. 1 след думите „ал. 1“
се добавя „или ал. 2“.
§ 10. В чл. 34, ал. 2 думите „до 31 октомври
на съответната година“ се заличават.
§ 11. В чл. 36 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 3:
„(3) От правото по ал.2 се ползват и слушатели/докторанти в редовна форма на обучение
от Военна академия „Г. С. Раковски“ след
приключване срока на обучението им.“
2. Досегашните ал. 3 и 4 стават съответно
ал. 4 и 5.

С Т Р.

38

ДЪРЖАВЕН

§ 12. В чл. 40 ал. 2 се изменя така:
„(2) При отказ, деклариран по реда на чл. 16,
ал. 3, се уведомява съответната жилищна комисия, като получаването на компенсационни
суми се прекратява за срок от една година, но
не по-рано от картотекирането им във втора
група като нуждаещи се от жилище в населеното място, в което служат (работят), по реда
на глава втора, раздел II.“
§ 13. В § 1 от допълнителните разпоредби
се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. „Семейство“ са съпрузите и невстъпилите
в брак деца. Със статут на членове на семейство
по смисъла на тази наредба се ползват:
а) лицата, живеещи при условията на съвместно съжителство с военнослужещия или
цивилния служител, ако имат еднакъв постоянен или настоящ адрес, което се удостоверява
с личните им карти или с удостоверение за
настоящ адрес;
б) лицата, назначени за настойник или
попечител по съответния ред, както и лицата,
поставени под пълно или ограничено запрещение, което се удостоверява с документ за
настойничество и попечителство (удостоверение), издаден от органа по настойничеството и
по попечителството съгласно Семейния кодекс;
в) деца, настанени в приемното семейство
на правоимащи по тази наредба лица, което се
удостоверява с документ за приемно семейство
(удостоверение, договор между съответния
доставчик на социална услуга „приемна грижа“
и приемното семейство).“
2. Създава се т. 1а:
„1а. „Деца“ са родените от брака или от
съвместното съжителство на военнослужещия
или цивилния служител или осиновените до
навършването на 18-годишна възраст, а след
навършването є, ако:
а) са лица с установена по съответния ред
над 71 % инвалидност, имащи право на придружител, което се удостоверява с акт за раждане
на детето и с решение на ТЕЛК;
б) учат в учебно заведение с местонахождение, идентично с това на обитавания от
родителите имот – за срока на обучението,
но не по-късно от навършване на 20-годишна
възраст при обучение в дневна форма на средно
учебно заведение и на 25-годишна възраст при
обучение в редовна форма на висше учебно
заведение, което се удостоверява с акт за раждане на детето и удостоверение от учебното
заведение; за начало на срока на обучение във
висше учебно заведение се счита датата на
записване в същото заведение.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 14. Настанените в имоти от жилищния
фонд на Министерството на отбраната лица,
за наемното правоотношение на които е от
значение промяната в § 1 от допълнителните
разпоредби, в двумесечен срок от влизането
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є в сила подават до изпълнителния директор
на Изпълнителна агенция „Военни клубове
и военно-почивно дело“ заявление ведно с
документите, удостоверяващи съответното
обстоятелство. Възникналите при досегашните
условия и ред наемни правоотношения на тези
лица се привеждат в съответствие с условията
и реда, регламентирани в тази наредба, в 6-месечен срок от влизането є в сила.
§ 15. Срокът по чл. 5, ал. 1, т. 2 за 2016 г.
се удължава до 30.09.2016 г.
§ 16. Обявеният по досегашния ред списък
на картотекираните лица запазва действието
си до обявяването на нов списък по реда на
тази наредба.
§ 17. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Николай Ненчев
7278

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ
РЕШЕНИЕ № 3449-НР
от 7 септември 2016 г.

относно утвърждаване образци на книжа за
произвеждане на национален референдум на
6 ноември 2016 г.
На основание § 2 от ПЗР на Закона за пряко
участие на гражданите в държавната власт и
местното самоуправление във връзка с чл. 6,
ал. 1, чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и
Указ № 279 от 08.08.2016 г. на Президента на
Република България (ДВ, бр. 65 от 19.08.2016 г.)
Централната избирателна комисия
РЕШИ:
1. Утвърждава образци на книжа за произвеж дане на национален референдум на
6 ноември 2016 г. – 40 на брой, с номера от
№ 1-НР до № 6-НР включително, № 9-НР и от
№ 35-НР до № 67-НР включително, съгласно
приложението.
2. Образците на книжата по т. 1 се прилагат
заедно с образците на общи изборни книжа
за изборите за президент и вицепрезидент на
републиката и за национален референдум на
6 ноември 2016 г., приети с т. 2 на Решение
№ 3429-ПВР/НР от 26 август 2016 г. на ЦИК.
Решението подлежи на обжалване пред
Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от
обявяването му.
Решението се обнародва в „Държавен
вестник“.
Председател:
Ивилина Алексиева
Секретар:
Севинч Солакова

БРОЙ 71

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 9

Приложение № 1-НР

Приложение № 1-НР

ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ №

РАЙОН № ...........- ……………......................
ОБЩИНА .......................................................

АДМИНИСТРАТИВЕН РАЙОН ...........................

НАСЕЛЕНО МЯСТО ....................................

КМЕТСТВО ............................ СЕКЦИЯ № .........

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
за произвеждане на национален референдум на 6 ноември 2016 г.

(по чл. 8 и чл. 4, ал. 1 от ЗПУГДВМС във вр. с чл. 25, ал. 1, 3 и ал. 5 и чл. 243, чл. 251 и чл. 252 от ИК)

№
1
1.
2.
3.
…

Собствено, бащино,
фамилно име
2
…………………..
…………………..

(попълва
СИК)

Документ за
самоличност – вид
и№

3

4

ЕГН

(попълва СИК)

Адрес
5
………….

Подпис на
гласоподавателя

Забележки

6

7

………….

Кмет/Кметски наместник: ....................................
Секретар на община/район: .................................
*********************************************************************************

Избирателните списъци се съставят от органите по чл. 23, ал. 1 от ИК на български език. Всеки
гласоподавател се вписва в един избирателен списък.
Списъците се съставят в една част, поотделно за всяка избирателна секция по постоянния адрес на
гласоподавателите и включват българските граждани, които:
- са навършили/навършват 18 години към деня на референдума включително;
- не са поставени под запрещение;
- не изтърпяват наказание лишаване от свобода;
- имат постоянен адрес на територията на страната към 8 август 2016 г. (датата на издаване на
указа на президента на републиката за определяне дата за произвеждане на национален референдум);
- имат постоянен адрес в района на съответната избирателна секция към датата на вписването им
в списъка или
- имат настоящ адрес в района на съответната избирателна секция и постоянен адрес в района на
друга избирателна секция, но са поискали вписване по реда и в срока по чл. 36, ал. 1 от ИК в избирателния
списък на секцията, в чийто район е настоящият им адрес. За тези лица в графа „Забележки“ се вписва текст
„н.а.“.
Гласоподавателите, родени до 31.12.1931 г., които не са подменили личните си документи при
условията на §9а от ПЗР на Закона за българските лични документи, се включват в избирателния списък по
адреса, отразен в зеления им паспорт.
Преди предаване на СИК, от избирателните списъци се заличават имената на гражданите, които до
изборния ден са изгубили правото си да гласуват или са починали, както и имената на лицата, за които това
изрично е предвидено в Изборния кодекс. Заличаването преди отпечатването им се извършва автоматизирано,
а след отпечатването им – с хоризонтална черта, така че заличеното име да се чете.
В избирателния списък в отделни графи се вписват:
- пореден номер на записа, който ще бъде направен;
- имената на гласоподавателите по азбучен ред (подреждането започва според буквите в
собственото им име);
1
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- единният граждански номер (ЕГН): при отпечатването тази графа се оставя празна и се попълва в
деня на референдума от СИК при гласуването на гласоподавателя;
- вид и номер на документа за самоличност: при отпечатването тази графа се оставя празна и се
попълва в деня на референдума от СИК при гласуването на гласоподавателя. В нея СИК вписва вида и номера
на документа за самоличност – „лична карта/л.к.“, „личен (зелен) паспорт за гражданите, родени до
31.12.1931 г./л.п.“ или удостоверение по чл. 263, ал. 1, изречение второ от ИК в предвидените случаи.
- адрес на гласоподавателя – постоянен адрес, а в случаите по чл. 36, ал. 1 от ИК – настоящ адрес;
- обособяват се графи „Подпис на гласоподавателя” и „Забележки”.
Избирателните списъци се отпечатват въз основа на националния регистър на населението от ГД
„ГРАО“ в МРРБ. След последното име на гласоподавателя органите по чл. 23, ал. 1 от ИК поставят
хоризонтална черта и полагат подпис и печат под чертата.
До предаването на списъците на СИК вписването на гласоподавателите, които имат право да
гласуват в националния референдум, но са пропуснати, както и на тези, за които е отпаднало основанието, въз
основа на което са били заличени, се извършва от органите по чл. 23, ал. 1 от ИК по искане на гласоподавателя.
В деня на националния референдум в допълнителната страница (под чертата) на избирателния
списък се дописват гласоподавателите, за които това е изрично предвидено в Изборния кодекс. След
последното дописано име списъкът се подписва от председателя и секретаря на СИК.
Представените при гласуването удостоверения и декларации се прилагат към избирателния списък
по ред, определен от ЦИК, като в графа „Забележки“ се отбелязва основанието за вписване.
При дописването в допълнителната страница председателят на СИК попълва последователно
собственото, бащиното и фамилното име на гласоподавателя по документа за самоличност и графите
„ЕГН”, „Документ за самоличност” и „Адрес”.
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ПРЕДВАРИТЕЛЕН ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
(ЗА ОБЯВЯВАНЕ)
за произвеждане на национален референдум на 6 ноември 2016 г.

(по чл. 8, ал. 2 и чл. 4, ал. 1 от ЗПУГДВМС във вр. с чл. 41, ал. 1 от Изборния кодекс)
РАЙОН № .............- .....................
ОБЩИНА .......................................................

АДМИНИСТРАТИВЕН РАЙОН ...........................

НАСЕЛЕНО МЯСТО ....................................

КМЕТСТВО ............................ СЕКЦИЯ № .........

Собствено, бащино и фамилно име
1.
…………………….
2.
…………………….
…………………….

………………….
………………….
………………….

Адрес

Кмет/Кметски наместник: ....................................
Секретар на община/район: .................................
*********************************************************************************

Предварителният избирателен списък се обявява от органите по чл. 23, ал. 1 от ИК не по-късно от 40
дни преди деня на националния референдум на видно място в района на съответната избирателна секция.
В списъка се вписва последователно собственото, бащиното и фамилното име на гласоподавателя. В
графа „Адрес“ се вписва адресът (постоянен или настоящ в случаите по чл. 36 от ИК) на гласоподавателя.
Списъкът се отпечатва централизирано от ГД „ГРАО“ в МРРБ.
Поправките в списъка се обявяват незабавно, включително и се отразяват в списъка, публикуван на
интернет страницата на общината.
Списъкът се подписва от кмета на общината, съответно от кмета на кметството или от кметския
наместник и от секретаря на общината. В градовете с районно деление списъкът се подписва от кмета и от
секретаря на района.
Не по-късно от 45 дни преди деня на националния референдум кметът на общината/района определя
местата за обявяване на списъците и уведомява за това районната избирателна комисия.
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ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за произвеждане на национален референдум на 6 ноември 2016 г.

(по чл. 8, ал. 2 и чл. 4, ал. 1 от ЗПУГДВМС във вр. с чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)
РАЙОН № .............- .....................
ОБЩИНА .......................................................

АДМИНИСТРАТИВЕН РАЙОН ...........................

НАСЕЛЕНО МЯСТО ....................................

КМЕТСТВО ............................ СЕКЦИЯ № .........

адрес на избирателната секция .................................................................................................
1.
2.
3.

СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ НА ГЛАСОПОДАВАТЕЛЯ
……………………….
……………………….
……………………….
Кмет/Кметски наместник: ....................................
Секретар на община/район: .................................

*********************************************************************************

Избирателният списък се публикува на интернет страницата на съответната община не по-късно от
40 дни преди деня на националния референдум.
ГД „ГРАО” в МРРБ и кметът на съответната община осигуряват възможност всеки гласоподавател
да може да прави справка в избирателния списък по единен граждански номер, включително на безплатен
телефонен номер.
Поправките в списъка за публикуване се отразяват незабавно на интернет страницата на общината.
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Приложение № 2-НР

ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ №

РАЙОН № .............- .....................
ОБЩИНА .......................................................

АДМИНИСТРАТИВЕН РАЙОН ...........................

НАСЕЛЕНО МЯСТО ....................................

КМЕТСТВО ............................ СЕКЦИЯ № .........

СПИСЪК
за гласуване с подвижна избирателна кутия
при произвеждане на национален референдум на 6 ноември 2016 г.

(по чл. 8 и чл. 4, ал. 1 от ЗПУГДВМС във вр. с чл. 37, във вр. с чл. 25, ал. 1, 3 и ал. 5, чл. 243 и чл. 251 от ИК)

№
1
1.
2.
3.
…

Собствено, бащино,
фамилно име
2
…………………..
…………………..

(попълва
ПСИК)

Документ за
самоличност – вид
и№

3

4

ЕГН

(попълва ПСИК)

Адрес
5
………….

Подпис на
гласоподавателя

Забележки

6

7

………….

Кмет/Кметски наместник: ....................................
Секретар на община/район: .................................
*********************************************************************************

Списъците по чл. 37 от ИК за гласуване с подвижна избирателна кутия се съставят и подписват от
органите по чл. 23, ал. 1 от ИК при наличие на не по-малко от 10 гласоподаватели с трайни увреждания, които
не им позволяват да упражнят правото си да гласуват в секция по постоянен адрес (настоящ адрес, когато е
подадено заявление по чл. 36, ал. 1 от ИК).
Списъците се съставят поотделно за всяка подвижна СИК.
В списъците се вписват гласоподавателите, подали заявление по чл. 37, ал. 1 от ИК до органите по чл.
23, ал. 1 от ИК и са приложили копие от документ на ТЕЛК/НЕЛК:
- по постоянен адрес, не по-късно от 14 дни преди деня на референдума или
- по настоящ адрес в същия срок, когато са направили искане за вписване в избирателния списък по
настоящ адрес и вписването е извършено. За тези избиратели в графа „Забележки“ се вписва „н.а.“.
В списъците се вписват и гласоподавателите, заявили това до 5 дни преди деня на референдума и при
условие, че е назначена подвижна СИК.
Списъкът се съставя по азбучен ред по следния начин:
В графа 1 „№“ се вписва поредният номер на записа, който ще бъде направен.
В графа 2 се вписва собственото, бащиното и фамилното име на гласоподавателя съгласно личната
карта или личния (зеления) паспорт за гражданите по § 9а от ПРЗ на ЗБЛД.
Графа 3 не се попълва предварително. В деня на гласуването ПСИК вписва ЕГН на гласоподавателя.
1
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Графа 4 не се попълва предварително. При гласуването ПСИК вписва вида и номера на документа за
самоличност – „лична карта/л.к.“, „личен (зелен) паспорт за гражданите родени до 31.12.1931 г./л.п.“ или
удостоверение по чл. 263, ал. 1, изречение второ от ИК в предвидените случаи.
В графа 5 се записва постоянният адрес или настоящият адрес на гласоподавателя, подал заявление по
чл. 36, ал. 1 от ИК.
Графа 6 се оставя празна, за да може гласоподавателят да се подпише в нея, след като е упражнил
правото си да гласува.
Графа 7 „Забележки“ се оставя празна и при необходимост се попълва от ПСИК в деня на
референдума. Когато гласоподавателят гласува с придружител, в тази графа се вписват името и ЕГН на
придружителя.
Имената на гласоподавателите, вписани в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия, се
заличават от органите по чл. 23, ал. 1 от ИК от избирателните списъци, преди предаване на списъка на ПСИК.
След подписване на списъка от органите по чл. 23, ал. 1 от ИК и преди предаването му на ПСИК от
него се заличават имената на гражданите, които до деня на референдума са изгубили правото си да гласуват
или са починали, както и имената на лицата, за които това изрично е предвидено в Изборния кодекс.
Заличаването се извършва с хоризонтална черта върху името, така че заличеното име да се чете.
Длъжностното лице, извършило заличаването, вписва на гърба на списъка имената и длъжността си,
основанието за заличаване и се подписва.
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Приложение № 3-НР

Приложение № 3-НР

РАЙОН № .............- .......................................
ОБЩИНА .......................................................

АДМИНИСТРАТИВЕН РАЙОН ...........................

НАСЕЛЕНО МЯСТО ....................................

КМЕТСТВО ............................ СЕКЦИЯ № .........

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за
предоставяне на социални услуги при произвеждане на национален референдум
на 6 ноември 2016 г.

(по чл. 8 и чл. 4, ал. 1 от ЗПУГДВМС във вр. с чл. 28, във вр. с чл. 9, ал. 6 и 8, чл. 25, ал. 1, 3 и 5, чл.
243 и чл. 251 от Изборния кодекс)

№
1
1.
2.
3.
…

Собствено, бащино,
фамилно име
2
…………………..
…………………..

(попълва
СИК)

Документ за
самоличност – вид
и№

3

4

ЕГН

(попълва СИК)

Адрес
5
………….

Подпис на
гласоподавателя

Забележки

6

7

………….

Ръководител на лечебното заведение/дома/друга специализирана институция: ……….

********************************************************************************

Избирателните списъци в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции
за предоставяне на социални услуги се съставят от ръководителя на заведението/дома/специализираната
институция не по-късно от 48 часа преди деня на референдума, при образувана избирателна секция поради
наличие на не по-малко от 10 гласоподаватели, отговарящи на следните условия:
- към деня на референдума включително са български граждани, навършили са 18 години, не са
поставени под запрещение и не изтърпяват наказание „лишаване от свобода“, наложено им с влязла в сила
присъда;
- имат постоянен адрес на територията на страната към 8 август 2016 г. (датата на издаване на
указа на президента на републиката за определяне дата за произвеждане на национален референдум).
Списъкът се съставя по азбучен ред по следния начин:
В графа 1 „№“ се вписва поредният номер на записа, който ще бъде направен.
В графа 2 се вписва собственото, бащиното и фамилното име на гласоподавателя съгласно личната
карта или зеления паспорт за гражданите по §9а от ПРЗ на ЗБЛД.
Графа 3 не се попълва предварително. В деня на гласуването СИК вписва ЕГН на гласоподавателя.
Графа 4 не се попълва предварително. В деня на гласуването СИК вписва вида и номера на документа за
самоличност – „лична карта/л.к.“, „личен паспорт за гражданите по §9а от ЗБЛД/л.п.“ или удостоверение по
чл. 263, ал. 1, изречение второ от ИК в предвидените случаи.
В графа 5 се записва постоянният адрес на гласоподавателя от документа за самоличност.
Графа 6 се оставя празна, за да може гласоподавателят да се подпише в нея, след като е упражнил
правото си да гласува.
Графа 7 „Забележки“ се оставя празна и при необходимост се попълва от СИК в деня на референдума.
Когато гласоподавателят гласува с придружител, в тази графа се вписват името и ЕГН на придружителя.
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Не по-късно от 48 часа преди деня на референдума ръководителят уведомява кмета по постоянния
адрес на гласоподавателя за вписаните в избирателния списък лица, за да бъдат заличени от избирателните
списъци преди предаването им на СИК.
След подписване на избирателния списък от ръководителя и преди предаването му на СИК от него се
заличават имената на лицата, които до деня на референдума са изгубили правото си да гласуват на
националния референдум или са починали, както и имената на лицата, за които това изрично е предвидено в
Изборния кодекс. Заличаването се извършва с хоризонтална черта върху името, така че заличеното име да се
чете. Лицето, извършило заличаването, вписва на гърба на списъка имената и длъжността си, основанието за
заличаване и се подписва.
Гласоподавателите, които имат право да гласуват на референдума, постъпили в тези заведения след
изготвяне и подписване на избирателния списък, се дописват в списъка от СИК, ако в деня за гласуване заявят
желание пред СИК да гласуват и след като представят декларация по образец, че не са гласували и няма да
гласуват на друго място.
След последното име на дописаните гласоподаватели, избирателният списък се подписва от
председателя и секретаря на СИК.
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Приложение № 4-НР

Приложение № 4-НР

ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ №

РАЙОН № .............- ………….......................
ОБЩИНА .......................................................

АДМИНИСТРАТИВЕН РАЙОН ...........................

НАСЕЛЕНО МЯСТО ....................................

КМЕТСТВО ............................ СЕКЦИЯ № .........

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
за гласуване в места за изтърпяване на наказание лишаване от свобода и за
задържане при произвеждане на национален референдум на 6 ноември 2016 г.

(по чл. 8 и чл. 4, ал. 1 от ЗПУГДВМС във вр. чл. 29, ал. 1 и 3, във вр. с чл. 9, ал. 6 и 9, чл. 25, ал. 1, 3 и
5, чл. 243 и чл. 251 от Изборния кодекс)

№
1
1.
2.
3.
…

Собствено, бащино,
фамилно име
2
…………………..
…………………..

(попълва
СИК)

Документ за
самоличност – вид
и№

3

4

ЕГН

(попълва СИК)

Адрес
5
………….

Подпис на
гласоподавателя

Забележки

6

7

………….

Ръководител на мястото за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода и за задържане:
*********************************************************************************

Ръководителите на местата за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода и за задържане
съставят и подписват избирателни списъци при образувана избирателна секция поради наличие на не по-малко
от 10 гласоподаватели, в които включват задържаните лица, отговарящи на следните условия:
- към деня на референдума включително са български граждани, навършили са 18 години, не са
поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода, наложено им с влязла в сила
присъда;
- имат постоянен адрес на територията на страната към 8 август 2016 г. (датата на издаване на
указа на президента на републиката за определяне дата за произвеждане на национален референдум).
Списъкът се съставя по азбучен ред по следния начин:
В графа 1 „№“ се вписва поредният номер на записа, който ще бъде направен.
В графа 2 се вписва собственото, бащиното и фамилното име на гласоподавателя, съгласно личната
карта или зеления паспорт.
Графа 3 не се попълва предварително. В деня на гласуването СИК вписва ЕГН на гласоподавателя.
Графа 4 не се попълва предварително. В деня на гласуването СИК вписва вида и номера на документа
за самоличност – „лична карта/л.к.“ или „личен паспорт за гражданите по §9а от ПЗР на ЗБЛД/л.п.“.
В графа 5 се записва постоянният адрес на гласоподавателя от документа за самоличност.
Графа 6 се оставя празна, за да може гласоподавателят да се подпише в нея, след като е упражнил
правото си да гласува.
Графа 7 се оставя празна и при необходимост се попълва от СИК в деня за гласуване.
Задържаните в местата за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода и за задържане
гласоподаватели след изготвяне и подписване на избирателния списък, се вписват в списъка в деня на
референдума от СИК, ако заявят желание пред СИК да гласуват и след като представят декларация по
образец, че не са гласували и няма да гласуват на друго място.
След последното име на дописаните гласоподаватели, избирателният списък се подписва от
председателя и секретаря на СИК.
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След подписване на избирателния списък от ръководителя и преди предаването му на СИК от него се
заличават имената на гражданите, които до деня на референдума са изгубили правото си да избират или са
починали, както и имената на лицата, за които това изрично е предвидено в Изборния кодекс. Заличаването се
извършва с хоризонтална черта върху името, така че заличеното име да се чете. Лицето извършило
заличаването вписва на гърба на списъка имената и длъжността си, основанието за заличаване и се подписва.
В деня на референдума самоличността на лицата, имащи право да гласуват в местата за
изтърпяване на наказанието лишаване от свобода и за задържане, се установява по предвидения в Закона за
изпълнение на наказанията и задържането под стража (ЗИНЗС) ред.
Не по късно от 48 часа преди деня за гласуване ръководителят уведомява кмета по постоянен адрес
на гласоподавателите за вписаните в списъка лица, за да бъдат заличени от избирателните списъци преди
предаването им на СИК.
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Приложение № 5-НР

Приложение № 5-НР

ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ №

РАЙОН № ............. - …………......................
ОБЩИНА .......................................................

АДМИНИСТРАТИВЕН РАЙОН ...........................

НАСЕЛЕНО МЯСТО ....................................

КМЕТСТВО ............................ СЕКЦИЯ № .........

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
за гласуване на плавателни съдове под българско знаме
при произвеждане на национален референдум на 6 ноември 2016 г.

(по чл. 8 и чл. 4, ал. 1 от ЗПУГДВМС във вр. с чл. 30, във вр. с чл. 25, ал. 1, 3 и 5, чл. 9, ал. 6, чл. 243 и
чл. 251 от Изборния кодекс)

№
1
1.
2.
3.
…

Собствено, бащино,
фамилно име
2
…………………..
…………………..

(попълва
СИК)

Документ за
самоличност – вид
и№

3

4

ЕГН

(попълва СИК)

Адрес
5
………….

Подпис на
гласоподавателя

Забележки

6

7

………….

Капитан на плавателния съд: ……………
*********************************************************************************

Избирателният списък на плавателен съд под българско знаме, намиращ се извън страната в деня на
националния референдум, се съставя и подписва от капитана на плавателния съд не по-късно от 48 часа преди
деня на референдума при наличие на не по-малко от 10 гласоподаватели.
Избирателните списъци включват българските граждани, които:
- са навършили/навършват 18 години към деня на референдума включително;
- не са поставени под запрещение;
- не изтърпяват наказание лишаване от свобода;
- се намират на плавателния съд под българско знаме в деня на произвеждане на референдума и имат
постоянен адрес на територията на страната към 8 август 2016 г. (датата на издаване на указа на
президента на републиката за определяне дата за произвеждане на национален референдум).
Списъкът се съставя по азбучен ред по следния начин:
В графа 1 „№“ се вписва поредният номер на записа, който ще бъде направен.
В графа 2 се вписва собственото, бащиното и фамилното име на гласоподавателя съгласно
документа за самоличност.
Графа 3 не се попълва предварително. В деня на гласуването СИК вписва ЕГН на гласоподавателя.
Графа 4 не се попълва предварително. В деня на гласуването СИК вписва вида и номера на документа
за самоличност – „лична карта/л.к.“, „личен паспорт за гражданите по § 9а от ПЗР на ЗБЛД/л.п.“, паспорт,
моряшки паспорт.
В графа 5 се записва постоянният адрес на гласоподавателя от документа за самоличност.
Графа 6 се оставя празна, за да може гласоподавателят да се подпише в нея, след като е упражнил
правото си да гласува.
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Графа 7 се оставя празна и при необходимост се попълва от СИК в изборния ден.
Не по-късно от 48 часа преди деня за гласуване капитанът на плавателния съд уведомява кмета по
постоянен адрес на гласоподавателите за вписаните в списъка лица, за да бъдат заличени от избирателните
списъци преди предаването им на СИК.
Постъпилите на плавателния съд гласоподаватели след изготвяне и подписване на избирателния
списък се вписват в списъка в деня на референдума от СИК, ако заявят желание пред СИК да гласуват и след
като представят декларация по образец, че не са гласували и няма да гласуват на друго място.
След последното име на дописаните гласоподаватели избирателният списък се подписва от
председателя и секретаря на СИК.
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Приложение № 6-НР

Приложение № 6-НР

МЯСТО ............................... СЕКЦИЯ № ……………….

СПИСЪК ЗА ГЛАСУВАНЕ ИЗВЪН СТРАНАТА
при произвеждане на национален референдум на 6 ноември 2016 г.

(по чл. 31, ал. 1 във вр. с чл. 16, ал. 1 и чл. 17, ал. 6 във вр. с чл. 25, ал. 1, 3 и 5, чл. 243 и чл. 251 от ИК,
във вр. с чл. 8, ал. 2 и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
№

Собствено,
бащино и
фамилно име

1
2
1. …………………
2. …………………
… …………………

ЕГН

(попълва СИК)

3

Вид и № на документ
за самоличност

Постоянен
адрес в
Република
България

4

5
…………….
…………….
…………….

(лична карта
/паспорт/военна карта)
(попълва СИК)

Подпис на
гласоподав
ателя

Забележки

Подпис: ……………………
(Ръководител на дипломатическо/консулско представителство)
*********************************************************************************

Списъците на лицата, заявили, че ще гласуват извън страната, се изготвят и подписват от
ръководителите на дипломатическите или консулските представителства на Република България по места и
избирателни секции.
В списъците се вписват българските граждани, подали заявления за гласуване извън страната по чл. 16
от ИК, за които след извършване на проверка на данните по чл. 17 от ИК и на изискванията да избират е
установено, че имат право да гласуват, а именно:
- към деня на референдума включително са български граждани, навършили са (навършват) 18 години,
не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода, наложено им с влязла в сила
присъда;
- имат постоянен адрес на територията на Република България към 8 август 2016 г. (датата на
издаване на указа на президента на републиката за определяне дата за произвеждане на национален
референдум).
В списъка в отделни графи се вписват:
- пореден номер на записа;
- имената на гласоподавателите;
- единният граждански номер (ЕГН) – попълва се от СИК при гласуването;
- вид и номера на документа за самоличност - попълва се от СИК при гласуването;
- постоянен адрес на гласоподавателя в Република България;
- подпис на гласоподавателя;
- забележка.
В срок не по-късно от 18 дни преди деня на националния референдум Министерството на външните
работи изпраща обобщените данни от всички държави с имената, ЕГН и постоянния адрес в Република
България на лицата, вписани в списъците до ГД ГРАО, за да бъдат заличени от избирателните списъци за
гласуване в Република България.
Гласоподавател, който не е вписан в списъка за гласуване, но има право да гласува в националния
референдум, в деня на референдума се дописва в списъка от секционната избирателна комисия след
представяне на валиден документ за самоличност или удостоверение от дипломатическото или консулското
представителство в съответната държава, че е подал заявление за издаване на нов документ за самоличност
и декларация по образец, че отговаря на условията да избира и че не е гласувал и няма да гласува на друго
място. Декларацията се прилага към списъка за гласуване извън страната и е неразделна част към него.
След последното име на дописан гласоподавател списъкът за гласуване извън страната се подписва от
председателя и секретаря на СИК.
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МЯСТО .............................................................

СЕКЦИЯ № ………………………………..
АДРЕС НА ИЗБИРАТЕЛНАТА СЕКЦИЯ ………………………………………………….…

СПИСЪК НА ЛИЦАТА, ЗАЯВИЛИ ЖЕЛАНИЕ ДА ГЛАСУВАТ
В НАЦИОНАЛНИЯ РЕФЕРЕНДУМ НА 6 НОЕМВРИ 2016 г.
в …………………………..................................
(държава/място)

(по чл. 31, ал. 1 във връзка с чл. 32 от Изборния кодекс във вр. с чл. 8, ал. 2 и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

№
1

1
2
…

Собствено, бащино и
фамилно име
2

…………

Държава
3

…………

Място
4

………..

Подпис: ............................................
(Ръководител на дипломатическото/консулското представителство)
*********************************************************************************

Списъците на лицата, заявили желание да гласуват извън страната, се публикуват от
министъра на външните работи и от ръководителите на дипломатическите и консулските
представителства на Република България не по-късно от 18 дни преди деня на националния
референдум на интернет страницата на Министерството на външните работи и на
дипломатическото и консулското представителство.
Ръководителите на дипломатическите и консулските представителства на Република
България осигуряват възможност всеки гласоподавател да може да прави справка в списъка по
единен граждански номер.
В списъците в отделни графи се вписват:
- пореден номер на записа;
- собственото, бащиното и фамилното име на гласоподавателя;
- държавата, в която гласоподавателят е заявил, че ще гласува;
- заявеното от гласоподавателя място, в което желае да гласува.
Допълнително постъпилите заявления и настъпилите промени в списъците се публикуват
незабавно.
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Приложение № 9-НР

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци
за произвеждане на национален референдум на 6 ноември 2016 г.

(чл. 38, ал. 1 от Изборния кодекс във вр. с чл. 4, ал. 1, чл. 8, ал. 2 и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

Област ..........................
Община …………………. Адм. район ………….……………..
секция № ……………..…. Кметство ……………….. населено място …………….….…..
№
1

1.
2.
….

Собствено, бащино,
фамилно име
2

ЕГН
3

ПО
4

МП
5

Основание за заличаване
НА
УГДМ МВнР
6

7

8

БПА
9

Кмет/кметски наместник:
Секретар на община/район:
ЛЕГЕНДА:
ПО – поставени под запрещение;
МП – изтърпяващи наказание лишаване от свобода;
НА – вписани в избирателния списък по настоящ адрес;
УГДМ – лицата с издадено удостоверение за гласуване на друго място;
МВнР – вписани в списък за гласуване извън страната;
БПА – без постоянен адрес на територията на страната след 8 август 2016 г.
******************************************************************************

Списъкът се изготвя по избирателни секции и се отпечатва от ГД „ГРАО“ в МРРБ въз основа на:
- Националния регистър на населението;
- данните, подадени от общинските администрации за издадените удостоверения за гласуване на
друго място или за вписването на лицата в списъка по техния настоящ адрес;
- данните, подадени от Министерство на правосъдието, Главна дирекция „Изпълнение на
наказанията“ за лицата, изтърпяващи наказание лишаване от свобода (чл. 27, ал. 2 от ИК);
- данните за лицата, вписани в списъците по чл. 31, ал. 1 от ИК, подадени от Министерството на
външните работи (чл. 31, ал. 2 от ИК).
Списъкът се предоставя на секционните избирателни комисии от органите по чл. 23, ал. 1 от ИК
заедно с избирателните списъци.
Гласоподавател, който в деня на произвеждане на националния референдум установи, че е вписан в
списъка на заличените лица, има право да гласува, ако представи удостоверение по чл. 40, ал. 1 от ИК (в
случаите по чл. 38, ал. 2, т. 1 и 2 от ИК или при погрешно вписване в списъка), че е отпаднало основанието
или не е налице основание за вписването му в списъка или ако се яви в избирателната секция по постоянен
адрес в случаите по чл. 38, ал. 2, т. 4 и 6 от ИК.
Удостоверението се издава от кмета на общината, района, кметството или от кметския
наместник в деня на националния референдум по образец, утвърден от Централната избирателна комисия,
след извършване на проверка за наличие или липса на основание за вписване на лицето в списъка. Отказът за
издаване на удостоверението се мотивира.
След представяне на удостоверението по чл. 40, ал. 1 от ИК и на декларация по образец, че не е
гласувал и няма да гласува на друго място, а в случаите по чл. 38, ал. 2, т. 4 и 6 от ИК само на документа за
самоличност и декларация, гласоподавателят се изключва от списъка на заличените лица и се допуска да
гласува, като всички негови данни се вписват в допълнителната страница на избирателния списък от
председателя на секционната избирателна комисия по постоянния му адрес. Удостоверението и
декларацията се прилагат към избирателния списък по ред, определен с решение на ЦИК, като в графа
„Забележки“ се отбелязва основанието за вписване – „издадено удостоверение“, когато е представено
такова.
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СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум
на 6 ноември 2016 г.
(чл. 39, ал. 1 от ИК във вр. с чл. 8, ал. 2 и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ..........................
Община …………………..……… Адм. район …………………..
секция № ………….……. Кметство ………………………… населено място ……………...
адрес на избирателна секция ..........................................................................................................
1.
2.
3.
…

Собствено, бащино и фамилно име

******************************************************************************

Списъкът на заличените лица се публикува на интернет страницата на съответната община не
по-късно от 10 дни преди деня на произвеждане на референдума и съдържа имената на лицата, номера и
адреса на избирателната секция. Всяко лице може да прави справка в списъка.
Кметът на общината осигурява възможност всяко лице, включено в списъка на заличените лица,
да може да прави справка в този списък по ЕГН, включително на безплатен телефонен номер.
Лице, което е вписано в списъка, но има право да гласува, може да поиска да се запознае с
основанието за заличаване от избирателния списък и да поиска да бъде изключено от списъка на
заличените лица с писмено заявление до кмета на общината, района, кметството или до кметския
наместник или чрез електронно заявление през интернет страницата на съответната община.
Заявлението съдържа доказателства (документи), удостоверяващи правото на лицето да
гласува.
Кметът или кметският наместник разглежда заявлението незабавно и се произнася с
мотивирано решение.
Отказът за изключване от списъка на заличените лица се съобщава на заявителя незабавно и
може да се обжалва пред съответния административен съд в срок до 24 часа от съобщението.
Съдът разглежда жалбата в открито заседание в срок до 24 часа от постъпването й с
призоваване на жалбоподателя и на кмета или кметския наместник. Решението на съда се обявява
незабавно и не подлежи на обжалване.
Въз основа на решението за изключване от списъка на заличените лица гласоподавателят се
вписва в избирателния списък от органите по чл. 23, ал. 1 от ИК до предаването на списъка на
секционната избирателна комисия.
Вписването в избирателния списък се обявява незабавно, включително се отразява в списъка,
публикуван на интернет страницата на общината.
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Приложение № 35-НР

Приложение № 35-НР

ДО
ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ЗАЯВЛЕНИЕ
за регистрация на агенция, която ще извършва социологическо проучване
в деня на националния референдум на 6 ноември 2016 г.
(чл. 57, ал. 1, т. 25 и чл. 202 от Изборния кодекс във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

от
....................................................................................................................................................................,
(наименование на агенцията, която ще извършва социологическо проучване в деня на националния референдум)

представлявана от ........................................................................................., ЕГН ...................................
(собствено, бащино и фамилно име)

чрез упълномощено лице ..............…………………..…………………...., ЕГН ………………………
(собствено, бащино и фамилно име на упълномощеното лице, ако има такова)

Заявявам/е за регистрация .........................................................................................................
(наименование на агенцията)

като агенция, която ще извършва социологическо проучване в деня на националния референдум
при произвеждане на националния референдум на 6 ноември 2016 г.
Представям списък с трите имена, ЕГН на анкетьорите и № на избирателните секции, извън
които ще се осъществява анкетирането, и следните документи:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес и лице за контакт:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Съгласен/а съм личните ми/ни данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане на
националния референдум на 6 ноември 2016 г.
Подпис/и: …………………………………….

(представляващ/и агенцията/упълномощено/и лице/а)

Печат на агенцията:
***********************************************************************************

Заявлението за регистрация се представя в ЦИК не по-късно от 8 дни преди деня на националния
референдум.
Заявлението се подписва от лицето, представляващо агенцията според актуалната й съдебна
регистрация.
Когато агенцията се представлява от няколко лица, заявлението се подписва от всички представляващи.
Заявлението може да бъде подписано и/или подадено от лице/а, изрично упълномощено/и от
представляващия/щите агенцията.
Към заявлението за регистрация агенцията представя:
1. удостоверение за актуално правно състояние, издадено не по-рано от 8 август 2016 г. - датата на
издаване на указа на президента на републиката за определяне дата на националния референдум;
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2. списък, съдържащ имената, единния граждански номер на анкетьорите и номерата на избирателните
секции, извън които ще се осъществява анкетирането. Списъкът се представя задължително в един екземпляр
на хартиен носител и на технически носител в excel формат;
3. изрично пълномощно от представляващото/ите агенцията лице/а в случаите, когато документите се
подписват и/или се подават от упълномощено/и лице/а;
4. методика за извършване на социологическите проучвания в деня на националния референдум;
5. кратко описание на опита на агенцията за провеждане на социологически проучвания.
При едновременно произвеждане на национален референдум и избори социологическите агенции подават
отделни заявления за регистрация – за изборите и за националния референдум.
Анкетьорът в националния референдум не може да бъде наблюдател в националния референдум,
представител на партия, коалиция или инициативен комитет в националния референдум, член на избирателна
комисия, придружител на лице с увредено зрение, с увреден слух или с друго увреждане, което не може само да
извърши необходимите действия при гласуването.
Анкетирането се извършва пред избирателните секции, без да се пречи на процеса на гласуване.

Забележки

Предал документите

Приел документите

Регистрация

6.

7.

8.

от № ……....... до № …...........от ...................... г.
Дата
Подпис

Удостоверения

ВЕСТНИК

Име

решение на ЦИК № ………….….

ДЪРЖАВЕН

9. Получено от агенцията
10. Предал (решение, удостоверения)

Час

2. удостоверение от ………………………………………………………………………. за актуално правно
състояние, издадено не по-рано от 8 август 2016 г.;
3. списък на ……………… лица, съдържащ имената, ЕГН на анкетьорите и номерата на избирателните
секции, извън които ще се осъществява анкетирането, на хартиен носител. Списък ……… бр. на
технически носител в excel формат;
4. изрично пълномощно/и ………….. бр. от представляващото/ите агенцията лице/а в случаите, когато
документите се подписват и/или подават от упълномощено/и лице/а;
5. кратко описание на опита на агенцията за провеждане на социологически проучвания;
6. методика за извършване на социологическите проучвания в изборния ден.

5.

4.

3.

Заявление
№
Дата
Наименование на агенция, която ще
извършва социологически проучвания
в деня на националния референдум на 6
ноември 2016 г.
Адрес, телефон, електронен адрес
и лице за контакти
1. Заявление за регистрация
Приложени документи

1.
2.

(по чл. 57, ал. 1, т. 25 и чл. 202, ал. 2 от Изборния кодекс във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

РЕГИСТЪР
на агенциите, които ще извършват социологически проучвания в деня на националния референдум на 6 ноември 2016 г.

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

Приложение № 36-НР

Приложение № 36-НР
БРОЙ 71
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Наименование на агенция, която ще извършва социологически проучвания в деня
на националния референдум

Регистрация – Решение на ЦИК № ….

58

№ по
ред

(по чл. 57, ал. 1, т. 25 и чл. 202, ал. 2 от Изборния кодекс във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

РЕГИСТЪР
(За публикуване)
на агенциите, които ще извършват социологически проучвания
в деня на националния референдум на 6 ноември 2016 г.

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

Приложение № 37-НР

Приложение № 37-НР
С Т Р.
ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК
БРОЙ 71
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Приложение № 38-НР

Приложение № 38-НР

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
УДОСТОВЕРЕНИЕ
за анкетьор при произвеждане на национален референдум
на 6 ноември 2016 г.
(по чл. 203, ал. 1 и чл. 3, ал. 3 от ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

№........./....................................... г.
Централната

избирателна

комисия

удостоверява,

че

с

Решение

№ .............../........................г. ……......................................................................................,
(собствено, бащино и фамилно име)

ЕГН .........................................., е регистриран(а) за анкетьор при произвеждане на
националния референдум на 6 ноември 2016 г. от агенция, регистрирана с Решение
на ЦИК № …………… от …………… да извършва социологическо проучване в деня
на националния референдум:
.............................................................................................................................................
(наименование на агенцията)

Председател:
Секретар:
*************************************************************************

Удостоверението се издава в един екземпляр.
Анкетьорите се легитимират с издаденото им удостоверение и документ за самоличност.
В изборния ден анкетьорите носят само отличителни знаци по образец, утвърден от
Централната избирателна комисия.
Анкетьорът в националния референдум не може да бъде наблюдател в националния
референдум, представител на партия, коалиция или инициативен комитет, регистриран за участие
в националния референдум, член на инициативен комитет, регистриран за участие в референдума,
член на избирателна комисия, придружител на лице с увредено зрение, с увреден слух или с друго
увреждане, което не може само да извърши необходимите действия при гласуването.
Анкетирането се извършва пред избирателните секции, без да се пречи на процеса на
гласуване.
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Приложение № 39-НР

Приложение № 39-НР

ДО
ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ
ЗАЯВЛЕНИЕ
за регистрация на инициативен комитет по въпросите на
национален референдум на 6 ноември 2016 г.

(по чл. 16, ал. 2 и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС във вр. с чл. 151, ал. 3, чл. 152, т. 1, б. „а“,
чл. 153 и чл. 3, ал. 3 от ИК)

от ..........................................................................................................................,
(собствено, бащино и фамилно име)

ЕГН ........................................., като представляващ инициативен комитет
ЗАЯВЯВАМ
за
регистрация
инициативен
комитет
в
подкрепа
на
въпросите/алтернативната позиция при произвеждане на национален референдум на 6
ноември 2016 г., в следния състав:
1. ..........................................................................................., ЕГН .......................................,
(собствено, бащино и фамилно име)

постоянен адрес .................................................................................................................................
2. ..........................................................................................., ЕГН ........................................,
(собствено, бащино и фамилно име)

постоянен адрес .................................................................................................................................
………………………………………………………………………………….……………..
………………………………………………………………………………………………...
21. .........................................................................................., ЕГН .......................................,
(собствено, бащино и фамилно име)

постоянен адрес .................................................................................................................................
…. ….………………………………………………………………………………………..
(собствено, бащино и фамилно име)

постоянен адрес .................................................................................................................................
ЗАЯВЯВАМ позицията на инициативния комитет съгласно решението за създаването
му по поставените въпроси на националния референдум на 6 ноември 2016 г., както следва:
Подкрепяте ли народните представители да се избират с мажоритарна избирателна
система с абсолютно мнозинство в два тура?
Подкрепяте ли въвеждането на задължително гласуване на изборите и
референдумите?
Подкрепяте ли годишната държавна субсидия, отпускана за финансиране на
политическите партии и коалициите, да бъде един лев за един получен
действителен глас на последните парламентарни избори?

(В празното квадратче срещу всеки от въпросите се вписва „ДА“ – в подкрепа на поставения въпрос, или
„НЕ“ – алтернативната позиция по въпроса)

1-ви въпрос: .…………………………………………….………..…………………………………
………………………………………………………………………………………………….…..…
2-ри въпрос: .…………………………………………….………..…………………………………
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……………………………………………………………………………………………………...…
………………….…………………………………………………………………………………….
3-ти въпрос: .…………………………………………….………..…………………………………
………………….…………………………………………………………………………………….

(Кратко, точно и ясно описание на позицията на инициативния комитет в подкрепа на
поставените въпроси/алтернативната позиция – по всички въпроси, съгласно решение на
инициативния комитет)

Адрес за кореспонденция, телефон, електронен адрес, лице за контакти:
..............................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………..
Позицията на инициативния комитет по поставените въпроси е подкрепена от
……….…..
…………………...………………………………………….. гласоподаватели,
(с цифри)

(с думи)

съгласно приложения списък – на хартия и в структуриран електронен вид на технически
носител.
Представям следните документи:
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Съгласни сме личните ни данни да бъдат обработвани във връзка произвеждане на
националния референдум на 6 ноември 2016 г.
Подписи:

1. …………………….
2. …………………….
……………………….
21. ....………………. .
……………………….

*******************************************************************************

Инициативният комитет се състои най-малко от 21 гласоподаватели, които отговарят на
изискванията на чл. 42, ал. 1 от Конституцията и имат постоянен адрес на територията на
страната към датата на издаване на указа на президента на републиката за определяне на дата
за произвеждане на национален референдум (8 август 2016 г.).
Всеки гласоподавател може да участва само в един инициативен комитет.
Заявлението за регистрация се подписва от всички членове на инициативния комитет и се
подава в ЦИК от лицето, представляващо инициативния комитет, не по-късно от 40 дни преди
деня на националния референдум.
Към заявлението се прилагат:
1. решение за създаване на инициативния комитет, което съдържа позицията на
инициативния комитет по поставените въпроси на националния референдум и мотивите към нея, и
решение за определяне на лицето, което да го представлява;
2. нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния
комитет;
3. декларация по образец (Приложение № 41 от книжата за произвеждане на национален
референдум), подписана от всеки член на инициативния комитет, че отговаря на условията по чл.
4, ал. 1 от ЗПУГДВМС и чл.42, ал. 1 от Конституцията на Република България и че няма да
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обработва и предоставя личните данни на лицата, включени в списъка за подкрепа на позицията по
въпросите на националния референдум, за други цели освен предвидените в ЗПУГДВМС и ИК;
4. удостоверение за новооткрита банкова сметка, издадено от съответната банка, на
името на лицето, представляващо инициативния комитет, която ще обслужва само кампанията в
националния референдум;
5. имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и
счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с произвеждане на референдума;
6. списък, съдържащ трите имена, единния граждански номер, постоянен адрес на
територията на Република България и саморъчен подпис на не по-малко от 2500 гласоподаватели,
подкрепящи регистрацията на инициативния комитет, положен пред член на инициативния
комитет - Приложение № 40 от книжата за произвеждане на национален референдум. Всеки
гласоподавател може да участва само в един списък в подкрепа за регистрация на инициативен
комитет, партия или коалиция. Списъкът се представя на хартия и в структуриран електронен
вид на технически носител.
Член на инициативен комитет в националния референдум не може да бъде наблюдател в
националния референдум, представител на партия, коалиция или друг инициативен комитет,
регистриран в националния референдум, член на избирателна комисия, анкетьор, придружител на
лице с увредено зрение, с увреден слух или с друго увреждане, което не може само да извърши
необходимите действия при гласуването.

ВЕСТНИК

(Горните текстове се изписват в началото на всеки лист преди полагане на подписите. Листовете се номерират последователно.)

Всеки гласоподавател може да участва само в един списък на инициативен комитет, партия или коалиция.
Подписаните, даваме съгласие личните ни данни да бъдат обработвани във връзка с регистрацията на инициативния
комитет в националния референдум на 6 ноември 2016 г.

(кратко, точно и ясно описание на позицията на инициативния комитет по всички поставени въпроси)

1-ви въпрос: .…………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………..………………………………………………………………………………………………………………………………………
2-ри въпрос: .…………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………..………………………………………………………………………………………………………………………………………
3-ти въпрос: .…………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………..………………………………………………………………………………………………………………………………………

(„ДА“ – в подкрепа на поставения въпрос, „НЕ“ – алтернативна позиция на въпроса)
(В квадратчето срещу всеки от въпросите предварително се отпечатва „ДА“ или „НЕ“ преди полагане на подписите)

Подкрепяте ли годишната държавна субсидия, отпускана за финансиране на политическите партии и коалициите, да бъде един лев
за един получен действителен глас на последните парламентарни избори?

ДЪРЖАВЕН

Подкрепяте ли въвеждането на задължително гласуване на изборите и референдумите?

Подкрепяте ли народните представители да се избират с мажоритарна избирателна система с абсолютно мнозинство в два тура?

Подписаните, подкрепяме регистрацията на инициативен комитет в състав:
1. ………………………………………………………..………………….
2. ………………………………………………………..………………….
3. ………………………………………………………..………………….
…………………………………………….....................................................
21. ..……………………………………………………..………………….
… ………………………………………………………………………….
в подкрепа на въпросите/алтернативната позиция по въпросите на националния референдум на 6 ноември 2016 г., както следва:

в националния референдум на 6 ноември 2016 г.
(чл. 320 във вр. с чл. 153, ал. 1 от ИК във вр. с чл. 16 и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

(собствено, бащино и фамилно име)

СПИСЪК НА ГЛАСОПОДАВАТЕЛИТЕ
подкрепящи регистрацията на инициативен комитет, представляван от
…………………………………………………………………………………………………,

Приложение № 40-НР

Приложение № 40-НР
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ЕГН

(собствено, бащино, фамилно име и ЕГН)

Собствено, бащино и фамилно име

Постоянен адрес в Република България
към 8 август 2016 г.

Подпис на
гласоподавателя

Подпис/и: ………………………………….

Списъкът трябва да съдържа имената, единния граждански номер, постоянния адрес в Република България към 8 август 2016 г. и саморъчен
подпис на не по-малко от 2500 гласоподаватели, подкрепящи позицията на инициативния комитет по въпросите в националния референдум. Подписите
на гласоподавателите се поставят пред член на инициативния комитет, за достоверността на което той се подписва в списъка.
Списъкът се представя на хартия и в структуриран електронен вид на технически носител.
Последователността на вписване на гласоподавателите в списъка на хартиен носител определя поредността на вписване в списъка на технически
носител.
Членът на инициативния комитет обработва и предоставя личните данни на лицата при спазване изискванията на Закона за защита на личните
данни и носи отговорност като администратор на лични данни по смисъла на чл. 3, ал. 2 от ЗЗЛД.
Списъкът се прилага към заявлението за регистрация на инициативния комитет.
Всеки гласоподавател може да участва само в един списък за регистрация на инициативен комитет, партия или коалиция в националния
референдум.

***************************************************************************************************************
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(Текстът относно удостоверяване на полагането на подписи от гласоподаватели се изписва в края на всеки лист след полагане на подписите).

гласоподавателите са положени пред мен/нас.

Долуподписаният/ите …………………..……………………………………………………………………………………. удостоверявам/ме, че подписите на

1
2
…

№
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Приложение
№ 41-НР
Приложение
№ 41-НР
ДО
ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ
от член на инициативен комитет по въпросите на националния референдум

(по чл. 153, ал. 4, т. 3 и т. 4 и чл. 3, ал. 3 от ИК, във вр. с чл. 4, ал. 1 и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС и
чл. 42, ал. 1 от Конституцията на Република България)

Подписаният(ата) ............................................................................................................,
(собствено, бащино и фамилно име)

ЕГН ............................., № на л. к. или зелен паспорт за гражданите по § 9а от ПЗР на ЗБЛД
№ ............................, изд. на........................ от ............................................, постоянен адрес:
гр./с. ………………….…….., община …………………………., район ………..…………...,
област ………………………, ж.к./ул. ………………………….………………….….., № ……,
бл. ……, вх. ……., ет. ……, ап. ……,
член на инициативен комитет за участие в националния референдум на 6 ноември 2016 г.,
създаден с решение от ……..……………………. г.
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
1. отговарям на условията по чл. 4, ал. 1 от ЗПУГДВМС и чл. 42, ал. 1 от
Конституцията на Република България да гласувам в национален референдум, а именно:
гражданин съм на Република България;
имам навършени 18 години;
не съм поставен под запрещение;
не изтърпявам наказание лишаване от свобода;
имам постоянен адрес в Република България към 8 август 2016 г. – датата на
указа на президента на републиката за определяне дата на национален
референдум.
2. няма да обработвам и да предоставям личните данни на лицата, включени в
списъка за подкрепа на регистрацията на инициативния комитет в националния
референдум на 6 ноември 2016 г., за други цели, освен предвидените в ИК и ЗПУГДВМС.
3. известно ми е, че като член на инициативен комитет в националния референдум
не мога да бъда наблюдател в националния референдум, представител на партия, коалиция
или инициативен комитет, регистриран за участие в националния референдум, член на
избирателна комисия, анкетьор в националния референдум, придружител на лице с
увредено зрение, с увреден слух или с друго увреждане, което не може само да извърши
необходимите действия при гласуването.
Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства нося наказателна
отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Съгласен съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане
на националния референдум на 6 ноември 2016 г.
дата: ............................ г.

Подпис: …………………..

******************************************************************************

Всеки член на инициативния комитет подписва отделна декларация. Декларациите на членовете на
инициативния комитет се представят заедно със заявлението за регистрация в ЦИК.
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Приложение № 42-НР

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
УДОСТОВЕРЕНИЕ
за регистрация на инициативен комитет
в национален референдум

(по чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „б“ от ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

№............/........................................г.
Централната избирателна комисия удостоверява, че с Решение № .............../
................................. г. е регистриран инициативен комитет, представляван от:
…………………………………………………………………………………………………..,
и членове:

(собствено, бащино и фамилно име)

1. ……………………………………………......……………, ЕГН .........……………….......,
(собствено, бащино и фамилно име)

2. ……………………………………………......……………, ЕГН .........……………….......,
(собствено, бащино и фамилно име)

… ………………………………………………………… , ЕГН ………………………….
21. …………………………………………......……………, ЕГН ..........………………......,
(собствено, бащино и фамилно име)

… .……………………………………………......…………, ЕГН..............……………......,
(собствено, бащино и фамилно име)

за участие в информационно-разяснителната кампания при произвеждане на
национален референдум на 6 ноември 2016 г.
Позицията на инициативния комитет по въпросите на националния референдум
съгласно решението за създаването му е:

Подкрепяте ли народните представители да се избират с мажоритарна

…... избирателна система с абсолютно мнозинство в два тура?

Подкрепяте ли въвеждането на задължително гласуване на изборите и

…... референдумите?

Подкрепяте ли годишната държавна субсидия, отпускана за финансиране на
…... политическите партии и коалициите, да бъде един лев за един получен
действителен глас на последните парламентарни избори?
Председател:
Секретар:

Предал документите

Приел документите

6.

7.

Получено от инициативен комитет
Предал (решение, удостоверение)

час

име

Решение на ЦИК №
дата

подпис

Удостоверение № ........... от ............... г

1. заявление за регистрация;
2. решение за създаване на инициативния комитет и решение за определяне на лицето, което
да го представлява;
3. нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет
…………….. бр.;
4. декларация от всеки член на инициативния комитет, че отговаря на условията по чл. 4, ал. 1
от ЗПУГДВМС и чл.42, ал. 1 от Конституцията на Република България и че няма да
обработва и предоставя личните данни на лицата, включени в списъка за подкрепа на
позицията по въпросите на националния референдум за други цели, освен предвидените в
ЗПУГДВМС и ИК …………… бр.;
5. удостоверение за новооткрита банкова сметка на представляващия инициативния
комитет, която ще обслужва само кампанията в националния референдум;
6. имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и
счетоводната отчетност;
7. списък на не по-малко от 2500 гласоподаватели, подкрепящи регистрацията на
инициативния комитет. Списък на технически носител.

При установяване на непълноти или несъответствия ЦИК дава незабавно указания за отстраняването им в срок до 3 дни, но не по-късно от крайния
срок за регистрация. Дадените указания за отстраняване на констатирани непълноти се отразяват в графата “Забележки”.

ВЕСТНИК
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10.

9.

8.

Дата

…………………………………………………………………………………………………..

№

ДЪРЖАВЕН

Регистрация

Забележки

5.

4.

3.

Заявление
Инициативен комитет, представляван
от:
Адрес, телефон, електронен адрес
и лице за контакти:
Приложени документи

1.
2.

(по чл. 57, ал. 1, т. 13, буква „б“ от ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

РЕГИСТЪР
на инициативните комитети в
националния референдум на 6 ноември 2016 г.

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

Приложение № 43-НР
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ДО
ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ
от партия/коалиция, ползваща се от разпоредбата на чл. 16, ал. 2 от ЗПУГДВМС,
изречение второ, за регистрация в националния референдум на 6 ноември 2016 г.
(по чл. 16, ал. 2 и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

....................................................................................................................................................................,
(пълно или съкратено наименование на партията според съдебната й регистрация/коалицията
съгласно решението за образуването й)

представлявана от ..........................................................................................., ЕГН .............................,
(собствено, бащино и фамилно име)

....................................................................................................................., ЕГН .............................,
(собствено, бащино и фамилно име)

чрез ………………………………………………………………………………………………………
(собствено, бащино и фамилно име на упълномощеното лице, ако има такова)

На основание чл. 16, ал. 2, изречение второ, от ЗПУГДВМС заявявам/е, че
партия/коалиция ……………………………………………………………….....……………………..
(пълното или съкратено наименование на партията според съдебната й
регистрация/коалицията съгласно решението за образуването й)

ще ползва регистрацията си в ЦИК за изборите, за националния референдум на 6 ноември
2016 г., при провеждане на информационно-разяснителната кампания.
Заявявам/е позицията на партията/коалицията по поставените въпроси на националния
референдум на 6 ноември 2016 г., както следва:
Подкрепяте ли народните представители да се избират с мажоритарна избирателна
система с абсолютно мнозинство в два тура?
Подкрепяте ли
референдумите?

въвеждането

на

задължително

гласуване

на

изборите

и

Подкрепяте ли годишната държавна субсидия, отпускана за финансиране на
политическите партии и коалициите, да бъде един лев за един получен действителен
глас на последните парламентарни избори?

(В празното квадратче срещу всеки от въпросите се вписва „ДА“ – в подкрепа на поставения въпрос, или
„НЕ“ – алтернативната позиция по въпроса)

1-ви въпрос: .…………………………………………….………..……………………………………...
………………………………………………………………………………………………….…..……..
2-ри въпрос: .…………………………………………….………..……………………………………..
……………………………………………………………………………………………………...……..
3-ти въпрос: .…………………………………………….………..……………………………………...
………………….…………………………………………………………………………………………
(Кратко, точно и ясно описание на позицията на партията/коалицията в подкрепа на поставените
въпроси/алтернативната позиция, по всеки от въпросите.)

Представям/е следните документи:
..................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
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Адрес за кореспонденция, телефон, електронен адрес и лице за контакт:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Съгласен/и съм/сме личните ми/ни данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане
на националния референдум на 6 ноември 2016 г.
Подпис/и: …………………………………

(представляващ/и партията/коалицията или
упълномощено/и лице/а)

Печат на партията (коалицията – ако има такъв)
*********************************************************************************

Заявлението се подава при едновременно произвеждане на национален референдум и избори от
партия/коалиция регистрирана за участие в изборите, желаеща да ползва регистрацията си в изборите и за
националния референдум.
Заявлението за участие в информационно-разяснителната кампания на националния референдум се
подава в ЦИК не по-късно от 40 дни преди деня на националния референдум.
Заявлението може да се подаде и заедно със заявлението за регистрация на партията/коалицията за
изборите. В този случай ЦИК се произнася първо по регистрацията за изборите, след което по регистрацията
за участие в информационно-разяснителната кампания на националния референдум.
Към заявлението партията/коалицията прилага изрично пълномощно за регистрация в националния
референдум от представляващото/ите партията/коалицията лице/а, в случаите когато заявлението е
подписано и/или се подава от упълномощено/и лице/а.
Заявлението се подписва от лицето, представляващо партията/коалицията според актуалната й
съдебна регистрация/решението за образуването й.
Когато партията/коалицията се представлява от няколко лица, заявлението се подписва от всички
представляващи.
Заявлението може да бъде подписано и от лице/а, изрично упълномощено/и от представляващия/те
партията/коалицията.
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ЗАЯВЛЕНИЕ
за регистрация на партия за участие в информационно-разяснителната кампания на
националния референдум на 6 ноември 2016 г.
(по чл. 132, ал. 1 и чл. 133 от ИК във вр. с чл. 16, ал. 2 и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

....................................................................................................................................................................,
(пълно или съкратено наименование на партията според съдебната й регистрация)

представлявана от ..........................................................................................., ЕГН .............................,
(собствено, бащино и фамилно име)

чрез ………………………………………………………………………………………………………
(собствено, бащино и фамилно име на упълномощеното лице, ако има такова)

Заявявам/е регистрация на ........................................................................................................

(пълното или съкратено наименование на партията според съдебната й
регистрация)

за националния референдум на 6 ноември 2016 г. при провеждане на информационноразяснителната кампания.
Заявявам/е позицията на партията по поставените въпроси на националния референдум
на 6 ноември 2016 г., както следва:
Подкрепяте ли народните представители да се избират с мажоритарна избирателна
система с абсолютно мнозинство в два тура?
Подкрепяте ли
референдумите?

въвеждането

на

задължително

гласуване

на

изборите

и

Подкрепяте ли годишната държавна субсидия, отпускана за финансиране на
политическите партии и коалициите, да бъде един лев за един получен действителен
глас на последните парламентарни избори?

(В празното квадратче срещу всеки от въпросите се вписва „ДА“ – в подкрепа на поставения въпрос, или
„НЕ“ – алтернативната позиция по въпроса)

1-ви въпрос: .…………………………………………….………..……………………………………...
………………………………………………………………………………………………….…..……..
2-ри въпрос: .…………………………………………….………..……………………………………..
……………………………………………………………………………………………………...……..
3-ти въпрос: .…………………………………………….………..……………………………………...
………………….…………………………………………………………………………………………

(Кратко, точно и ясно описание на позицията на партията в подкрепа на поставените
въпроси/алтернативната позиция, по всеки от въпросите.)

Позицията на партията по поставените въпроси е подкрепена от
….…….. (…………………………..…………..………….…………) гласоподаватели,
(с цифри)

(с думи)

съгласно приложения списък – на хартия и в структуриран електронен вид на технически
носител.
Представям/е следните документи:
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
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..................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
Адрес за кореспонденция, телефон, електронен адрес и лице за контакт:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Съгласен/и съм/сме личните ми/ни данни да бъдат обработвани във връзка с
произвеждане на националния референдум на 6 ноември 2016 г.
Подпис/и: …………………………………

(представляващ/и партията/упълномощено/и лице/а)

Печат на партията
*********************************************************************************

Заявлението за регистрация в националния референдум се подава от партия, която не е регистрирана в
ЦИК за участие в изборите, при едновременно произвеждане на национален референдум и избори.
Заявлението за регистрация се подава в ЦИК не по-късно от 40 дни преди деня на националния
референдум.
Заявлението се подписва от лицето, представляващо партията според актуалната й съдебна
регистрация.
Когато партията се представлява от няколко лица, заявлението се подписва от всички
представляващи.
Заявлението може да бъде подписано и/или подадено и от лице/а, изрично упълномощено/и от
представляващия/те партията.
Към заявлението за регистрация партията представя:
1. удостоверение за актуално правно състояние, издадено не по-рано от 8 август 2016 г. - датата на
издаване на указа на президента на републиката за определяне на дата за произвеждане на национален
референдум;
2. образец от подписа на представляващия/ите партията;
3. образец от печата на партията;
4. списък, съдържащ трите имена, единния граждански номер, постоянен адрес на територията на
Република България и саморъчен подпис на не по-малко от 2500 гласоподаватели, подкрепящи регистрацията на
партията в националния референдум, положен пред упълномощени от партията лица (Приложение № 47 от
книжата за произвеждане на национален референдум). Списъкът се представя и в структуриран електронен вид
на технически носител. Един гласоподавател може да участва само в един списък в подкрепа за регистрация на
партия, коалиция или инициативен комитет в националния референдум;
5. удостоверение от Сметната палата по чл. 37, ал. 1 от Закона за политическите партии за внесени
финансови отчети на партията за всяка от последните три години, а за новорегистрираните партии - от
датата на съдебната им регистрация;
6. удостоверение за актуална банкова сметка, по която ще се обслужва само кампанията в националния
референдум;
7. имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната
отчетност на партията, свързани с участието й в националния референдум;
8. изрично пълномощно от представляващото/ите партията лице/а, в случаите когато документите се
подписват и/или подават от упълномощено/и лице/а.
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ДО
ЦЕНТРАЛНАТА
ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ
за регистрация на коалиция за участие в информационно-разяснителната кампания
на националния референдум на 6 ноември 2016 г.
(по чл. 140 от ИК във връзка с § 1, т. 9 от ДР от ИК във вр. с чл. 16, ал. 2 и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

..............................................................................................................................................................,

(пълното или съкратено наименование на коалицията съгласно решението за образуването й)

представлявана от ............................................................................................, ЕГН............................
(собствено, бащино и фамилно име)

....................................................................................................................., ЕГН.......................................
(собствено, бащино и фамилно име)

чрез ……………..…………………………………………………………………………………………
(собствено, бащино и фамилно име на упълномощеното лице, ако има такова)

Заявявам/е регистрация на
……….………………………..........................................................................................................
(пълното или съкратено наименование на коалицията съгласно решението за образуването й)

за националния референдум на 6 ноември 2016 г. при провеждане на информационноразяснителната кампания.
Заявявам/е позицията на коалицията по поставените въпроси на националния
референдум на 6 ноември 2016 г., както следва:
Подкрепяте ли народните представители да се избират с мажоритарна
избирателна система с абсолютно мнозинство в два тура?
Подкрепяте ли въвеждането на задължително гласуване на изборите и
референдумите?
Подкрепяте ли годишната държавна субсидия, отпускана за финансиране на
политическите партии и коалициите, да бъде един лев за един получен
действителен глас на последните парламентарни избори?

(В празното квадратче срещу всеки от въпросите се вписва „ДА“ – в подкрепа на поставения въпрос,
или „НЕ“ – алтернативната позиция по въпроса)

1-ви въпрос: .…………………………………………….………………………………………...
………………………………………………………………………………………………….…..
2-ри въпрос: .…………………………………………….………..………………………………
……………………………………………………………………………………………………...
3-ти въпрос: .…………………………………………….………..………………………………
………………….…………………………………………………………………………………

(Кратко, точно и ясно описание на позицията на коалицията в подкрепа на поставените
въпроси/алтернативната позиция, по всеки от въпросите.)

Позицията на коалицията по поставените въпроси е подкрепена от
….…….. (…………………………..…………..………….…………) гласоподаватели,
(с цифри)

(с думи)

съгласно приложения списък – на хартия и в структуриран електронен вид на технически
носител.
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Прилагам/е следните документи:
........................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Адрес за кореспонденция, телефон, електронен адрес и лице за контакт:
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Съгласен/ни съм/сме личните ми/ни данни да бъдат обработвани във връзка с
произвеждане на националния референдум на 6 ноември 2016 г.
Подпис/и: ……………………..
…………………….

(представляващ/и коалицията/упълномощено/и лице/а)

Печат на коалицията (ако има такъв)
****************************************************************************

Заявлението за регистрация в националния референдум се подава от коалиция, която не е
регистрирана в ЦИК за участие в изборите, при едновременно произвеждане на национален референдум и
избори.
Заявлението за регистрация се подава в ЦИК не по-късно от 40 дни преди деня на националния
референдум.
Към заявлението за регистрация коалицията представя:
1. за всяка от участващите в коалицията партии:
а) удостоверение за актуално правно състояние, издадено не по-рано от 8 август 2016 г. - датата
на издаване на указа на президента на републиката за определяне на дата за произвеждане на национален
референдум;
б) образец от подписа на представляващия партията;
в) образец от печата на партията;
г) удостоверение на Сметната палата по чл. 37, ал. 1 от ЗПП за внесени финансови отчети за
всяка от последните 3 години, а на новорегистрираните партии от датата на съдебната им регистрация;
2. решение за образуване на коалицията, подписано от лицата, представляващи партиите и
подпечатано с печата на всяка една от партиите;
3. образец от подписите на лицето/ата, представляващо/и коалицията;
4. образец от печата на коалицията, ако има такъв;
5. списък на хартия, съдържащ имената, ЕГН, постоянен адрес в Република България и саморъчни
подписи на не по-малко от 2500 гласоподаватели, подкрепящи регистрацията на коалицията за
националния референдум, положен пред упълномощени от коалицията лица (Приложение № 47 от
книжата за произвеждане на национален референдум). Списъкът се представя и в структуриран
електронен вид на технически носител. Един гласоподавател може да участва само в един списък в
подкрепа за регистрация на партия, коалиция или инициативен комитет в националния референдум;
6. удостоверение за банкова сметка, която ще обслужва само кампанията в националния
референдум, издадено на името на една от партиите, определена да отговаря за приходите, разходите и
счетоводната отчетност на коалицията;
7. имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и
счетоводната отчетност на коалицията, свързани с участието на коалицията в националния референдум;
8. пълномощно от лицето/ата, представляващо/и коалицията в случаите, когато документите се
подписват и/или подават от упълномощено/и лице/а.
Заявлението се подписва от лицето/ата, представляващо/и коалицията според решението за
образуването й. Заявлението може да бъде подписано и/или подадено и от лице/а, изрично упълномощено/и
от представляващия/те коалицията.

1
2
…

№

Собствено, бащино и фамилно име

ЕГН

Постоянен адрес в Република България
към 8 август 2016 г.

(Горните текстове се изписват в началото на всеки лист преди полагане на подписите. Листовете се номерират последователно.)

Подпис на
гласоподавателя

Всеки гласоподавател да участва само в един списък на партия, коалиция или инициативен комитет.
Подписаните даваме съгласие личните ни данни да бъдат обработвани във връзка с регистрацията на партията/коалицията в
националния референдум на 6 ноември 2016 г.

ДЪРЖАВЕН

(кратко, точно и ясно описание на позицията на партията/коалицията по всички поставени въпроси)

1-ви въпрос: .…………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………..………………………………………………………………………………………………………………………………………
2-ри въпрос: .…………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………..………………………………………………………………………………………………………………………………………
3-ти въпрос: .…………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………..………………………………………………………………………………………………………………………………………

(„ДА“ – в подкрепа на поставения въпрос, „НЕ“ – алтернативна позиция на въпроса)
(В квадратчето срещу всеки от въпросите предварително се отпечатва „ДА“ или „НЕ“ преди полагане на подписите)

Подкрепяте ли годишната държавна субсидия, отпускана за финансиране на политическите партии и коалициите, да бъде един лев за един
получен действителен глас на последните парламентарни избори?

74

Подкрепяте ли въвеждането на задължително гласуване на изборите и референдумите?

Подкрепяте ли народните представители да се избират с мажоритарна избирателна система с абсолютно мнозинство в два тура?

в подкрепа на въпросите/алтернативната позиция по въпросите на националния референдум на 6 ноември 2016 г., както следва:

(пълното или съкратено наименование на партията според съдебната й
регистрация/на коалицията съгласно решението за създаването й)

Подписаните, подкрепяме регистрацията на партия/коалиция .........................................................................................................................

(по чл. 133, ал. 3, т. 5/чл. 140, ал. 3, т. 6 от ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

СПИСЪК
на гласоподаватели в подкрепа на регистрация на партия/коалиция
в националния референдум на 6 ноември 2016 г.

Приложение № 47-НР
Приложение
№ 47-НР

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 71

(собствено, бащино, фамилно име и ЕГН)

Подпис/и: ………………………………….

Списъкът трябва да съдържа имената, единния граждански номер, постоянния адрес в Република България и саморъчен подпис на не по-малко от 2500
гласоподаватели, подкрепящи позицията на партията/коалицията по въпросите в националния референдум.
Подписите на гласоподавателите се поставят пред представител на партията/коалицията, за достоверността на което той се подписва в списъка.
Списъкът се представя на хартия и в структуриран електронен вид на технически носител.
Последователността на вписване на гласоподавателите в списъка на хартиен носител определя поредността на вписване в списъка на технически носител.
Списъкът се прилага към заявлението за регистрация на партията/коалицията.
Всеки гласоподавател може да участва само в един списък за регистрация на партия, коалиция или инициативен комитет в националния референдум.

***********************************************************************************************************************

(Текстът относно удостоверяване на полагането на подписи от гласоподаватели се изписва в края на всеки лист след полагане на подписите).

са положени пред мен/нас.

Долуподписаният/ите ……………………………………………………………………………………………. удостоверявам/ме, че подписите на гласоподавателите

БРОЙ 71
ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК
С Т Р. 7 5

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

РОЙ 71
Приложение №Б 48-НР

Приложение № 48-НР

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
УДОСТОВЕРЕНИЕ
за регистрация на партия в национален референдум

(по чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ от ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

№.............../.......................... г.

Централната избирателна комисия удостоверява, че с Решение № ......…...... от
……………….. г. партия ……………..……………….......…..…………………………………
(наименование на партията според регистрацията й в ЦИК)

е регистрирана за участие в информационно-разяснителната кампания при произвеждане
на национален референдум на 6 ноември 2016 г.
Позицията на партията по въпросите на националния референдум е:
Подкрепяте ли народните представители да се избират с мажоритарна

…... избирателна система с абсолютно мнозинство в два тура?

Подкрепяте ли въвеждането на задължително гласуване на изборите и

…... референдумите?

Подкрепяте ли годишната държавна субсидия, отпускана за финансиране на

…... политическите партии и коалициите, да бъде един лев за един получен
действителен глас на последните парламентарни избори?

Председател:
Секретар:

БРОЙ 71

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 7 7
Приложение № 49-НР

Приложение № 49-НР

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

УДОСТОВЕРЕНИЕ

за регистрация на коалиция в национален референдум

(по чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ от ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

№..................../........................ г.
Централната избирателна комисия удостоверява, че с Решение № …........ от
…...……………. г. коалиция ………………………........…………………………................…,
(наименование на коалицията)

в която участват следните партии:
1. …………………………….……………………………………….......…………...…….
2. …………………………….……………………………………….......…………...…….
……………………….…………………………………………………….......…………….
(наименование на партиите, включени в състава на коалицията)

е регистрирана за участие в информационно-разяснителната кампания при произвеждане
на национален референдум на 6 ноември 2016 г.
Позицията на коалицията по въпросите на националния референдум е:
Подкрепяте ли народните представители да се избират с мажоритарна

…... избирателна система с абсолютно мнозинство в два тура?

Подкрепяте ли въвеждането на задължително гласуване на изборите и

…... референдумите?

Подкрепяте ли годишната държавна субсидия, отпускана за финансиране на

…... политическите партии и коалициите, да бъде един лев за един получен
действителен глас на последните парламентарни избори?
Председател:
Секретар:

Адрес, телефон, електронен
адрес и лице за контакти
Приложени документи

Забележки

Предал документите

Приел документите

Регистрация

Получено от партия, дата

3.

5.

6.

7.

8.

9.

Дата

Час

подпис

Удостоверение № ……....... от ....................... г.
дата
подпис

подпис

При установяване на непълноти или несъответствия ЦИК дава незабавно указания за отстраняването им в срок до 3 дни, но не по-късно от крайния
срок за регистрация. Дадените указания за отстраняване на констатирани непълноти или несъответствия се отразяват в графата „Забележки”(чл. 134, ал. 2
от ИК).

ВЕСТНИК

********************************************************************************************************************

име

Решение на ЦИК №
име

име

подпис

ДЪРЖАВЕН

име

1. заявление за регистрация;
2. удостоверение за актуално правно състояние, издадено не по-рано от 8 август 2016 г. …………..;
3. образец от подписа на представляващия/ите партията ……………;
4. образец от печата на партията ………….;
5. списък, съдържащ не по-малко от 2500 гласоподаватели, подкрепящи регистрацията на партията в националния
референдум ………………. и на технически носител ………….;
6. удостоверение от Сметната палата по чл. 37, ал. 1 от Закона за политическите партии за внесени финансови
отчети на партията за всяка от последните три години, а за новорегистрираните партии - от датата на съдебната
им регистрация ……………………………..;
7. удостоверение за актуална банкова сметка, по която ще се обслужва само кампанията в националния референдум
………………..................;
8. имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на
партията ………………….;
9. изрично пълномощно от представляващото/ите партията лице/а, в случаите когато документите се подписват
и/или подават от упълномощено/и лице/а …………………………….

№

78

10. Предал (решение,
удостоверение)

4.

Заявление
Партия

1.
2.

(по чл. 57, ал. 1, т. 13, буква „а“ от ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

РЕГИСТЪР
на партиите в националния референдум на 6 ноември 2016 г.

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

Приложение № 50-НР

С Т Р.
БРОЙ 71

Коалиция

Адрес, телефон, електронен
адрес и лице за контакти
Партии, участващи в състава на
коалицията

Приложени документи

Забележки

2.

3.

5.

6.

4.

Заявление

1.

дата

Час

1. заявление за регистрация
2. за всяка от участващите в коалицията партии:
а) удостоверение за актуално правно състояние, издадено не по-рано от 8 август 2016 г. ………………….;
б) образец от подписа на представляващия партията ……………….;
в) образец от печата на партията ……………;
г) удостоверение на Сметната палата по чл. 37, ал. 1 от ЗПП за внесени финансови отчети за всяка от последните 3
години,
а
на
новорегистрираните
партии
от
датата
на
съдебната
им
регистрация
………………………………………………….;
3. решение за образуване на коалицията, подписано от лицата, представляващи партиите и подпечатано с печата на
всяка една от партиите ………………………….;
4. образец от подписите на лицето/ата, представляващо/и коалицията ………………;
5. образец от печата на коалицията, ако има такъв …………………..;
6. списък на хартия, съдържащ подписите на не по-малко от 2500 гласоподаватели …………… и в структуриран
електронен вид на технически носител ……………;
7. удостоверение за банкова сметка издадено на името на една от партиите ………………………..;
8. имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на
коалицията ………………………….;
9. пълномощно от лицето/ата, представляващо/и коалицията в случаите, когато документите се подписват и/или
подават от упълномощено/и лице/а ……………….

№

(по чл. 57, ал. 1, т. 13, буква „а“ от ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

РЕГИСТЪР
на коалициите в националния референдум на 6 ноември 2016 г.

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

Приложение
№ 51-НР
Приложение
№ 51-НР

БРОЙ 71
ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК
С Т Р. 7 9

Регистрация

Получено от коалиция, дата

Предал (решение, удостоверение) име

9.

10.

11.

подпис

Удостоверение № …………...... от ……..…............... г.
дата
подпис

подпис

подпис

При установяване на непълноти или несъответствия ЦИК дава незабавно указания за отстраняването им в срок до 3 дни, но не по-късно от крайния срок за
регистрация. Дадените указания за отстраняване на констатирани непълноти или несъответствия се отразяват в графата „Забележки” (чл. 141, ал. 2 от ИК).
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*********************************************************************************************************************

Решение на ЦИК №
име

име

Приел документите

8.

име

Предал документите

7.

С Т Р.
ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК
БРОЙ 71

БРОЙ 71

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р.
Приложение № 52-НР

Приложение № 52-НР

Избирателна секция №

РАЙОН № ............. - …..……………………………
ОБЩИНА …………………………………………..

АДМИНИСТРАТИВЕН РАЙОН .........................

НАСЕЛЕНО МЯСТО ..................................................

КМЕТСТВО ............................................................

СПИСЪК
за допълнително вписване на придружителите
в националния референдум на 6 ноември 2016 г.
(чл. 236, ал. 2 от ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС )

Долуподписаните придружители даваме съгласие личните ни данни да бъдат
обработвани във връзка с произвеждане на националния референдум на 6 ноември 2016 г.

№

1.
2.
…

1

Собствено,
бащино и
фамилно име
2

81

ЕГН

Постоянен
адрес

Документ
за самоличност

3

4

5

Подпис
на
придружителя
6

Председател:
Секретар:
Членове на ПСИК:

(само за ПСИК)

*****************************************************************************

При произвеждане на национален референдум заедно с избори се водят отделни списъци на
придружителите, като данните на придружителите се вписват в съответния списък според
упражненото право на гласуване.
В този списък се вписват данните на придружителите на гласоподаватели в националния
референдум.
След като в графа „Забележки” на избирателния списък срещу името на гласоподавателя се
впише името и ЕГН на придружителя, неговите данни се вписват в списъка на придружителите и
придружителят се подписва.
ВАЖНО! Придружителите не се подписват в избирателния списък в това си качество, а само
в списъка за допълнително вписване на придружителите.
Списъкът се подписва от председателя и секретаря на секционната избирателна комисия.
Списъкът за вписване на придружителите на гласувалите лица с подвижна избирателна кутия се
подписва от членовете на ПСИК, които обслужват подвижната избирателна кутия.
Неграмотността не е основание за гласуване с придружител.
Едно лице не може да бъде придружител на повече от двама гласоподаватели.
Член на избирателна комисия, представител на партия, коалиция или инициативен комитет, член
на инициативен комитет, наблюдател или анкетьор, не може да бъде придружител.

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Приложение №Б 53-НР
РОЙ 71
Приложение № 53-НР

Избирателна секция №
ПРОТОКОЛ
за предаване и приемане на избирателния списък
при произвеждане на национален референдум на 6 ноември 2016 г.
(по чл. 215, ал. 4 от ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

Днес, ............................ г., в ................ часа, секционната избирателна комисия в
избирателна секция № …........................., населено място ...........................................................,
кметство ..................................................., община ………………..……………………….…….,
адм. район …………………………….……, район ………. - ……………………………………
получи от общинската администрация и от РИК избирателния списък за произвеждане на
национален референдум на 6 ноември 2016 г.:
1.

Начален брой гласоподаватели
...........................................................................................

2.

Брой заличени гласоподаватели
..........................................................................................

3.

Брой дописани гласоподаватели
..........................................................................................

4.

Общ брой гласоподаватели (т. 1- т. 2 + т. 3)
..........................................................................................

(с думи)

(с думи)

(с думи)

(с думи)

......................
(с цифри)

.......................
(с цифри)

.......................
(с цифри)

........................
(с цифри)

Кмет на община/район/кметство/кметски наместник или определено от него
със заповед длъжностно лице от общинската
администрация:
Определен от РИК неин член:
Председател (зам.-председател) на СИК:
*******************************************************************************

Протоколът се съставя и подписва в три еднообразни екземпляра – по един за секционната
избирателна комисия, за районната избирателна комисия и за общината (района – в градовете с районно
деление).
При неявяване на председателя на СИК избирателният списък се получава и протоколът се подписва
от заместник-председателя на комисията.
След подписване на протокола отговорността за опазване на избирателния списък се носи от
председателя, съответно заместник-председателя на СИК.

БРОЙ 71

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Т Р. 8 3
Приложение № С
54-НР

Приложение № 54-НР

Избирателна секция №
ПРОТОКОЛ
за предаване и приемане на списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия
при произвеждане на национален референдум на 6 ноември 2016 г.
(по чл. 215, ал. 4 във вр. с ал. 3 и чл. 37, ал. 4 от ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

Днес, ............................. г., в ................ часа подвижната секционната избирателна
комисия в избирателна секция № ........................, населено място ..........................................,
кметство .........................................................., община ……………………..…….…………..….,
адм. район ……………………………., район ….…. - …………………………………………..
получи от общинската администрация и от РИК списъка за гласуване с подвижна
избирателна кутия, за произвеждане на националния референдум на 6 ноември 2016 г.:
Брой гласоподаватели
.......................................................................................................
(с думи)

......................
(с цифри)

Кмет на община/район/кметство или определено от него
със заповед длъжностно лице от общинската
администрация: …………………….
Определен от РИК член: ………………
Председател (зам.-председател) на подвижна СИК: ……………..
*******************************************************************************

Протоколът се съставя и подписва в три еднообразни екземпляра – по един за подвижната СИК, за
общинската/районната администрация и за РИК.
При неявяване на председателя на подвижната СИК списъкът за гласуване с подвижна избирателна
кутия се получава и протоколът се подписва от заместник-председателя на комисията.
След подписване на протокола отговорността за опазване на списъка за гласуване с подвижна
избирателна кутия се носи от председателя, съответно заместник-председателя на СИК.

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

ОЙ 71
Приложение №Б Р55-НР

Приложение № 55-НР

Избирателна секция №
ПРОТОКОЛ
за предаване и приемане на избирателен списък
при произвеждане на национален референдум на 6 ноември 2016 г.

(по чл. 215, ал. 4 във вр. с чл. 28 и чл. 29 от ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

Днес, ........................ 2016 г., в …................ часа секционната избирателна комисия в
избирателна секция № ............................, населено място ………................................................,
кметство ...................................................., община ……………..…….……………………….…,
адм. район ……………………………, район ..……. - …………………………………………..
получи от ……………………………………………………………………… като ръководител
на лечебното заведение/дома/специализираната институция или ръководителя на мястото
за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода и за задържане …………………………………………………………., избирателния списък за произвеждане
на националния референдум на 6 ноември 2016 г.:
1.

Брой гласоподаватели
...........................................................................................

2.

Брой заличени гласоподаватели
..........................................................................................

3.

Общ брой гласоподаватели (т. 1- т. 2)
..........................................................................................

(с думи)

(с думи)

(с думи)

......................
(с цифри)

.......................
(с цифри)

.......................
(с цифри)

Ръководител на лечебното заведение/дома/специализираната институция: ………………..
Ръководител на мястото за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода и за
задържане: ………………….
Председател (зам.-председател) на СИК: ……………..
Секретар на СИК: ……………
*******************************************************************************

Протоколът се съставя и подписва в два еднообразни екземпляра – по един за секционната
избирателна комисия и за лечебното заведение/дома/специализираната институция или мястото за
изтърпяване на наказанието лишаване от свобода и за задържане. В протокола се вписва и наименованието
на съответното заведение/дом/институция/място.
При неявяване на председателя на СИК избирателният списък се получава и протоколът се подписва
от заместник-председателя и секретаря на комисията.
След подписване на протокола отговорността за опазване на избирателния списък се носи от
председателя, съответно заместник-председателя на СИК.
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ВЕСТНИК

Приложение № 56-НР

Избирателна секция №
3 2

0 0

ПРОТОКОЛ
за предаване от ръководител на ДКП на СИК извън страната на
списък за гласуване в националния референдум на 6 ноември 2016 г.
(по чл. 217 във връзка с чл. 215, ал. 1 от ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

Днес, ..................................... г., в .............. часа местно време секционната избирателна
комисия извън страната в избирателна секция № .......................................
държава
................................................................... място ………….........................................., получи от
ръководителя

на

българското

дипломатическо/консулско

представителство

или

от

оправомощен от него представител ………………………..………………….……………………
(собствено, бащино и фамилно име)

списък за гласуване извън страната за произвеждане на национален референдум на 6 ноември
2016 г.

Ръководител на българското дипломатическо/
консулско представителство/
оправомощен от него представител: ………………………..
Председател на СИК: ……………………
Секретар на СИК: ………………….
***************************************************************************

Протоколът се съставя и подписва в два еднообразни екземпляра – по един за секционната
избирателна комисия и за ръководителя на българското дипломатическо или консулско
представителство.
След подписване на протокола отговорността за опазване на списъка за гласуване извън
страната се носи от председателя, съответно заместник-председателя на СИК извън страната.
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Приложение № 57-НР

Избирателна секция №

Приложение № 57-НР

ПРОТОКОЛ
за предаване и приемане на книжа и материали на СИК
при произвеждане на национален референдум на 6 ноември 2016 г.

(по чл. 215, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

Днес, ..................................... г., в .............. часа, секционната избирателна комисия в
избирателна секция № ..............................., населено място ………….................................................,
кметство .……………………………......................................., община ………………………………,
адм. район ………………………….., район …… - ………………………………….. получи от
общинската администрация и от РИК следните книжа и материали за произвеждане на
национален референдум на 6 ноември 2016 г.:
1.

Избирателна кутия – прозрачна, за гласуване:
.......................................................................................

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

2.

Бюлетини за гласуване, запечатани по начин, определен от ЦИК:
.......................................................................................

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

3.

(брой с думи)

(брой с думи)

Пликове за поставяне на бюлетините за гласуване:
.......................................................................................
(брой с думи)

(с цифри)

(с цифри)

................
(с цифри)

4.

Списък за допълнително вписване на придружителите:
...................................................................................

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

5.

Списък на заличените лица:
………………………………………………………….

….………

6.

Два формуляра на протокола на СИК, всеки запечатан в отделен
плик по начин, позволяващ да се види само фабричният номер

7.

Формуляр на чернови на протокола на СИК:
…………………………………………………………

….….…..

8.

Формуляр на списък на лицата, получили копие от подписания
протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването:
………………………………………………………….

……..…..

(брой с думи)

(брой с думи)

(брой с думи)

(брой с думи)

(с цифри)

(с цифри)

1. Фабричен №
……..………….…
2. Фабричен №
……..………….…
(с цифри)

(с цифри)

9. Други помощни и технически материали:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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.......................................................................................................................................................
Кмет на община/район/кметство или определено от него със заповед
длъжностно лице от общинската администрация/кметски наместник: …………………
Определен от РИК неин член: ………………….
Председател (зам.-председател) на СИК: ……………………
***************************************************************************

Протоколът се съставя и подписва в три еднообразни екземпляра – по един за секционната
избирателна комисия, за РИК и за общината (района – в градовете с районно деление).
При неявяване на председателя на СИК книжата и материалите се получават и протоколът се
подписва от заместник-председателя на комисията.
След подписване на протокола отговорността за опазване на книжата и материалите се носи
от председателя, съответно заместник-председателя на СИК.
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Приложение № 58-НР

Избирателна секция №

Приложение № 58-НР

ПРОТОКОЛ
за предаване и приемане на книжа и материали на подвижна СИК
при произвеждане на национален референдум на 6 ноември 2016 г.

(по чл. 215, ал. 4 във вр. с ал. 1 и 3 от ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

Днес, ..................................... г., в .............. часа, подвижната секционната избирателна
комисия в избирателна секция № ............................., населено място .................................................,
кметство ................................................................, община ……………………….……………………
адм. район …………………….., район ….… - ……………………………………………….. получи
от общинската администрация и от РИК следните книжа и материали за произвеждане на
национален референдум на 6 ноември 2016 г.:
1.

Избирателна кутия – прозрачна, за гласуване:
.......................................................................................

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

2.

Бюлетини за гласуване, запечатани по начин, определен от ЦИК:
.......................................................................................

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

3.

Пликове за поставяне на бюлетините за гласуване:
.......................................................................................

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

4.

Списък за допълнително вписване на придружителите:
...................................................................................

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

5.

Два формуляра на протокола на СИК, всеки запечатан в отделен
плик по начин, позволяващ да се види само фабричният номер

6.

Формуляр на чернови на протокола на СИК:
…………………………………………………………

………....

7.

Формуляр на списък на лицата, получили копие от подписания
протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването
…………………………………………………………

………….

(брой с думи)

(брой с думи)

(брой с думи)

(брой с думи)

(брой с думи)

(брой с думи)

(с цифри)

(с цифри)

(с цифри)

(с цифри)

1. Фабричен №
……..………….…
2. Фабричен №
……..………….…
(с цифри)

(с цифри)

8. Други помощни и технически материали:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Кмет на община/район/кметство или определено от него със заповед
длъжностно лице от общинската администрация/кметски наместник: …………..
Определен от РИК неин член: ……………..
Председател (зам.-председател) на ПСИК: ………………
***************************************************************************

Протоколът се съставя и подписва в три еднообразни екземпляра – по един за ПСИК, за РИК и
за общината (района – в градовете с районно деление).
При неявяване на председателя на ПСИК книжата и материалите се получават и протоколът
се подписва от заместник-председателя на комисията.
След подписване на протокола отговорността за опазване на книжата и материалите се носи
от председателя, съответно заместник-председателя на ПСИК.
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Приложение № 59-НР

ПРОТОКОЛ
за предаване и приемане на книжа и материали на
секционна избирателна комисия за гласуване извън страната
при произвеждане на национален референдум на 6 ноември 2016 г.
(по чл. 217 във вр. с чл. 215, ал. 1 от ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

Днес, ..................................... г., в .............. часа местно време, секционната избирателна
комисия извън страната в избирателна секция № ....................... държава .....................................
място ............................................................................, получи от ръководителя на българското
дипломатическо/консулско представителство или от оправомощен от него представител
…..……………………….………………………………………….... следните книжа и материали
(собствено, бащино и фамилно име)

за произвеждане на национален референдум на 6 ноември 2016 г.:
1.

Избирателна кутия – прозрачна, за гласуване:
........................................................................................

2.

Бюлетини за гласуване, запечатани по начин, определен от ЦИК:
.......................................................................................

3.

Пликове за поставяне на бюлетините за гласуване:
.......................................................................................

4.

Списък за допълнително вписване на придружителите:
…………………………………………………………………………

(брой с думи)

(брой с думи)

.................
(с цифри)

................
(с цифри)

(брой с думи)

………..
(с цифри)

(брой с думи)

…………..
(с цифри)

5.

Два формуляра на протокола на СИК, всеки запечатан в отделен плик
по начин, позволяващ да се види само фабричният номер

6.

Формуляр на чернови на протокола на СИК:
.................................................................................................................

7.

Формуляр на списък на лицата, получили копие от подписания
протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването:
.................................................................................................................

(брой с думи)

(брой с думи)

1.Фабричен
№ ...…………..
2.Фабричен
№ ……….……
.................
(с цифри)

.................
(с цифри)

8. Други помощни и технически материали:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Ръководител на българското дипломатическо/
консулско представителство/
оправомощен от него представител: ………………..
Председател на СИК: …………..
Секретар на СИК: ……………….
***************************************************************************

Протоколът се съставя и подписва в два еднообразни екземпляра – по един за секционната
избирателна комисия и за ръководителя на българското дипломатическо или консулско
представителство.
След подписване на протокола отговорността за опазване на книжата и материалите се носи
от председателя, съответно заместник-председателя на СИК.
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Приложение № 60-НР
Избирателна секция №

Приложение № 60-НР

ПРОТОКОЛ
за предаване и приемане на книжа и материали
от РИК на капитана на плавателен съд под българско знаме
при произвеждане на национален референдум на 6 ноември 2016 г.

(по чл. 216 във вр. с чл. 215, ал. 4 във вр. с ал. 1 от ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

Днес, ........................ г., в .............. часа .......................................................................................,
(собствено, бащино, фамилно име)

като капитан на плавателен съд ...........................................................................................................,
(име на плавателния съд)

плаващ под българско знаме, получи от определен/и с решение на РИК неин/йни член/ове
следните книжа и материали за произвеждане на национален референдум на 6 ноември 2016 г.:
1.

Избирателна кутия – прозрачна, за гласуване::
.......................................................................................

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

2.

Бюлетини за гласуване, запечатани по начин, определен от ЦИК:
.......................................................................................

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

3.

Пликове за поставяне на бюлетините за гласуване:
.......................................................................................

……..…..

4.

1. Фабричен №
Два формуляра от протокола на СИК, всеки запечатан в отделен …………………
2. Фабричен №
плик по начин, позволяващ да се види само фабричният номер
…………………

5.

Списък за допълнително вписване на придружителите:
...................................................................................

(брой с думи)

(брой с думи)

(брой с думи)

(брой с думи)

6.

Формуляр на чернови на протокол на СИК:
.........................................................................................

7.

Формуляр на списък на лицата, получили копие от подписания
протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването:
.........................................................................................

(брой с думи)

(брой с думи)

(с цифри)

(с цифри)

(с цифри)

.................
(с цифри)

.................
(с цифри)

.................
(с цифри)

8. Други помощни и технически материали:
…………………………………………………………………………………………………...
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Определен/и с решение на РИК неин/йни член/ове: ………………
Капитан на плавателен съд …………………………………………………,
(име на плавателния съд)

плаващ под българско знаме: ………………………….
(име и подпис на капитана)

***************************************************************************

Протоколът се съставя и подписва в два еднообразни екземпляра – по един за районната
избирателна комисия и за капитана на плавателния съд.
След подписването му капитанът на плавателния съд предава на СИК с протокол книжата и
материалите.
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Приложение
№ 61-НР
Приложение № 61-НР

ПРОТОКОЛ
за предаване и приемане на книжа и материали
от капитана на плавателен съд под българско знаме
на секционна избирателна комисия при произвеждане на национален референдум
(по чл. 216 във вр. с чл. 215, ал. 4 във вр. с ал. 1 от ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

Днес, ............................ г., в .............. часа, секционната избирателна комисия на
плавателен съд под българско знаме .....…………….………………………………………,
(име на плавателния съд)

получи от ..................................................................................................................................................
(собствено,

бащино, фамилно име)

като капитан на плавателния съд под българско знаме, следните книжа и материали за
произвеждане на национален референдум на 6 ноември 2016 г.
Избирателна кутия – прозрачна, за гласуване:
1. .......................................................................................
(брой с думи)

Бюлетини за гласуване, запечатани по начин, определен от ЦИК:
2. .......................................................................................
(брой с думи)

...............
(с цифри)

................
(с цифри)

Пликове за поставяне на бюлетините за гласуване:
3. .......................................................................................

…………

Списък за допълнително вписване на придружителите:
4. ……………………………………………………………………

………...

(брой с думи)

(брой с думи)

5. Избирателен списък

(с цифри)

(с цифри)

1 брой

6. Два формуляра на протокола на СИК, всеки запечатан в отделен
плик по начин, позволяващ да се види само фабричният номер
Формуляр на чернови на протокол на СИК:
7. ........................................................................................
(брой с думи)

Формуляр на списък на лицата, получили копие от подписания
8. протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването
.........................................................................................
(брой с думи)

1.Фабричен №
………………………
2.Фабричен №
………………………
.................
(с цифри)

.................
(с цифри)

9. Техника и консумативи и други помощни и технически материали:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
10. Други
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.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Председател на СИК: ………………….
Секретар на СИК: ……………………
Капитан на плавателен съд …………………………………………..
(име на плавателния съд)

плаващ под българско знаме: ……………………………………..…
(име и подпис на капитана)

*********************************************************************************

Протоколът се съставя и подписва в два еднообразни екземпляра – по един за секционната избирателна
комисия и за капитана на плавателния съд.
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Приложение № 62-НР

Избирателна секция №

ПРОТОКОЛ
за предаване на сгрешени формуляри и приемане на нов формуляр на
протокол на СИК/Подвижна СИК при произвеждане на национален референдум
(по чл. 274 от ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

Днес, ......................... г., в .............. часа секционната избирателна комисия в избирателна
секция № ........................, населено място……………………, кметство ..........................................,
община ………………................................, административен район …….……………….……….,
район № ……… - ……………………………………... предаде на районната избирателна
комисия 2 броя сгрешени формуляри на протокол на СИК за установяване на резултатите от
гласуването в националния референдум и получи от районната избирателна комисия нов
формуляр на протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването в националния
референдум на 6 ноември 2016 г.
Фабричен № на сгрешените формуляри
1.

Сгрешени формуляри на протокол на
1 ……………………………………………….
СИК/подвижна СИК
2 ……………………………………………….
Фабричен № на новия формуляр:

2. Нов формуляр на протокол на СИК

……………………………………..

Забележка:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

Подписи на членовете на СИК/Подвижна СИК:
Председател:
Зам.-председател:
Членове:

…………………..
…………………..
1. ……………….
2. ……………….
3. ……………….

Секретар

…………………
4. ………………
5. ………………
6. ………………

Определен от РИК неин член: ………………
*****************************************************************************

Този протокол се съставя, когато са сгрешени и двата формуляра на секционния
протокол с резултатите от гласуването в националния референдум.
Протоколът се изготвя в два екземпляра за СИК/ПСИК и за РИК.
1. Когато и двата формуляра на протокола са сгрешени, унищожените протоколи се
връщат в районната избирателна комисия. При предаване на протоколите се сверяват
фабричните им номера с номерата на протоколите, вписани в протокола за предаването и
приемането на изборните книжа по чл. 215, ал. 4 от ИК, фабричните им номера се вписват на
ред 1 от таблицата на настоящият протокол. В този случай СИК/ПСИК получава нов протокол,
фабричният номер на който се вписва на ред 2 от таблицата.
В „Забележка“ се описва констатацията, когато се установи разлика във фабричния/ите
номер/а на протокола/ите, вписан/и в протокола за предаването и приемането на изборните
книжа по чл. 215, ал. 4 от ИК и върнатите протоколи.

С Т Р.

94

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 71

Протоколът се подписва от всички членове на СИК/ПСИК и от определен с решение на
районната избирателна комисия неин член.
Екземплярът от протокола за РИК и сгрешените протоколи се предават на областната
администрация по реда на чл. 296, ал. 4 във връзка с чл. 72, ал. 1, т. 27 от ИК.
2. Когато сгрешеният протокол е само един, той се предава на РИК при отчитане на
резултатите от гласуването.
Ако СИК допусне грешка при попълване на получения нов протокол, грешката се поправя,
като сгрешеното се задрасква, а над него се вписват действителните данни. До поправените
данни се изписва „поправка“ и се подписват всички членове на СИК.
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Приложение № 63-НР

СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
район № …......... - ………….……….………….
СПИСЪК
на лицата, получили копие от подписания протокол
за установяване на резултатите от гласуването
в националния референдум на 6 ноември 2016 г.
СИК № ……………………/ РИК № ……… - ………………………………
(по чл. 283 във вр. с чл. 100, ал. 1, т. 8/по чл. 294 във вр. с чл. 72, ал. 1, т. 25 от ИК във вр. с § 2
от ПЗР на ЗПУГДВМС)

№
1
1.

Име, презиме, фамилия
2

ЕГН
3

В качеството на:
4

Подпис
5

2.
…

Председател СИК/ПСИК/РИК: ……….……..
Секретар СИК/ПСИК/РИК: ………………
***************************************************************
1. Списъкът се съставя от СИК/ПСИК/РИК и в него се вписват лицата, получили копие от
протокола на СИК/ПСИК/РИК за установяване на резултатите от гласуването в националния
референдум.
2. Списъкът се съставя по следния начин:
- Графа 1 – пореден номер;
- Графа 2 – трите имена на лицето, получило копие от подписания протокол на
СИК/ПСИК/РИК, подпечатано на всяка страница с печата на комисията и подписано от
председателя, заместник-председателя и секретаря;
- Графа 3 – ЕГН;
- Графа 4 – качеството на лицето, получило копие от протокола – наблюдател, член на
СИК/РИК, представител на партия, коалиция или инициативен комитет, регистриран в националния
референдум;
- Графа 5 – подпис.
3. Списъкът се подписва от председателя и секретаря на СИК/ПСИК/РИК.
4. Председател, заместник-председател или секретар на СИК, който откаже да
предостави копие от подписания протокол или откаже да подпише копието, се наказва с глоба от 500
до 2000 лв., а на РИК от 800 до 3000 лв. (чл. 491, ал. 1 и 2 от ИК).
При произвеждане на национален референдум заедно с избори, се съставят отделни
списъци.
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Приложение
№ 64-НР
Приложение
№ 64-НР

ПРОТОКОЛ
за предаване и приемане на книжа и материали от
СИК/Подвижна СИК за съхранение в общинската администрация
при произвеждане на национален референдум на 6 ноември 2016 г.
(по чл. 287, ал. 7 от ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

Днес, .............................. г., в .............. часа секционната избирателна
комисия/подвижната СИК в избирателна секция № ................................, населено място
................................................., кметство .............................., община ........................................,
административен район ............................., район № ...… - ....................................., предаде за
съхранение в общинската администрация на община ………………………............................
следните книжа и материали от националния референдум на 6 ноември 2016 г.:
1. Запечатана торба с поставени в нея бюлетини и
останалите книжа и материали на СИК/ПСИК, получени по
реда на чл. 215, ал. 1 от ИК
..................................................................................................
(брой с думи)
2. Незапечатан плик съдържащ:
2.1. протокола на СИК/ПСИК с резултатите от гласуването;
2.2. втория формуляр на протокол на СИК/ПСИК
(непопълнен или сгрешен);
2.3. протокола за предаване и приемане на книжа и
материали, съставен в деня, преди деня на референдума;
2.4. протокола за предаване на сгрешени формуляри и
приемане на нов формуляр на протокол на СИК/ПСИК (ако
е съставен при сгрешени протоколи);
2.5. протокола с решението на СИК/ПСИК при оспорване
действителността или недействителността на някой глас и
особеното мнение на член на СИК/ПСИК, ако има такива;
..................................................................................................
(брой с думи)

...................
(с цифри)

....................
(с цифри)

Забележка:
…………………………………………………………...…………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
Председател/зам.-председател на СИК/ПСИК: ……………….
Секретар на СИК/ПСИК: ………………..
Член на СИК: …………………
Комисия в състав, определена със заповед № ……………….….. на кмета на общината,
за приемане на книжата и материалите от националния референдум за съхранение:
Членове:
1. …………………………..
2. …………………………..
3. …………………………..

4. …………………………..
5. …………………………..
6. …………………………..

*****************************************************************************
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Бюлетините, екземплярите от протоколите, предназначени за общинската
администрация, и останалите книжа и материали се предават от членовете на СИК, предали
протоколите в РИК, на комисия в състав, определен със заповед на кмета на общината.
Комисията по чл. 287, ал. 7 от ИК приема торбата с книжата по т. 1 и проверява
наличието в плика по т. 2 от приемо-предавателния протокол, на изброените в него книжа.
След съставяне и подписване на протокола за предаване и приемане, екземпляр от него се
поставя в плика по т. 2, след което пликът се запечатва.
Протоколът се съставя и подписва в два еднообразни екземпляра - по един за
секционната избирателна комисия и за общината.
Книжата и материалите от националния референдум се съхраняват от общинската
администрации по реда на чл. 287, ал. 8, изр. 1 от ИК.
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Приложение № 65-НР

ПРОТОКОЛ
за предаване и приемане на книжа и материали
от РИК на Централната избирателна комисия
при произвеждане на национален референдум на 6 ноември 2016 г.
(по чл. 296, ал. 3 от ИК във вр. с чл. 21, ал. 3 и 4 и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

Днес, ...............................г., в ..................... часа, районната избирателна комисия
район № ..… - .……..…...…...................... предаде на Централната избирателна комисия:
1. Протокол на районната избирателна комисия от гласуването в
националния референдум на 6 ноември 2016 г. (представя се
неразпластен)
2. Екземпляри от протоколи на секционните избирателни
комисии, предназначени за ЦИК
..............................................................................................
(брой с думи)
3. Копия на разписките, съдържащи числовите данни от
протоколите на СИК (по чл. 287, ал. 6 от ИК)
.............................................................................................
(брой с думи)
4. Копие от компютърната разпечатка на данните за протокола на
РИК от гласуването в националния референдум, предоставена от
изчислителния пункт
..............................................................................................
(брой с думи)
5. Списък на получените протоколи на СИК с кодовете на
разписките им
..............................................................................................
(брой с думи)
6. Компютърното предложение за протокол на РИК, предоставено
от изчислителния пункт
..............................................................................................
(брой с думи)
7. Технически носители с числови данни от обработката на
протоколите на СИК (два броя)
...............................................................................................
(брой с думи)

1 брой

...................
(с цифри)
...................
(с цифри)

....................
(с цифри)
....................
(с цифри)
....................
(с цифри)
...................
(с цифри)

Представители на РИК: ....................................................................................
………………………………………………………
………………………………………………………
Представители на ЦИК: ..........................................................................
………………………………………………..
***************************************************************************

РИК предава на ЦИК материалите по чл. 296, ал. 1 и 2 от ИК не по-късно от 48 часа от
получаване на последния протокол на СИК в района.
Протоколът се подписва в два идентични екземпляра – за РИК и за ЦИК.

Приложение № 66-НР
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Приложение № 66-НР

ОБРАЗЕЦ НА ПЛИК ЗА ГЛАСУВАНЕ
(чл. 18, ал. 1 от ЗПУГДВМС)
Плик – хартиен, с размери 162/114 мм
допустимо отклонение ± 3 мм
непрозрачен
Приложение № 67-НР
Приложение № 67-НР

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНА
ЗА ГЛАСУВАНЕ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕФЕРЕНДУМ НА 6 НОЕМВРИ 2016 Г.
(чл. 17 от ЗПУГДВМС)

БЮЛЕТИНА ЗА НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ

Подкрепяте ли народните представители да се
избират с мажоритарна избирателна система с
абсолютно мнозинство в два тура?

Да

Не

Подкрепяте ли въвеждането на задължително
гласуване на изборите и референдумите?

Да

Не

Подкрепяте ли годишната държавна субсидия,
отпускана за финансиране на политическите
партии и коалициите, да бъде един лев за един
получен действителен глас на последните
парламентарни избори?

Да

Не

*************************************************************************************
Бюлетините за произвеждане на националния референдум са бели.
Всяка бюлетина съдържа:
- надпис „Национален референдум”,
- въпросите, на които гласоподавателите да отговорят;
- две хоризонтално поставени оградени полета с надписи „Да” и „Не” в тях, срещу всеки въпрос;
- въпросите се отделят един от друг с празен ред и плътна черна хоризонтална линия.
Думите „Да” и „Не” се изписват с еднакъв едър шрифт.
7357
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РЕШЕНИЕ № 3453-ПВР/НР
от 8 септември 2016 г.

относно анулиране на Приложение № 46-ПВР от
изборните книжа, утвърдени с т. 1 на Решение
№ 3429-ПВР/НР от 28 август 2016 г. на ЦИК
Като взе предвид, че декларацията, която
се подава от лицата, заявени за регистрация
като застъпници на кандидатски листи в
изборите за президент и вицепрезидент на
републиката по образец – Приложение № 41ПВР от изборните книжа, съвпада по съдържание с Приложение № 46-ПВР от изборните
книжа, утвърдени с Решение № 3429-ПВР/НР
от 28 август 2016 г. на ЦИК, и на основание
чл. 6, ал. 1 от Изборния кодекс Централната
избирателна комисия

ВЕСТНИК
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РЕШИ:
Анулира Приложение № 46-ПВР от изборните книжа, утвърдени с т. 1 на Решение
№ 3429-ПВР/НР от 28 август 2016 г. на ЦИК.
Решението подлежи на обжалване пред
Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три
дни от обявяването му.
Решението се обнародва в „Държавен
вестник“.
Председател:
Ивилина Алексиева
Секретар:
Севинч Солакова
7391
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ЗАПОВЕД № РД-01-252
от 19 август 2016 г.
На основание чл. 1, буква „б“ и чл. 4, т. 3 от
Конвенция № 50 на Съвета на Европа за разработване на Европейската фармакопея от 22 юли
1964 г., допълнена с Протокол № 134 от 1 ноември
1992 г. и ратифицирана със Закона за ратифициране на Конвенция № 50 на Съвета на Европа за
разработване на Европейската фармакопея (ДВ,
бр. 55 от 25.06.2004 г.), Резолюция АР-СРН (16) 5
на Съвета на Европа и на чл. 12, ал. 3 и 4 от
Закона за лекарствените продукти в хуманната
медицина нареждам:
1. Определям 1 юли 2017 г. за дата на отпадане
на територията на Република България на общата
глава Изпитване за невровирулентност на ваксина
срещу полиомиелит (перорална) (2.6.19) (Test for
neurovirulence of poliomyelitis vaccine (oral) (2.6.19),
съставляваща част от Европейската фармакопея.
2. Заповедта да се публикува и на страницата
на Изпълнителната агенция по лекарствата в
интернет.
За министър:
В. Шарков
7266

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 554
от 28 юли 2016 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столичната община е постъпило заявление вх. № ГР-70-00-292 от 25.07.2014 г. от „София
Парксайд“ – ЕООД, с искане за разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план
(ПУП) – изменение на план за регулация и застрояване (план-извадка) за УПИ XXXIII-1740, 1741 – за
офиси, ТП и КОО, кв. 1, и УПИ XXXIV-1742 – за
офиси, жилища и КОО, кв. 1в, м. Дианабад-изток
(м. Дианабад), район „Изгрев“.
Към заявлението е приложена скица с предложение за изменението с обяснителна записка,
учредителен акт на „София Парксайд“ – ЕООД,
вписан в книгите за вписване с № 154, том LXXVIII,
вх. peг. № 51971 от 2011 г., пълномощно, скици за
УПИ ХХХIII-1740, 1741 и XXXIV-1742 – за офиси,
жилища и КОО, издадени от район „Изгрев“.
Заявлението с приложените към него доказателства е разгледано и мотивираното предложение е прието от ОЕСУТ с решение по протокол
№ ЕС-Г-92 от 2.12.2014 г., т. 14.
Допълнително е постъпило становище peг.
№ 578500-28453 от 15.06.2015 г. на Министерството
на вътрешните работи и писма изх. № 70-00-1393

от 22.06.2015 г. и № 70-00-1393 от 25.06.2015 г. на
Министерството на регионалното развитие и
благоустройството.
Със Заповед № РД-09-50-559 от 14.07.2015 г. на
главния архитект на СО на основание чл. 135,
ал. 3 ЗУТ е разрешено изработването на проект
за подробен устройствен план – изменение на
план за регулация и застрояване – план-извадка в
следния териториален обхват: УПИ XXXIII-1740,
1741 – за офиси, ТП и КОО, и XXXIV-1742 – за
офиси, жилища и КОО, кв. 1, м. Дианабад, и
прилежащата улица.
Заповедта е изпратена до район „Изгрев“ и заявителя с писмо изх. № ГР-70-00-292 от 15.07.2015 г.
С писмо № РА-92-00-354 от 7.06.2013 г. на
посланика на Япония в Република България е
предложено изграждането на японски градини
и японски павилиони по съвместна програма на
СО и Японо-българската асоциация. Допълнително са постъпили писма вх. № ГР-08-08-12 от
20.11.2013 г. и вх. № ГР-08-08-3 от 30.04.2015 г. от
кмета на район „Изгрев“, с които във връзка с
възникнали обществени потребности е поискано
предприемане на действия по изменение на план
за регулация и застрояване (ИПРЗ) на УПИ
VIII – за озеленяване, от кв. 1, м. НПЯ „Червена
звезда“ (м. Дианабад-изток), с цел изграждане на
параклис. Към писмата са приложени: акт № 2826
от 15.07.2009 г. за публична общинска собственост, извадка от действащия ПУП и мотивирано
предложение за ИПРЗ.
Двете предложения изискват изменение на план
за регулация и застрояване на УПИ VIII – за озеленяване, от кв. 1 и прилежащите улици, м. НПЯ
„Червена звезда“.
Мотивираните предложения за ИПРЗ са приети
от ОЕСУТ с решение по протокол № ЕС-Г-45 от
23.06.2015 г., т. 13, като е предложено на главния
архитект на СО да издаде заповед за разрешаване
изработването на ПУП – план-извадка в условията
на чл. 133 ЗУТ.
Писмата с приложените към тях доказателства са разгледани, като във връзка със същите
е направена служебна проверка, при която е
установено, че в Направление „Архитектура и
градоустройство“ на Столичната община има
висящо административно производство по одобряване на проект за ПУП – изменение на план
за регулация и застрояване – план-извадка на
УПИ XXXIII-1740, 1741 – за офиси, ТП и КОО,
и X X XIV-1742 – за офиси, ТП и КОО, кв. 1,
м. Дианабад, и прилежащите улици, а именно
производството по административна преписка
№ ГР-70-00-292 от 2014 г.
С оглед на обстоятелството, че уличната регулация е предмет на двете разработки, с решение
по т. 11 по протокол № ЕС-Г-55 от 21.07.2015 г.
ОЕСУТ допълва предходното си решение, като
е предложено на главния архитект да издаде
заповед за допълване на Заповед № РД-09-50559 от 14.07.2015 г. с разрешаване изработването
на проект за изменение на план за регулация
и застрояване – план-извадка в обхват на УПИ
VIII – за озеленяване, от кв. 1 и прилежащите
улици, м. Дианабад.
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Със Заповед № РД-09-50-587 от 23.07.2015 г.
на главния архитект на СО на основание чл. 32
АПК е допуснато допълване на Заповед № РД09-50-559 от 14.07.2015 г. на главния архитект
на СО с разрешаване изработването на проект
за подробен устройствен план за изменение на
план за регулация и застрояване – план-извадка
на м. НПЯ „Червена звезда“ (м. Дианабад-изток)
в обхват УПИ VIII – за озеленяване, от кв. 1 и
прилежащи улици.
С ъ с з а я в л е н и е в х . № Г Р -7 0 - 0 0 -2 9 2 о т
25.07.2015 г. е внесен проект за одобряване на
ПУП – ИПРЗ – план-извадка в обхват на УПИ
VIII – за озеленяване, XXXIII-1740, 1741 – за офиси, ТП и КОО, УПИ XXXIV-1742 – за офиси, ТП
и КОО, кв. 2, прилежащите улици: от о.т. 210а
до о.т. 216в, от о.т. 49а до о.т. 49б, от о.т. 16 до
о.т. 19а, от о.т. 38а до о.т. 46а, от о.т. 317 през о.т.
45а до о.т. 45в, от о.т. 58 през о.т. 57 до о.т. 54а,
от о.т. 53в до о.т. 53г, м. Дианабад-изток, район
„Изгрев“, с обяснителна записка и извадка от
действащия ПУП.
Със заявление вх. № ГР-70-00-292 от 25.07.2015 г.
са представени съгласуван проект от „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД, от 10.08.2015 г., „Топлофикация София“ – ЕАД, на 4.08.2015 г. и „Овергаз
мрежи“ – АД, на 20.08.2015 г., данни за предварително проучване № ТУ-2710 от 24.09.2015 г. от
„Софийска вода“ – АД, и декларация за липса на
съществуващата висока дървесна растителност за
УПИ XXXIII-1740, 1741 – за офиси, ТП и КОО,
УПИ XXXIV-1742 – за офиси, жилища и КОО,
заверена от Дирекция „Зелена система“ – СО,
на 15.09.2015 г.
Допълнително са представени геодезическо
заснемане и експертна оценка на съществуващата висока дървесна растителност, заверени от
Дирекция „Зелена система“ – СО, на 7.10.2011 г.,
и Решение № СО-49-ЕО от 2013 г. на директора
на РИОСВ – София, за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда.
Проектът е разгледан от ОЕСУТ и е взето
решение по протокол № ЕС-Г-57 от 28.07.2015 г.,
т. 7, че предвиденото изменение на улици налага
изменение и на контактните квартали и УПИ, с
оглед на което е необходимо да бъде разширен
обхватът на същия, като се включат всички засегнати УПИ от квартали: 1, 1-Б, 1-В, 2, 3-А и 4.
Преработеният проект да бъде обявен по реда на
чл. 128, ал. 1 ЗУТ и да бъде проведено обществено
обсъждане по реда на чл. 12 ЗУЗСО. Възложено
е на проектанта на цялостния ПУП – ПРЗ на
м. Дианабад-изток да отрази проекта за ПУП –
изменение на план за регулация на НПЯ „Червена
звезда“ – план-извадка по реда на чл. 133, ал. 4
ЗУТ от ПР на м. Дианабад-изток за квартали 1,
1-Б, 1-В, 2, 3-А и 4 в цялостния проект на ПРЗ,
м. Дианабад-изток.
Представен е коригиран проект за ПУП.
С писмо № ГР-70-00-292 от 31.07.2015 г. е изпратено обявлението за съобщаване на проекта до
директора на „Държавен вестник“ на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ, както и до кмета на район
„Изгрев“ – проектите и обявлението.
Обявлението е обнародвано в „Държавен
вестник“ – бр. 63 от 2015 г.
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Със Заповед № РД-09-149 от 18.08.2015 г. на
кмета на район „Изгрев“ е наредено провеждането
на обществено обсъждане.
С писмо № АГ-07-02-76/11 от 24.09.2015 г. район
„Изгрев“ връща проекта заедно с постъпилите
възражения, становищата от общественото обсъждане и други документи от процедурата по
съобщаването.
Възраженията и становищата, постъпили при
съобщаването на проекта по реда на чл. 128, ал. 1
ЗУТ, и общественото обсъждане са разгледани от
ОЕСУТ с протокол № ЕС-Г-85 от 24.11.2015 г., т. 17,
като е взето решение за отразяване на корекциите
по уважените възражения и съгласуване с проектанта на цялостния ПУП – ПРЗ на м. Дианабадизток в съответствие с разпоредбата на чл. 133,
ал. 1 ЗУТ. С решение по протокол № ЕС-Г-88 от
8.12.2015 г., т. 7, е допълнено предходното решение
на ОЕСУТ.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столичната община е постъпило заявление вх. № САГ16-ГР00-1060 от 17.12.2015 г. от
собствениците на поземлен имот № 1863 с искане
за урегулиране на имота за застрояване. Към
заявлението е приложено мотивирано предложение за създаване на УПИ IV-1863 – за жилищно
строителство.
Със заявление с вх. № САГ16-ГР00-1060 от
22.02.2016 г. от собственика на УПИ XXXIII-1740,
1741 и УПИ XXXIV-1742 е поискано запазване на
транспортната връзка между квартали 4 и 2а и
запазване на задънена улица.
Заявленията са разгледани от ОЕСУТ с протокол № ЕС-Г-20 от 8.03.2016 г., т. 16, и е взето решение
за запазване на задънената улица от о.т. 49е до
о.т. 48б, връзката между посочените квартали ще
бъде осъществена чрез пешеходно преминаване,
предвидено с мост в паркоустройствения проект
за УПИ I – за църква, ТП, река и озеленяване,
сгради, обслужващи парковата функция, тематична
градина и паркинг и продължение на задънената
улица при о.т. 49е, като е прието и мотивирано
предложение за урегулиране на поземлен имот
№ 1863 с предвидено застрояване. Направени са
служебни предложения проектът да се изработи
върху влязлата в сила и актуализирана за поземлени имоти № 1740 и 1741 кадастрална карта,
одобрена със Заповед № РД-18-95 от 18.12.2015 г.
на изпълнителния директор на АГКК, да се представят скици от действащата кадастрална карта
за посочените имоти и предвидените корекции
да бъдат отразени в ПУП – ПРЗ на м. Дианабадизток (ж.к. Червена звезда), който да се преработи
върху влязлата в сила кадастрална карта.
Със заявление с вх. № САГ16-ГР00-1060 от
10.05.2016 г. са представени скици от СГКК за
поземлени имоти с идентификатори 68134.802.2272
и 68134.802.2275 по КККР на район „Изгрев“.
Със заявление с вх. № САГ16-ГР00-1060 от
10.06.2016 г. е внесен коригиран проект за одобряване на ПУП, изработен върху действащата
кадастрална карта на район „Изгрев“.
Проектът е съгласуван от отделите на НАГ.
Същият е разгледан и приет от ОЕСУТ по реда
на чл. 128, ал. 7 ЗУТ с решение по протокол
№ ЕС-Г-45 от 14.06.2016 г., т. 13, и е предложено
проектът да бъде изпратен в СОС за одобряване
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на основание чл. 21, ал. 7 ЗОС след изпълнение
на направеното служебно предложение, а именно
с оглед по-добра четимост същият да се изработи
с основните цветове съгласно Наредба № 8 от
2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове.
При горната фактическа обстановка се установява от правна страна следното:
Административното производство е започнало
по искане на собственика на УПИ XXXIII-1740,
1741 – за офиси, ТП и КОО, и УПИ XXXIV-1742 – за
офиси, жилища и КОО – предмет на изменението,
който е доказал качеството си на заинтересувано
лице по смисъла на чл. 135, ал. 1 във връзка с
чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1 ЗУТ с представените
по преписката учредителен акт на дружеството
и скици на имотите.
Впоследствие е постъпило искане на кмета на
район „Изгрев“ за изменение на план за регулация и застрояване на УПИ VIII – за озеленяване,
от кв. 1 и прилежащите улици, което е присъединено на основание чл. 32 АПК към настоящото
административно производство.
УПИ VIII – за озеленяване, от кв. 1 – предмет
на изменението, е собственост на Столичната
община, което се установява от представения акт
за публична общинска собственост.
Предвид горното е доказано основанието за
одобряване на ИПРЗ по чл. 134, ал. 2, т. 6 ЗУТ по
отношение на УПИ VIII – за озеленяване, УПИ
XXXIII-1740, 1741 – за офиси, ТП и КОО, и УПИ
XXXIV-1742 – за офиси, жилища и КОО – съгласие на всички собственици на имоти по чл. 131,
ал. 2, т. 1 ЗУТ.
Спазени са административнопроизводствените правила при издаване на акта – сезиране
на административния орган от заинтересувани
лица по чл. 131, ал. 2, т. 1 ЗУТ със заявление
и мотивирано предложение, разрешено е изработването на проект за ИПРЗ от компетентния
за това орган, внесен е проект и са изпълнени
предписанията в допускането, приет е предварителен проект на възложения за изработване ПРЗ
на м. Дианабад-изток, проектът е съгласуван от
главния проектант на плана, същият е съобщен
на всички заинтересовани лица, проведено е
обществено обсъждане, проектът е разгледан и
приет от ОЕСУТ с частично уважаване на постъпилите възражения.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
За територията на м. Дианабад-изток е възложен проект за ПРЗ с писмо № ТП-92-00-85
от 15.12.2007 г. на главния архитект на София.
Възлагането е потвърдено със Заповед № РД09-50-1328 от 26.11.2009 г. на главния архитект
на СО за допускане изработването на ПУП в
същите граници.
С протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г-37 от 3.05.2011 г.,
т. 41, е приет предварителният проект на местността и е върнат за корекции и съгласуване.
Предвид горното допускане изработването на
ПУП е в съответствие с разпоредбата на чл. 133,
ал. 2 във връзка с ал. 1 ЗУТ.
Имотите попадат в урегулирана територия.
Действащият план за регулация и застрояване – предмет на изменението, е одобрен със за-
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поведи № РД-50-09-655 от 1998 г., № РД-50-09-56
от 1989 г. и № РД-09-50-1142 от 2007 г.
Предвид горното планът-извадка изменя действащ ПУП, поради което и на основание чл. 133,
ал. 4 ЗУТ същият е изработен като проект за
изменение на действащ план.
Изработеният ПУП е съгласуван от главния
проектант на цялостния ПУП в процедура, с
което е спазена разпоредбата на чл. 133, ал. 1,
изр. 3 от ЗУТ.
Действащият ПР на УПИ VIII – за озеленяване, УПИ XXXIII-1740, 1741 – за офиси, ТП и
КОО, и УПИ XXXIV-1742 – за офиси, жилища и
КОО – предмет на изменението, е одобрен със
заповеди № РД-50-09-655 от 1998 г., № РД-5009-56 от 1989 г. и № РД-09-50-1142 от 2007 г., а
кадастралната карта за територията е одобрена
със Заповед № РД-18-95 от 18.12.2015 г. на изпълнителния директор на АГКК, като в границите
на УПИ са създадени нови поземлени имоти.
Одобряването за първи път на кадастрална
карта за територията и във връзка с изискването
на чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ ИПР да се изработват
върху действаща такава се обосновава на промяна
в устройствените условия, при които е изработен
действащият ПУП, и основание за изменението
му по чл. 134, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 1 ЗУТ.
Предвид горното за одобряване на ПУП – ИПР
е налице основание по чл. 134, ал. 2, т. 2 и чл. 134,
ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 2 ЗУТ.
С изработения проект се предвижда изменение на плана за регулация на УПИ XXXIII-1740,
1741 – за офиси, ТП и КОО, което се състои в
изменение на границите на същия и разделянето
му на два УПИ, като външните регулационни
граници следват имотните такива на поземлен
имот с идентификатор 68134.802.2272 по КККР
на район „Изгрев“ с изключение на частта, попадаща в улична регулация. С проекта за ИПР
регулационните граници на УПИ XXXIV-1742 се
поставят в съответствие с имотните такива на
поземлен имот с идентификатор 68134.802.2275 по
КККР на район „Изгрев“.
Изменението на действащия подробен устройствен план на УПИ VIII – за озеленяване, се налага
във връзка с изграждането на параклис, японски
градини и японски павилиони по съвместна програма на СО и Японо-българската асоциация, с
оглед на което са налице основанията по чл. 134,
ал. 1, т. 2 във връзка с ал. 2 ЗУТ за изменение
на действащите подробни устройствени планове,
тъй като се предвижда изграждане на общински
обекти за трайно задоволяване на обществени
потребности от местно значение.
Изменението на плана за регулация на УПИ
VIII – за озеленяване, се състои в промяна в
конкретното предназначение на урегулирания
поземлен имот, а именно от определеното с
действащия ПР предназначение „За озеленяване“
се променя в отреждане „За църква, трафопост,
река, озеленяване, сгради, обслужващи парковата
функция, тематична градина и паркинг“.
С проекта се предвижда изменение на улична
регулация от о.т. 53б през о.т. 51б – о.т. 48б – о.т.
47в до о.т. 47д; от о.т. 48б до о.т. 48в; от о.т. 47б
до о.т. 46а и от о.т. 45 до о.т. 45а и от о.т. 45а
до о.т. 45в, създава се нова улица: от о.т. 48в до
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о.т. 49е и алея между нов УПИ VII-1365 с цел
осигуряване на лице (изход) към улица на новообразуваните УПИ в съответствие с чл. 14, ал. 3,
т. 1 и ал. 4 ЗУТ.
С оглед на горното е налице основание по
чл. 134, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 1 и чл. 14, ал. 3
ЗУТ относно изменението на уличната регулация.
Изменението на уличната регулация налага
изменение на ПР на контактните є квартали и
УПИ, като корекцията в този смисъл е направена съгласно решение по протокол № ЕС-Г-57 от
28.07.2015 г., т. 7, на ОЕСУТ.
С изработения проект се предвижда изменение на плана за регулация като от ж.к. Червена
звезда, кв. 1, УПИ: IX – за МВР и КАТ, VII – за
Националната следствена служба, VI – за токоизправителна станция, кв. 4, УПИ I – за СО
„Монтажи“ и ТПО „Външна търговия“, II – за
изчислителен цент ър, III – за Национа лни я
институт за паметниците на културата, се създават: в нова м. Дианабад-изток, нови УПИ:
VII-1365 – за Националната следствена служба, в
нов кв. 1; нов УПИ VI-880 – за токоизправителна
станция в нов кв. 1б; нов УПИ I-1365 – за Националната следствена служба в нов кв. 3а; нови
УПИ: I-2199 – за обществено делово обслужване,
II-923 – за обществено делово обслужване, III966 – за обществено делово обслужване, IV – за
озеленяване, V-2199 – за обществено делово обслужване, в кв. 4.
Изменението на действащия план за застрояване се налага във връзка с промяната на регулацията и във връзка с настъпили съществени
промени в устройствените условия, при които е
бил съставен същият – действащият план за застрояване е одобрен при действието на ЗТСУ и
актовете по прилагането му, освен това е налице
изменение на ОУП на СО, одобрено с Решение
№ 960 от 16.12.2009 г. на Министерския съвет.
Проектът цели осигуряване на законосъобразно
и целесъобразно застрояване в съответствие с
максимално допустимите показатели и допустими
функции съгласно предвижданията на ОУП на СО.
Предвид горното е налице основанието за
одобряване на ИПЗ по чл. 134, ал. 2 във връзка
с ал. 1, т. 1 ЗУТ.
Имотите в обхвата на плана попадат в „Смесена многофункционална зона“ (Смф), „Специални
терени“ (Тсп) и „Терени на локални градини и
озеленяване“ (Тго), в които съгласно приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО, т. 12, 41 и 33, е
допустимо УПИ в обхвата да са с конкретното
предназначение, предвидено в плана. Параметрите на застрояване, отразени в матриците върху
застроителната част, отговарят на предвидените
в ОУП на СО.
С горното е спазено изискването на чл. 103,
ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 от ЗУТ.
С плана за застрояване се потвърждават законно изградените общественообслужващи сгради.
Новопредвиденото застрояване е свободно като
начин на застрояване и средно или високо като
характер на застрояване с общественообслужваща
или жилищна функция.
Застрояването се одобрява при спазване изискванията за разстояния между новопредвидените
и съществуващите сгради, както и изискванията
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за разстояния до границите на УПИ по чл. 31,
ал. 1, 2, 4 и 5 ЗУТ, на чл. 35 ЗУТ по отношение на
застрояването с нежилищни сгради и изискванията
за разстояния през улица по чл. 32, ал. 1 и 3 ЗУТ.
Предвид горното с плана за застрояване не
се допускат намалени разстояния към съседни
имоти и/или сгради, включително през улица.
С проекта проектантският колектив предлага
образуване на УПИ, в които попадат повече от
един имот въпреки липсата на сключени договори
по чл. 15, ал. 3 или 5 ЗУТ, съответно чл. 17, ал. 3
или 5 ЗУТ.
За образуване на тези УПИ не е доказано
съгласие на собствениците на тези имоти и не са
представени договори по чл. 15, ал. 3 или 5 ЗУТ,
съответно чл. 17, ал. 3 или 5 ЗУТ, поради което
не е налице един от елементите на фактическия
състав, който да докаже правното основание за
одобряване на ПР за тези УПИ.
Предвид горното планът за регулация за тези
УПИ не подлежи на одобряване преди спазване
изискването на чл. 15, ал. 3 или 5, съответно на
чл. 17, ал. 3 или 5 ЗУТ, а именно по отношение
на: УПИ XVIII-1004, 1300, 1863, 2202, 2273 – за
обществено делово обслужване, и УПИ XIX1300, 1863 – за жилищно строителство, от кв. 1.
УПИ са сигнирани върху графичната част на ПР
с жълт цвят.
Липсата на правна възможност за одобряване
на плана за регулация за горните УПИ прави
невъзможно на този етап от производството одобряване и на плана за застрояване. В ПЗ УПИ
са щриховани.
По отношение на тази част от ПРЗ производството ще бъде продължено и планът ще бъде
одобрен от СОС след представяне на договори
по чл. 15, ал. 3 или 5, съответно чл. 17, ал. 3 или
5 ЗУТ.
Изработеният проект е в съответствие с чл. 115,
ал. 1 и 2 ЗУТ, като ПУП е изработен върху данни
от действащата кадастралната карта на район
„Изгрев“, одобрена със Заповед № РД-18-95 от
18.12.2015 г. на изпълнителния директор на АГКК.
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 с
„ЧЕЗ Разпределение България“ – АД, „Софийска
вода“ – АД, „Топлофикация – София“ – ЕАД, и
„Овергаз мрежи“ – АД.
Спазено е изискването на чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО,
което се установява от представените експертна
оценка и геодезическо заснемане на съществуваща
дървесна растителност, заверени от Дирекция
„Зелена система“ – СО.
Изпълнено е изискването на чл. 125, ал. 7 ЗУТ,
което се установява от представеното решение на
РИОСВ за преценка на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната
среда, от което е видно, че липсва необходимост
от извършването на оценка на въздействието
върху околната среда.
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 и чл. 129, ал. 1 ЗУТ, чл. 133,
ал. 1, 2 и 4, чл. 136, ал. 1 във връзка с чл. 134,
ал. 1, т. 1 и 2 във връзка с ал. 2 и ал. 2, т. 2 и 6,
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чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4 ЗУТ, т. 12, 41 и 33 от
приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО, чл. 31,
ал. 1, 2, 4, 5, чл. 32, чл. 35, протоколи на ОЕСУТ
№ ЕС-Г-85 от 24.11.2015 г., т. 17, № ЕС-Г-88 от
8.12.2015 г., т. 7, № ЕС-Г-20 от 8.03.2016 г., т. 16,
№ ЕС-Г-45 от 14.06.2016 г., т. 13, Столичният общински съвет реши:
1. Одобрява проект за изменение на план
за регулация на ж.к. Червена звезда – планизвадка от ПР на м. Дианабад-изток, като от
ж.к. Червена звезда, кв. 1, УПИ: IX – за МВР и
КАТ, XXXIII-1740, 1741 – за офиси, ТП и КОО,
XXXIV-1742 – за офиси, жилища и КОО, VII – за
Националната следствена служба, XXIII-1475,
VIII – за озеленяване, VI – за токоизправителна
станция; кв. 4, УПИ I – за СО „Монтажи“ и ТПО
„Външна търговия“, II – за изчислителен център,
III – за Националния институт за паметниците на
културата, се създават: в нова м. Дианабад-изток
нови УПИ: VIII-1863, 2201, 2202, 2254 – за църква,
трафопост, река, озеленяване, сгради, обслужващи
парковата функция, тематична градина и паркинг, XVII-2272 – за жилища, офиси, обществено
обслужване, ТП и подземни гаражи, IX-2272 – за
жилища, офиси, обществено обслужване, ТП и
подземни гаражи, XI-2275 – за жилища, офиси,
обществено обслужване, ТП и подземни гаражи,
VII-1365 – за Националната следствена служба, в
нов кв. 1; нов УПИ VI-880 – за токоизправителна
станция в нов кв. 1б; нов УПИ I-1365 – за Националната следствена служба в нов кв. 3а; нови
УПИ: I-2199 – за обществено делово обслужване,
II-923 – за обществено делово обслужване, III966 – за обществено делово обслужване, IV – за
озеленяване, V-2199 – за обществено делово обслужване в кв. 4; изменят се улици: от о.т. 53б
през о.т. 51б – о.т. 48б – о.т. 47в до о.т. 47д; от
о.т. 48б до о.т. 48в; от о.т. 47б до о.т. 46а и от о.т.
45 до о.т. 45а и от о.т. 45а до о.т. 45в; създава се
нова улица: от о.т. 48в до о.т. 49е и алея между
нов УПИ VII-1365 – за Националната следствена
служба, и УПИ XXIV-678, по кафявите и зелените линии, цифри, букви, текст и зачертавания
съгласно приложения проект.
2. Одобрява проект за изменение на план за
застрояване, план-извадка, за УПИ: VIII-1863, 2201,
2202, 2254 – за църква, трафопост, река, озеленяване, сгради, обслужващи парковата функция, тематична градина и паркинг, XVII-2272 – за жилища,
офиси, обществено обслужване, ТП и подземни
гаражи, IX-2272 – за жилища, офиси, обществено
обслужване, ТП и подземни гаражи, XI-2275 – за
жилища, офиси, обществено обслужване, ТП и
подземни гаражи, VII-1365 – за Националната
следствена служба, в нов кв. 1; нов УПИ VI880 – за токоизправителна станция в нов кв. 1б;
нов УПИ I-1365 – за Националната следствена
служба в нов кв. 3а; нови УПИ: I-2199 – за обществено делово обслужване, II-923 – за обществено
делово обслужване, III-966 – за обществено делово обслужване, IV – за озеленяване, V-2199 – за
обществено делово обслужване в кв. 4, в нова
м. Дианабад-изток, съгласно приложения проект.
3. Планът за регулация и застрояване не се
одобрява за урегулираните поземлени имоти, за
които е необходимо представяне на договори по
чл. 15, ал. 3 или 5 или по чл. 17, ал. 3 или 5 ЗУТ,
сигнирани в жълт цвят в плана за регулация и
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щриховани в плана за застрояване, както следва:
УПИ XVIII-1004, 1300, 1863, 2202, 2273 – за обществено делово обслужване, и УПИ XIX-1300,
1863 – за жилищно строителство от кв. 1, като
производството в тази част продължава да бъде
висящо.
Производството по одобряване на плана за
регулация и застрояване за урегулираните поземлени имоти, посочени в т. 3 от решението, се
продължава след провеждане на процедурите по
чл. 15, ал. 3 или 5, съответно по чл. 17, ал. 3 или
5 ЗУТ, по отношение на засегнатите имоти, като
решението на СОС в тези части става неразделна
част от настоящото решение.
Въз основа на одобрения план за застрояване
не може да се издава виза за проектиране, да се
одобрява (съгласува) инвестиционен проект или
да се издава разрешение за строеж с допускане
на намалени разстояния към съседни имоти и/
или сгради, включително през улица.
4. Постоянната комисия по опазване на околната среда, земеделие и гори към СОС изисква от
главния архитект на СО във връзка със заложената
в плана тематична градина – „Японска градина“,
по инициатива и предложение на посолството на
Япония, преди внасяне на доклад относно одобряване на проект за изграждането є, Постоянната
комисия по опазване на околната среда, земеделие
и гори и Постоянната комисия по устройство
на територията, архитектура, достъпна среда и
жилищна политика да получат информация за
наличието на сродни обекти на територията на
Япония – изградени на реципрочен принцип, на
основата на споразумение или друг тип документи
между България и Япония.
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 „Изгрев“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столичната община.
Председател:
Е. Герджиков
7332

ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
РЕШЕНИЕ № 177
от 23 август 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Велики Преслав, одобрява изработения и съгласуван
ПУП – ПП – парцеларен план за изграждане
на обект: „Външно ел. захранване“ до имот с
идентификатор 58222.460.13 по КК на гр. Велики
Преслав, в частта на трасето, преминаваща през
имоти, публична общинска собственост, с начин
на трайно ползване „За селскостопански горски
ведомствен път“, както следва: общински полски
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път с идентификатори 58222.460.6 и 58222.460.11
в местност Илчова бахча с обща площ на ограничение в размер 728,20 кв. м.
Председател:
А. Асенова
7343

ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ
РЕШЕНИЕ № 118
от 26 август 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Вълчедръм, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП), за прокарване на подземен водопровод от УПИ 353,354
в кв. 46 по плана на гр. Вълчедръм, собственост
на „Златия Агро“ – ЕООД, до имот кад. № 19.74,
собственост на „Златия Агро“ – ЕООД. Трасето с
обща дължина 52,68 м преминава през имот кад.
№ 000417 – път III клас, държавна собственост,
имоти № 110260 и № 005068 – полски пътища, и
имоти № 81.107 и № 81.70 – напоителни канали,
собственост на Община Вълчедръм.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Вълчедръм до Административния съд – Монтана.
Председател:
А. Минин
7291
РЕШЕНИЕ № 119
от 26 август 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Вълчедръм, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП), за право на
преминаване от УПИ I-3033 в кв. 215 до имот кад.
№ 19.74, собственост на „Златия Агро“ – ЕООД.
Трасето с обща площ 164 кв. м преминава през
имоти кад. № 81.70, № 81.107 – напоителни канали,
собственост на Община Вълчедръм.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Вълчедръм до Административния съд – Монтана.
Председател:
А. Минин
7292
РЕШЕНИЕ № 120
от 26 август 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Вълчедръм, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП), за прокарване на подземно трасе за ел. захранване на хале
за селскостопански инвентар от УПИ 353, 354
в кв. 46 по плана на гр. Вълчедръм, собственост
на „Златия Агро“ – ЕООД, до имот кад. № 19.74,
собственост на „Златия Агро“ – ЕООД. Трасето с
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обща дължина 63,72 м преминава през имот кад.
№ 000417 – път III клас, държавна собственост,
имоти № 110260 и № 005068 – полски пътища, и
имоти № 81.107 и № 81.70 – напоителни канали,
собственост на Община Вълчедръм.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Вълчедръм до Административния съд – Монтана.
Председател:
А. Минин
7293
РЕШЕНИЕ № 121
от 26 август 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Вълчедръм, реши:
О д о б р я в а п р о е к т з а п о д р о б е н ус т р о й ствен план – план за регулация и застрояване
(ПУП – ПРЗ), за изменение на плана на с. Долни
Цибър, община Вълчедръм, за обединяване на
квартали 20 и 23 в един нов квартал вследствие
премахване на частта на проектната улица между
тях с цел промяна на регулационните линии на
УПИ XIV-402, УПИ I-400 от кв. 20 и УПИ XIV-399
и УПИ XV-398 от кв. 23 по имотните им граници.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Вълчедръм до Административния съд – Монтана.
Председател:
А. Минин
7294

ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК
РЕШЕНИЕ № 181
от 15 август 2016 г.
На основание чл. 21, а л. 2 и а л. 1, т. 11
ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Долни чифлик, одобрява проект на
подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен
план (ПП) за външно електрозахранване 20 kV
на ПИ 003345 от стълб в ПИ 182034 по КВС на
гр. Долни чифлик съгласно приложение № 5 към
докладната записка.
Председател:
Ж. Жеков
7344

ОБЩИНА ДРЯНОВО
РЕШЕНИЕ № 171
от 29 август 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с решение по т. 1
от протокол № 6 от 8.08.2016 г. на ОЕСУТ при
Община Дряново Общинският съвет – гр. Дряново, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) на трасе
на външно ел. захранване НН и на трасе на
водопровод, преминаващи през ПИ с идентификатор 23947.64.19 – публична общинска собственост – полски път, необходими за изграждане
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на обект: „Къщи за гости“, в два новообразувани поземлени имота – ПИ с проектен номер
23947.64.34 и ПИ с проектен номер 23947.64.35,
обособени от ПИ с идентификатор 23947.64.33,
местност Вехти лозя, по КК на землището на
гр. Дряново, община Дряново.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община
Дряново пред Административния съд – Габрово.
Председател:
Т. Георгиев
7295

ОБЩИНА ПЕРНИК
РЕШЕНИЕ № 251
от 4 август 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 2, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1, чл. 62а, ал. 2 и ал. 3, т. 2 ЗУТ, протокол на ОЕСУТ № 19-16 от 2.06.2016 г. и искане
вх. № 16/СЛУ 2055 от 12.03.2016 г. на ЕСО – ЕАД,
МЕР – София, МЕПР – Перник, ул. Света Петка
65, Общинският съвет – гр. Перник, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – план за регулация (ПУП – ПР) на част
о т к в. 130 и к в. 130 а по п ла на на г р. Пер ник, кв. Изток, с който:
1. Се изменя вътрешната дворищнорегулационна граница между УПИ І – „За парк“, и УПИ
ІІ-17131 – „За подстанция“, в кв. 130а и УПИ
ІІ – „За озеленяване“, в кв. 130 по имотната гра№
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ница между поземлени имоти с идентификатори
55871.514.7131 и 55871.514.6982.
2. Се изменя вътрешната дворищнорегулационна граница между УПИ ІІ-17131 – „За подстанция“, и УПИ ІІІ – „За парк“, по имотната граница
между имоти с идентификатори 55871.514.7131,
55871.514.6983 и 55871.514.9520, кв. 130а.
3. Северната граница на новообразувания
УПИ ІІ-7131 – „За подстанция“, кв. 130а се запазва до улица с о.т. 52409 – о.т. 52411 по плана
на гр. Перник, кв. Изток.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване чрез Община Перник пред Административния съд – Перник, в 30-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“.
Председател:
И. Савов
7345

ОБЩИНА САМОКОВ
РЕШЕНИЕ № 345
от 30 юни 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМ А,
чл. 35, ал. 1 ЗОС, чл. 37 от Наредба № 4 за реда
за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество във връзка с чл. 5 и чл. 6,
ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите
Общинският съвет – гр. Самоков, реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на следните общински недвижими имоти:

Квартал
ПИ № съглас№ на УПИ
Предназначение
по ПУП
но кад. карта

Площ на
имота
(м 2)

АОС
№

Начална тръжна
цена на имота
(лв.) без ДДС

УПИ І

65231.902.745

За обществено
обслужване

208

14560/2016 г.

4368 лв.

2.

УПИ III

65231.902.751

За нискоетажно
застрояване

2229

14521/2016 г.

33 435 лв.

3.

УПИ IV

65231.902.752

За нискоетажно
застрояване

486

14522/2016 г.

7290 лв.

4.

УПИ VІ

65231.902.754

За нискоетажно
застрояване

412

14523/2016 г.

6180 лв.

5.

УПИ VII

65231.902.755

За нискоетажно
застрояване

407

14524/2016 г.

6105 лв.

6.

УПИ VIII

65231.902.756

За нискоетажно
застрояване

436

14525/2016 г.

6540 лв.

7.

УПИ IX

65231.902.757

За нискоетажно
застрояване

402

14526/2016 г.

6030 лв.

8.

УПИ Х

65231.902.758

За нискоетажно
застрояване

423

14527/2016 г.

6345 лв.

9.

УПИ ХII

65231.902.760

За обществено
обслужване

464

14528/2016 г.

9744 лв.

10.

УПИ ХIV

65231.902.762

За нискоетажно
застрояване

405

14529/2016 г.

6075 лв.

11.

УПИ ХV

65231.902.763

За нискоетажно
застрояване

409

14530/2016 г.

6135 лв.

12.

УПИ ХVI

65231.902.764

За нискоетажно
застрояване

413

14531/2016 г.

6195 лв.

1.
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но кад. карта
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Площ на
имота
(м 2)

АОС
№

Начална тръжна
цена на имота
(лв.) без ДДС

13.

УПИ ХVII

65231.902.765

За нискоетажно
застрояване

416

14532/2016 г.

6240 лв.

14.

УПИ ХVIII

65231.902.766

За нискоетажно
застрояване

420

14533/2016 г.

6300 лв.

15.

УПИ ХIX

65231.902.767

За нискоетажно
застрояване

645

14534/2016 г.

9675 лв.

УПИ I

65231.902.769

За нискоетажно
застрояване

500

14538/2016 г.

7500 лв.

17.

УПИ II

65231.902.770

За нискоетажно
застрояване

467

14539/2016 г.

7005 лв.

18.

УПИ III

65231.902.771

За нискоетажно
застрояване

424

14540/2016 г.

6360 лв.

19.

УПИ IV

65231.902.772

За нискоетажно
застрояване

436

14541/2016 г.

6540 лв.

20.

УПИ V

65231.902.773

За нискоетажно
застрояване

431

14542/2016 г.

6465 лв.

21.

УПИ VI

65231.902.774

За нискоетажно
застрояване

429

14543/2016 г.

6435 лв.

22.

УПИ VII

65231.902.775

За нискоетажно
застрояване

430

14544/2016 г.

6450 лв.

23.

УПИ VIII

65231.902.776

За нискоетажно
застрояване

428

14545/2016 г.

6420 лв.

24.

УПИ IX

65231.902.777

За нискоетажно
застрояване

363

14546/2016 г.

5445 лв.

25.

УПИ Х

65231.902.778

За нискоетажно
застрояване

366

14547/2016 г.

5490 лв.

26.

УПИ ХI

65231.902.779

За нискоетажно
застрояване

314

14548/2016 г.

4710 лв.

27.

УПИ ХII

65231.902.780

За нискоетажно
застрояване

304

14549/2016 г.

4560 лв.

28.

УПИ ХIII

65231.902.781

За нискоетажно
застрояване

279

14550/2016 г.

4185 лв.

29.

УПИ ХV

65231.902.782

За нискоетажно
застрояване

539

14551/2016 г.

8085 лв.

30.

УПИ ХVI

65231.902.783

За нискоетажно
застрояване

517

14552/2016 г.

7755 лв.

31.

УПИ ХVII

65231.902.784

За нискоетажно
застрояване

355

14553/2016 г.

5325 лв.

32.

УПИ ХVIII

65231.902.785

За нискоетажно
застрояване

367

14554/2016 г.

5505 лв.

33.

УПИ ХIX

65231.902.786

За нискоетажно
застрояване

446

14555/2016 г.

6690 лв.

34.

УПИ ХX

65231.902.787

За нискоетажно
застрояване

441

14556/2016 г.

6615 лв.

35.

УПИ ХXI

65231.902.788

За нискоетажно
застрояване

447

14557/2016 г.

6705 лв.

36.

УПИ ХXII

65231.902.789

За нискоетажно
застрояване

484

14558/2016 г.

7260 лв.

37.

УПИ ХXIII

65231.902.790

За нискоетажно
застрояване

484

14559/2016 г.

7260 лв.

38.

УПИ ХХIV

65231.902.768

За нискоетажно
застрояване

561

14537/2016 г.

8415 лв.

16.

Кв. 15а
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2. Начин и срок на плащане – достигнатата
цена на обекта се заплаща чрез банков превод
по банкова сметка на Община Самоков в деня на
подписване на договора за продажба.
3. Определя стъпка на наддаване – 10 % от
началната тръжна цена.
4. Определя депозит за участие в търга – 30 %
от началната тръжна цена, който следва да бъде
внесен по IBAN сметка: BG54 CECB 9790 3362
1198 00 BIC – CECBBGSF при „ЦКБ“ – АД, клон
Самоков, до 24-тия ден вкл. от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
5. Тръжната документация се закупува от стая
420 на Община Самоков срещу 100 лв., платими
в брой в касата на общината до 24-тия ден вкл.
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
6. Предложенията за участие в търга се подават
в запечатан непрозрачен плик в деловодството на
Община Самоков до 17 ч. на 24-тия ден вкл. от
датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“.
7. Оглед на обекта се извършва до 24-тия ден
вкл. от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ след закупуване на тръжна
документация и предварителна заявка.
8. Търгът ще се проведе на 28-ия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“
от 9 ч. в заседателната зала, ет. 3 в сградата на
общината.
9. Утвърждава тръжната документация и проектодоговора като част от нея и упълномощава
кмета на община Самоков да издаде заповед за
назначаване на комисия по провеждане на търга,
да определи размера на възнаграждението на членовете є, да подготви и проведе търга, да одобри
спечелилия търга участник и да сключи договор
за покупко-продажба на обекта.
10. При неявяване на кандидати да се проведе
повторен търг на 35-ия ден от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“ при същите
условия, като сроковете по точки 4, 5, 6 и 7 са
съответно 31-вият ден от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“.
11. В случай на неявяване на купувачи и на
обявения повторен търг да се провеждат последващи поредни търгове на 56-ия ден след обявената
дата за съответния повторен търг при условията
на това решение, като сроковете по точки 4, 5, 6,
7 са съответно 52-рият ден след обявената дата за
съответния повторен търг.
Председател:
С. Стойчева
7346

ОБЩИНА СМОЛЯН
ЗАПОВЕД № РД-0757
от 1 септември 2016 г.
На основание чл. 44, ал. 1, т. 1, 8 и ал. 2
ЗМСМА, чл. 310, ал. 5 и чл. 314, ал. 4 и 5 ЗПУО
във връзка с чл. 10, ал. 2, т. 2а от Наредба № 9
от 2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование и Решение № 271 от 1.09.2016 г. на Общинския съвет –
гр. Смолян, нареждам:

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 0 9

Считано от 15.09.2016 г. се променя наименованието на общински детски градини, както следва:
Наименованието на Детска градина „Вела
Пеева“ – Смолян, се променя на Детска градина
„Веселушко“ – Смолян.
Наименованието на Детска градина „Митко
Палаузов“ – Смолян, се променя на Детска градина „Славейче“ – Смолян.
Наименованието на Детска градина „Вела Пеева“ – с. Смилян, се променя на Детска градина
„Дъга“ – с. Смилян.
Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на Момчил Николов – секретар на Община
Смолян.
Кмет:
Н. Мелемов
7267

ОБЩИНА С. ИВАНОВО,
ОБЛАСТ РУСЕ
РЕШЕНИЕ № 142
от 25 август 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 във
връзка с чл. 27, ал. 3 ЗМСМА, чл. 128, ал. 7 и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – с. Иваново,
одобрява подробен устройствен план – парцеларен
план (ПУП – ПП) за обект: „Подземни оптични
мрежи в община Иваново“, в землището на с. Мечка и с. Сваленик, община Иваново, област Русе.
Председател:
М. Драшков
7296
615. – Българската народна банка на основание чл. 49, ал. 1, т. 2 от Закона за БНБ обнародва:
Месечен баланс на управление „Емисионно“
към 31 август 2016 г.
Активи
Хил. лв.
Парични средства и предоставени
депозити в чужда валута
12845502
Монетарно злато и други инструменти
в монетарно злато
2987472
Инвестиции в ценни книжа
29754176
Всичко активи:
45587150
Пасиви
Банкноти и монети в обращение
13320693
Задължения към банки
12452793
Задължения към правителството
и бюджетни организации
12522652
Задължения към други депозанти
1027527
Депозит на управление „Банково“
6263485
Всичко пасиви:
45587150
Подуправител
Гл. счетоводител
на БНБ:
на БНБ:
К. Христов
Т. Цветкова
Месечен баланс на управление „Банково“
към 31 август 2016 г.
Активи
Хил. лв.
Злато и други благородни метали
40664
Вземания от правителството
на Република България
0
Капиталови инвестиции и квота
в МВФ
2063563
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Дълготрайни материални и
нематериални активи
139757
Други активи
11044
Депозит в управление „Емисионно“
6263485
Всичко активи:
8518513
Пасиви
Кредити от МВФ
0
Задължения към международни
финансови институции
3451972
Други пасиви
173742
Всичко задължения
3625714
Основен капитал
20000
Резерви
4846925
Неразпределена печалба
25874
Всичко собствен капитал:
4892799
Всичко пасиви:
8518513
Подуправител
Гл. счетоводител
на БНБ:
на БНБ:
Н. Стоянова
Т. Цветкова
7290
1. – Министърът на регионалното развитие и
благоустройството обявява, че на основание § 55
от преходните и заключителните разпоредби към
Закона за изменение и допълнение на Закона за
устройство на територията (ПЗРЗИДЗУТ – ДВ,
бр. 101 от 2015 г.), § 52, ал. 5 и 6 ПЗРЗИДЗУТ
(ДВ, бр. 98 от 2014 г.) и чл. 148, ал. 3, т. 2, букви
„б“ и „в“ и ал. 4, чл. 145, ал. 2, т. 2, букви „б“ и
„в“ във връзка с чл. 143 и чл. 144, ал. 1 ЗУТ и
чл. 3, ал. 2 от Закона за пътищата е издал Разрешение за строеж № РС-57 от 10.09.2016 г. за
обект: Път II – 18 Софийски околовръстен път
в участъка от км 0+780 до км 6+300, подобекти:
Директно трасе от км 2+039,50 до км 2+082,36,
Директно трасе от км 6+300,00 до км 6+308,17,
при условията на чл. 60 АПК. Предварителното
изпълнение на разрешението за строеж може да
се обжалва пред Върховния административен съд
в 3-дневен срок от обнародване на съобщението
в „Държавен вестник“ чрез Министерството на
регионалното развитие и благоустройството. 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.
7472
4. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 154, ал. 5
във връзка с ал. 2, т. 5 и 7 и чл. 145, ал. 2, т. 2,
буква „б“ ЗУТ обявява, че е издал Заповед № РС53 от 24.08.2016 г. за допълване на Разрешение
за строеж № РС-61 от 13.07.2015 г. (ДВ, бр. 55 от
2015 г.) за строеж: „Изграждане на интермодален
терминал в Южен централен район на планиране в България – Пловдив, на територията на
м. Камиша в землището на с. Злати трап, община
„Родопи“, област Пловдив: Етап 3: Изграждане на
товаро-разтоварна площадка на терминала, Част:
Конструктивна на съоръжения, Раздел 04: Площадка – подпорна стена между 2Г железопътен
коловоз и площадка на терминала“. На основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ разрешението за строеж
подлежи на обжалване от заинтересованите лица
пред Върховния административен съд в 14-дневен
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срок от обнародване на съобщението в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.
7268
49. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 4
ЗУТ обявява, че е издал Разрешение за строеж
№ РС-56 от 1.09.2016 г. за обект: „Пристанище за
обществен транспорт от регионално значение за
горива“ – II етап, с подобекти: 1. складова база за
пропан-бутан с резервоарен парк 4000 куб. м (10
броя резервоари × 400 куб. м); 2. кейова стена; 3.
обслужваща сграда; 4. склад, в ПИ 03719.202.32
по КККР на гр. Белослав, м. Манастира, община
Белослав, област Варна“. На основание чл. 149,
ал. 4 ЗУТ разрешението за строеж подлежи на
обжалване от заинтересованите лица пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от
обнародване на съобщението в „Държавен вестник“
чрез Министерството на регионалното развитие и
благоустройството.
7298
1. – 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
неустановен собственик на имот № 65334.182.9.1,
намиращ се в землището на гр. Сандански, община
Сандански, за постановяването на Решение № 717
от 26.08.2016 г. на Министерския съвет, 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“.
7308
2. – 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 неустановен
собственик на имот № 65334.205.10.1, намиращ се в
землището на гр. Сандански, община Сандански, за
постановяването на Решение № 717 от 26.08.2016 г.
на Министерския съвет, 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“.
7309
3. – 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 неустановен
собственик на имот № 65334.205.10.2, намиращ се в
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землището на гр. Сандански, община Сандански, за
постановяването на Решение № 717 от 26.08.2016 г.
на Министерския съвет, 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“.
7310
4. – 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 неустановен
собственик на имот № 65334.205.10.3, намиращ се в
землището на гр. Сандански, община Сандански, за
постановяването на Решение № 717 от 26.08.2016 г.
на Министерския съвет, 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“.
7311
5. – 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 неустановен
собственик на имот № 65334.205.10.4, намиращ се в
землището на гр. Сандански, община Сандански, за
постановяването на Решение № 717 от 26.08.2016 г.
на Министерския съвет, 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“.
7312
6. – 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 неустановен
собственик на имот № 65334.205.10.5, намиращ се в
землището на гр. Сандански, община Сандански, за
постановяването на Решение № 717 от 26.08.2016 г.
на Министерския съвет, 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“.
7313
7. – 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
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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 неустановен
собственик на имот № 65334.205.10.6, намиращ се в
землището на гр. Сандански, община Сандански, за
постановяването на Решение № 717 от 26.08.2016 г.
на Министерския съвет, 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“.
7314
8. – 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 неустановен
собственик на имот № 65334.205.10.7, намиращ се в
землището на гр. Сандански, община Сандански, за
постановяването на Решение № 717 от 26.08.2016 г.
на Министерския съвет, 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“.
7315
9. – 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 неустановен
собственик на имот № 65334.205.10.8, намиращ се в
землището на гр. Сандански, община Сандански, за
постановяването на Решение № 717 от 26.08.2016 г.
на Министерския съвет, 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“.
7316
10. – 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 неустановен
собственик на имот № 65334.205.10.9, намиращ се в
землището на гр. Сандански, община Сандански, за
постановяването на Решение № 717 от 26.08.2016 г.
на Министерския съвет, 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“.
7317
11. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: „Автомаги-
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страла „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 неустановен
собственик на имот № 65334.205.10.10, намиращ се в
землището на гр. Сандански, община Сандански, за
постановяването на Решение № 717 от 26.08.2016 г.
на Министерския съвет, 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“.
7318
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 собственост съобщава на неустановен
собственик на имот № 65334.205.10.11, намиращ се в
землището на гр. Сандански, община Сандански, за
постановяването на Решение № 717 от 26.08.2016 г.
на Министерския съвет, 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“.
7319
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 път с. Ново Делчево – с.
Дамяница“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на неустановен
собственик на имот № 65334.205.11, намиращ се в
землището на гр. Сандански, община Сандански, за
постановяването на Решение № 717 от 26.08.2016 г.
на Министерския съвет, 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“.
7320
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 неустановен
собственик на имот № 65334.205.11.1, намиращ се в
землището на гр. Сандански, община Сандански, за
постановяването на Решение № 717 от 26.08.2016 г.
на Министерския съвет, с което са отчуждени
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“.
7321
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 неустановен
собственик на имот № 65334.205.11.2, намиращ се в
землището на гр. Сандански, община Сандански, за
постановяването на Решение № 717 от 26.08.2016 г.
на Министерския съвет, 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“.
7322
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 собственост съобщава на неустановен
собственик на имот № 65334.205.11.3, намиращ се в
землището на гр. Сандански, община Сандански, за
постановяването на Решение № 717 от 26.08.2016 г.
на Министерския съвет, 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“.
7323
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 неустановен
собственик на имот № 65334.205.12, намиращ се в
землището на гр. Сандански, община Сандански, за
постановяването на Решение № 717 от 26.08.2016 г.
на Министерския съвет, 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“.
7324
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 неустановен
собственик на имот № 65334.205.12.1, намиращ се в
землището на гр. Сандански, община Сандански, за
постановяването на Решение № 717 от 26.08.2016 г.
на Министерския съвет, с което са отчуждени
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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“.
7325
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 собственост съобщава на неустановен
собственик на имот № 65334.205.108.1, намиращ се в
землището на гр. Сандански, община Сандански, за
постановяването на Решение № 717 от 26.08.2016 г.
на Министерския съвет, 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“.
7326
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 неустановен
собственик на имот № 65334.205.108.2, намиращ се в
землището на гр. Сандански, община Сандански, за
постановяването на Решение № 717 от 26.08.2016 г.
на Министерския съвет, 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“.
7327
21. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Модернизация на съществуващото трасе на път I-8
„Калотина – Софийски околовръстен път“ от
км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000
до км 32+447,20, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
наследниците на Тодор Соколов Модев, собственик
на имот № 017009, намиращ се в землището на
Драгоман, община Драгоман, за постановяването
на Решение № 55 от 28.01.2016 г. на Министерския
съвет, 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“.
7328
22. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Северна
скоростна тангента“ от км 0+000 до км 16+400
(идентичен с 16+540), участък от км 0+000 до
км 15+100 на територията на област София, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на неустановен собственик
на имот № 68134.522.1142, намиращ се в земли-
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щето на гр. София, кв. Бенковски, Столична
община, за постановяването на Решение № 603
от 22.07.2016 г. на Министерския съвет за отчуждаването на части от имоти – частна собственост,
за държавна нужда за изграждането на обект:
„Северна скоростна тангента“ от км 0+000 до
км 16+400 (идентичен с 16+540), участък от
км 0+000 до км 15+100 на територията на област
София. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на
обявлението в „Държавен вестник“
7329
143. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Пловдив, дирекция
„Събиране“, на основание чл. 239, ал. 2 ДОПК
с постановление за възлагане на недвижим
имот изх. № С160016-091-0000143 от 25.07.2016 г.
въ злага на „Респек т консул т“ – ООД, ЕИК
115129094, със седалище и адрес на управление:
област Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив
4000, район „Централен“, бул. Марица 154, вх. А,
ет. 10, самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 56784.520.1231.1.42 по кадастралната
карта и кадастралните регистри, одобрени със
Заповед № РД-18-48 от 3.06.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК, последно изменение
със Заповед № КД-14-16-1828 от 19.12.2009 г. на
началника на СГКК – Пловдив, с адрес на имота:
Пловдив, п.к. 4000, бул. Марица 154, ет. 2, обект
В37, като самостоятелният обект се намира в
сграда № 1, разположена в поземлен имот с
идентификатор 56784.520.1231, с предназначение
на самостоятелния обект: офис, с брой нива на
обекта: 1, с площ 104,59 кв. м, ведно с 6,437 %
идеални части от секция „С“ и 9,905 % идеални
части от общите части, обслужващи офисния
сектор на секции „В“, „С“ и „D“, при съседни самостоятелни обекти в сградата – на същия етаж:
56784.520.1231.1.43; под обекта: 56784.520.1231.1.38
и 56784.520.1231.1.37, над обекта: 56784.520.1231.1.48
и 56784.520.1231.1.49. Имотът се продава такъв,
как ъвто е в момента на продажбата, и купувачът не може да претендира за недостатъци на
закупения имот. Собствеността преминава у
купувача от датата на постановлението.
7248
22. – Висшият адвокатски съвет съобщава, че
на основание чл. 133, ал. 1, т. 4 от Закона за адвокатурата с решение по д.д. № 36/2016 г. на Висшия
дисциплинарен съд Силвия Георгиева Славева – адвокат от А двокатската колегия – Варна, се лишава от право да упражнява адвокатска
професия за срок 6 месеца.
7250
23. – Висшият адвокатски съвет съобщава,
че на основание чл. 133, ал. 1, т. 4 от Закона за
адвокатурата с решение по д.д. № 71/2016 г. на
Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – София, Божидар Кънев Малевски – адвокат
от Адвокатската колегия – София, се лишава
от право да упражнява адвокатска професия за
срок 3 месеца.
7251
24. – Висшият адвокатски съвет съобщава,
че на основание чл. 140, ал. 1, пр. 1 във връзка
с чл. 133, ал. 1, т. 4 от Закона за адвокатурата с
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решение по д.д. № 65/2016 г. на Дисциплинарния
съд при Адвокатската колегия – София, Роберт
Захариев Андонов – адвокат от Адвокатската
колегия – София, се лишава от право да упражнява адвокатска професия за срок 12 месеца.
7252
25. – Висшият адвокатски съвет съобщава,
че на основание чл. 133, ал. 1, т. 4 от Закона за
адвокатурата с решение по д.д. № 1/2016 г. на
Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – Търговище, Силвия Русева Михайлова – адвокат от А двокатската колегия – Търговище,
се лишава от право да упражнява адвокатска
професия за срок 6 месеца.
7253
26. – Висшият адвокатски съвет съобщава,
че на основание чл. 133, ал. 1, т. 4 от Закона за
адвокатурата с решение по д.д. № 3/2016 г. на
Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – Стара Загора, Мирослав Красимиров Иванов – адвокат от Адвокатската колегия – Стара
Загора, се лишава от право да упражнява адвокатска професия за срок 12 месеца.
7254
434. – Националната музикална академия
„Проф. Панчо Владигеров“, София, на основание чл. 3, ал. 1 ЗРАСРБ обявява конкурси за
заемане на академични длъжности в професионално направление 8.3. Музикално и танцово
изкуство за професори по: пиано – един, пиано
и чембало – един към Клавирна катедра; контрабас – един към Катедра „Струнни инструменти“;
валдхорна – един към Катедра „Медни духови
и ударни инструменти“; камерна музика (медни
духови ансамбли) – един към Катедра „Камерна
музика и съпровод“; доценти по: хармония – един
към Катедра „Теория на музиката“; вокална
подготовка и хорови трудности – един, оперносимфонично дирижиране – един към Катедра
„Дирижиране“; пиано – един към Катедра „Пиано“ на ТКДФ; камерно пеене – един към Катедра
„Класическо пеене“, всички със срок 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в Учебен отдел на НМА, бул. Евлоги и
Христо Георгиеви 94, тел. 02/440-97-47.
7333
435. – Националната музикална академия
„Проф. Панчо Владигеров“, София, обявява
конкурси за прием на редовни докторанти – държавна поръчка, в професионално направление
8.3. Музикално и танцово изкуство по следните
докторски програми: Оперно-симфонично дирижиране – една към Катедра „Дирижиране“;
композиция – една към Катедра „Композиция“;
Класическо пеене – две към Катедра „Класическо
пеене“; Музикално-сценична режисура – една
към Катедра „Музикално-сценично изкуство“;
Флейта – една към Катедра „Дървени духови
инструменти“; Виола – една към Катедра „Струнни инструменти“; Пиано – две към Клавирна
катедра; Камерна музика – Флейта – една към
Катедра „Камерна музика и съпровод“, всички
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Конспекти и документи – в Учебен
отдел на НМА, бул. Евлоги и Христо Георгиеви 94, тел. 02/440-97-47.
7334

ВЕСТНИК

БРОЙ 71

10. – Университетът за национално и световно
стопанство (УНСС) – София, на основание чл. 68,
ал. 1 и 7 от Закона за висше образование, чл. 3
и чл. 7, ал. 1 от Закона за развитието на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ),
чл. 5 и чл. 13, ал. 4 от Правилника за прилагане на ЗРАСРБ, Решение № 6 на Академичния
съвет на УНСС от 2.12.2015 г. и Решение № 328
на Министерския съвет от 3.05.2016 г. обявява
конкурси за докторанти в редовна и задочна
форма на обучение, субсидирано от държавата
за учебната 2016/2017 г., съгласно приложението.
I. За докторантура могат да кандидатстват
лица, които:
1. притежават българско гражданство;
2. са граждани на държави – членки на Европейския съюз или Европейското икономическо
пространство;
3. са чужди граждани със статут на постоянно пребиваващи на територията на Република
България;
4. имат статут на бежанци.
II. Кандидатите са длъжни да притежават
завършена образователно-квалификационна степен „магистър“ със среден успех от дипломата
не по-нисък от „добър“ (4,00).
III. Кандидатите за докторанти подават молба до ректора по образец в срок до два месеца
от обнародването на конкурсите в „Държавен
вестник“. Молбата се депозира в сектор „Докторантури“ към дирекция „Наука“, придружена
от следните документи:
1. автобиография;
2. диплома за завършено висше образование – магистърска степен (с приложението), или
нотариално заверено копие от нея;
3. решение на Академичния съвет на УНСС
или удостоверение от МОН за призната магистърска степен (ако дипломата е издадена от
чуждестранно висше училище);
4. списък на публикации, на патенти и други
документи, удостоверяващи интересите и постиженията в съответната научна област (ако
има такива);
5. документ за платена такса за участие в
кандидатдокторантски конкурс в съответствие
с ПМС № 105 от 2016 г.
IV. Чуждите граждани със статут на постоянно
пребиваващи на територията на страната и тези
със статут на бежанци представят и документ,
удостоверяващ статута им в Република България,
медицинско свидетелство, издадено от лечебно
заведение в Република България, и две снимки.
V. Кандидатите се уведомяват писмено за
допускането или недопускането им до участие
в конкурсите в 20-дневен срок след изтичането
на срока за подаване на документите по т. III.
VI. Конкурсните изпити по специалността и
избран чужд език (английски, френски, немски,
испански, руски) се провеждат не по-рано от един
месец след изтичането на срока за подаване на
документите по т. III.
След решение на факултетен съвет успешно
издържалите конкурса кандидати се зачисляват
в докторантура със заповед на ректора на УНСС.
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Докторантски програми

Брой докторантури
по форми на обучение
редовно
задочно

Приложение
Катедри

ОБЛАСТ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ХУМАНИТАРНИ НАУКИ
Професионално направление 2.2. История и археология
Политическа икономия

Стопанска история

1

1

ОБЛАСТ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ: СОЦИАЛНИ, СТОПАНСКИ И ПРАВНИ НАУКИ
Професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата
Икономическа социология Социология

2

2

Политология

3

-

Политология (Международни отношения и външна
политика)

3

-

Професионално направление 3.3. Политически науки
Политология
Международни отношения

Професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки
Медии и обществени
комуникации

Организация и управление извън сферата на материалното производство (Медии и комуникации)

3

1

Професионално направление 3.6. Право
Частноправни науки

Гражданско и семейно право

3

2

Частноправни науки

Изобретателско, авторско и патентно право

1

-

Частноправни науки

Римско частно право

1

-

Публичноправни науки

Административно право и административен процес

1

1

Публичноправни науки

Теория на държавата и правото. Политически и
правни учения

-

1

Професионално направление 3.7. Администрация и управление
Управление

Социално управление (Моделиране и прогнозиране
в управлението)

-

1

Управление

Социално управление (Социална отговорност на
бизнеса)

-

1

Управление

Социално управление (Управление на комуникациите)

-

1

Управление

Социално управление (Управление на разходите)

-

1

Управление

Социално управление (Стратегии за е-бизнес)

-

1

Управление

Социално управление (Управление на промените)

1

-

Публична администрация

Организация и управление извън сферата на материалното производство (Публична администрация)

2

2

Регионално развитие

Aдминистрация и управление (Регионално развитие)

3

1

Политическа икономия (Микроикономика и макроикономика)

3

4

Творчески индустрии и ин- Организация и управление извън сферата на матерителектуална собственост алното производство (Бизнес в културата)

1

-

Творчески индустрии и ин- Икономика и управление (Бизнес с интелектуална
телектуална собственост собственост)

1

-

Финанси

Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка
(Банково дело)

1

1

Финанси

Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка
(Публични финанси)

1

-

Финанси

Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка
(Парична теория и парична политика)

1

-

Финанси

Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка
(Международни финанси)

1

1

Професионално направление 3.8. Икономика
Икономикс
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Катедри

Докторантски програми

Брой докторантури
по форми на обучение
редовно
задочно

Финанси

Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка
(Фондови пазари)

1

-

Финанси

Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка
(Корпоративни финанси)

1

1

Финанси

Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка
(Финанси на социалното осигуряване)

-

1

3

3

Статистика и иконометрия Статистика и демография
Счетоводство и анализ

Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската
дейност (Счетоводна отчетност в нефинансовия сектор)

1

1

Счетоводство и анализ

Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската
дейност (Счетоводна отчетност във финансовия сектор)

1

1

Счетоводство и анализ

Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (Анализ на стопанската дейност)

1

1

Финансов контрол

Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (Финансов контрол)

2

2

Информационни технолоПриложение на изчислителната техника в икономиката
гии и комуникации

1

2

МИО и бизнес

Световно стопанство и МИО (Теория на МИО)

2

-

МИО и бизнес

Световно стопанство и МИО (Международен бизнес)

1

1

МИО и бизнес

Световно стопанство и МИО (Международен мениджмънт)

1

1

МИО и бизнес

Световно стопанство и МИО (Управление на международни проекти)

-

1

МИО и бизнес

Световно стопанство и МИО (Международен маркетинг)

1

1

МИО и бизнес

Световно стопанство и МИО (Международни финанси)

1

1

МИО и бизнес

Световно стопанство и МИО (Европейска интеграция)

2

2

МИО и бизнес

Световно стопанство и МИО (Международни пазари
и цени)

-

1

Международни отношения

Световно стопанство и МИО (Европейска интеграция
и международни отношения)

1

-

Икономика и организация на труда

1

2

Маркетинг

3

3

Маркетинг и стратегическо
Планиране
планиране

2

2

Икономика на природните
Икономика и управление (Аграрна икономика)
ресурси

1

1

Икономика на природните
Икономика и управление (Екоикономика)
ресурси

1

1

Човешки ресурси и
социална защита
Маркетинг и стратегическо планиране

Индустриален бизнес

Икономика и управление (Бизнес икономика)

2

-

Индустриален бизнес

Икономика и управление (Бранд мениджмънт)

1

-

Индустриален бизнес

Икономика и управление (Мениджмънт на аутсорсинга)

1

-

Икономика и управление (Предприемачество)

1

1

Икономика и управление (Стопанска логистика)

1

2

Икономика и управление (Туризъм)

4

1

3

3

Предприемачество
Логистика
Икономика на туризма

Икономика на транспорта Икономика и управление (Икономика на транспорта)
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Катедри

Докторантски програми

Брой докторантури
по форми на обучение
редовно
задочно

Недвижима собственост

Икономика и управление (Недвижима собственост)

1

2

Национална и регионална Икономика и управление (Икономика на отбраната
сигурност
и сигурността)

2

2

Икономика и управление (Управление на оперативните разходи в търговията)

-

1

Икономика на търговията

Икономика на търговията Икономика и управление (Електронна търговия)

1

-

Икономика на търговията Икономика и управление (Търговия)

1

2

ОБЩ БРОЙ ДОКТОРАНТУРИ ЗА УНСС
79
65
7235
10. – Аграрният университет – Пловдив, на основание Решение № 328 от 3.05.2016 г. на Министерския съвет на Република България и заповед на ректора № РД-16-715 от 1.09.2016 г. обявява конкурси за докторанти – български граждани и граждани на ЕС, за учебната 2016/2017 г. по следните
специалности:
№

Шифър

Научни области, групи специалности и специалности

1

2

3

2.

редовно

задочно

4

5

Технически науки

02.00.00
1.

Образователна и научна степен доктор

02.18.01

Механизация и електрификация на растениевъдството

1

1

02.22.01

Екология и опазване на екосистемите

1

1

Селскостопански науки

04.00.00
3.

04.01.04

Агрохимия

2

1

4.

04.01.10

Растителна защита (Хербология)

1

1

5.

04.01.10

Растителна защита (Ентомология)

1

6.

04.05.05

Селекция и семепроизводство (Растителни биотехнологии)

1

7.

04.05.05

Генетика

1

8.

04.01.13

Мелиорации (Напояване)

2

1

9.

04.01.14

Растениевъдство

1

1

10.

04.01.16

Зеленчукопроизводство

1

11.

04.02.01

Развъждане на селскостопанските животни, биология и
биотехника на размножаването

1

12.

04.02.09

Птицевъдство

1
Обществени науки

05.00.00
13.

05.02.18

14.

05.02.21

15.

05.02.21

2

Икономика и управление (Аграрна икономика)
Организация
стопанство и
Организация
стопанство и

и управление на производството (селско
подотрасли)
и управление на производството (селско
подотрасли)
Общо:

Допускането на кандидатите до конкурса,
организирането и провеждането на конкурсните
изпити се извършват съгласно условията и по реда,
определен от Наредбата за държавните изисквания
за прием и обучение на докторанти (ДВ, бр. 90
от 2000 г). В срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“ кандидатите за докторанти
подават заявление до ректора на Аграрния университет – Пловдив, за участие в конкурса, към което
прилагат следните документи: автобиография;
диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ – оригинал и копие;

2

2

2

1

2
20

11

минимален успех от курса на следване – мн. добър
4,50; завършилите в чуждестранни висши училища представят легализирана от МОНМ диплома;
кандидатите могат да прилагат и други документи,
удостоверяващи техни постижения в съответната
научна област; документ за платена такса – 80 лв.
Ректорът на Аграрния университет – Пловдив,
назначава изпитни комисии със заповед в съответствие с чл. 9 от Наредбата за държавните
изисквания за прием и обучение на докторанти
(ДВ, бр. 90 от 2000 г.) и утвърждава план-график
за провеждане на конкурсните изпити, за което
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допуснатите до конкурсен изпит кандидати се уведомяват писмено. Справки и прием на документи:
в центъра за магистри и докторанти – Факултет
по агрономство, ет. 1, стая 103, e-mail: cmd@
au-plovdiv.bg, тел.: 032/654 278.
7299

БРОЙ 71

29. – 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 прием на редовни
и задочни докторанти по държавна поръчка за
учебната 2016 – 2017 г. съгласно Решение № 328
на Министерския съвет от 3.05.2016 г. по следните научни специалности (докторски програми):

Области на висше образование, професионални направления
и докторски програми

Форми на обучение
редовна

задочна

Теория на възпитанието и дидактика – ПФ

1

1

Специална педагогика – ПФ

1

1

Теория на възпитанието и дидактика (социална работа) – МФ

1

1. Педагогически науки
1.2. Педагогика

3. Социални, стопански и правни науки
3.8. Икономика
Икономика и управление (селско стопанство) – СФ

3

Народно стопанство (вкл. регионална икономика и история на народното
стопанство) – СФ

1

3.7. Администрация и управление
Организация и управление на производството (селско стопанство) – СФ

1

1

1

1

3.4. Социални дейности
Организация и управление извън сферата на материалното производство (социални дейности) – МФ
3.2. Психология
Медицинска психология – МФ

1

6. Аграрни науки и ветеринарна медицина
6.4. Ветеринарна медицина
Патология на животните – ВМФ

3

Генетика – ВМФ

1

Зоохигиена и организация на ветеринарното обслужване – ВМФ

1

Акушерство и гинекология на животните и болести на новородени животни – ВМФ

1

Ветеринарно-санитарна експертиза – ВМФ

1

Фармакология – ВМФ

1

Епизоотология, инфекциозни болести и профилактика на
заразните заболявания по животните – ВМФ
Ветеринарна микробиология – ВМФ

1

1
1

6.3. Животновъдство
Зоохигиена и организация на ветеринарното обслужване – АФ

1

Овцевъдство и козевъдство – АФ

1

4. Природни науки, математика и информатика
4.3. Биологически науки
Генетика – 2 бр. АФ; 1 бр. МФ

3

Физиология на животните и човека – 2 бр. АФ

2

Имунология – МФ

1

Биофизика – МФ

1

Молекулярна биология – МФ

1
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Форми на обучение
редовна

задочна

4.2. Химически науки
Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активните вещества – МФ

1

4.1. Физически науки
Медицинска физика – МФ

1

5. Технически науки
5.12. Хранителни технологии
Технология на животинските и растителните мазнини, сапуните, етеричните
масла и парфюмерийно-козметичните препарати – ФТТ

1

Технология на плодовите и зеленчуковите консерви – ФТТ

1

7. Здравеопазване и спорт
7.1. Медицина
Патологоанатомия и цитопатология – МФ

1

Имунопатология и алергология – МФ

1

Медицинска радиология и рентгенология (вкл. използване на радиоактивни
изотопи) – МФ

1

Неврохирургия – МФ

2

Неврология – МФ

1

Акушерство и гинекология – МФ

1

Ото-рино-ларингология – МФ

1

В срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ кандидатите подават следните
документи: 1. заявление до декана по образец
(о т са й та на у н и верси т ета – w w w.uni-sz.bg),
заведено в деловодството на факултета; 2. автобиография – европейски формат; 3. диплома
с п ри ложението (ориг ина л и ли нотариа лно
заверено копие) за п ри доби та образователно-квалификационна степен „магистър“ или
академична справка за завършено обу чение
(оригинал или нотариално заверено копие); 4.
когато дипломата е за придобита в чужбина
степен на висше образование или за периоди
на обучение, завършени в чуждестранни висши
училища, признати по законодателството на
съответната държава, кандидатът прилага и
решение на комисия по процедурата „За признаване от Тракийския университет на придобита
в чужбина степен на висше образование“; 5.
други документи, удостоверяващи интересите
и постиженията им в съответната научна област; 6. документ за платена такса. Таксите за
кандидатстване и обучение на докторантите
са поместени в сайта на ТрУ. Подаване на документи във: Медицински факултет – деканат,
ул. Армейска 11, тел. 042/664468; Аграрен факултет – деканат, Студентски град, тел. 042/699311;
Ветеринарномедицински факултет – деканат,
Студентски град, тел. 042/699506; Педагогиче ск и фа к у л т е т – дек а н ат, у л. А рмейск а 9,
тел. 042/613758; Стопански факултет – деканат,
Студентски град, тел. 042/699403 или 042/699409;

факултет „Техника и технологии“ – гр. Ямбол,
ул. Граф Игнатиев 38, тел. 046/669181.
7236
404. – Институтът по зеленчукови култури
„Марица“ – Пловдив, към Селскостопанската
академия – София, обявява конкурс за академичната длъжност професор в професионално
направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност Зеленчукопроизводство, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Справки и документи – в института, Пловдив
4003, ул. Брезовско шосе 32, тел. 032/952296.
7335
468. – Институтът за изследване и развитие
на храните – Пловдив, към Селскостопанската
академия – София, обявява конку рс за академична длъжност доцент по професионално
на п ра в лен ие 5.12. Хра н и т ел н и т ех нолог и и,
научна специалност „Технология на плодовите
и зеленчуковите консерви“ – един, със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в Института за
изследване и развитие на храните, Пловдив,
бул. Васил Априлов 154, тел. 032 952 109, факс
032 952 286.
7336
418. – Институтът по тютюна и тютюневите
изделия – с. Марково, обявява конкурс за заемане на академична длъжност главен асистент
по нау чна специалност „Органична химия“,
професионално направление 4.2. Химически
науки, със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Справки и документи – в
отдел „Човешки ресурси“, тел. 032/67-23-64.
7249
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485. – Община Благоевград на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасе на канализация от
съществуваща Р.Ш. пред имот с идентификатор
04279.36.59 до включване в канализационен колектор от с. Рилци, община Благоевград, с трасе
и сервитут, засягащи имоти с идентификатори
04279.36.74 (за селскостопански, горски, ведомствен път – общинска публична собственост) и
04279.36.80 (за селскостопански, горски, ведомствен път – общинска публична собственост) по
кадастралната карта на Благоевград. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската администрация – Благоевград. Проектът
се намира в отдел „Архитектура и проектиране“
при Община Благоевград.
7280
5. – Община Варна на основание чл. 128, ал. 1
ЗУТ съобщава, че е изработен проект на подробен
устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за масив 4021 и част от масив
4022 по КК на гр. Варна (кв. 1, кв. 2 и кв. 3 от
зона Оз, з-ще Владиславово), м-ст Джанаварски
път, Караулницата и улична регулация от о.т. 22
до о.т. 37. Проектът е изложен в техническата
служба на район „Владислав Варненчик“ при
Община Варна. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародване на обявлението в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до Община Варна чрез
район „Владислав Варненчик“ – Община Варна.
7347
9. – Община Велико Търново на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен устройствен план – план за застрояване
(ПЗ) за ПИ № 027017 по КВС в землището на
гр. Дебелец, община Велико Търново, заедно с
план-схеми за водоснабдяване и електрозахранване на имота. Проектът и придружаващата го
документация се намират в стая № 8 на кметство – Дебелец, община Велико Търново, и може
да се прегледа. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
7297
71. – Община Кърджали на основание чл. 28б,
ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава, че са изработени помощни планове и планове на новообразуваните
имоти по § 4к, ал. 1 ЗСПЗЗ на зони за земеделско ползване, както следва: зони за земеделско
ползване (ЗЗП) № 9 и 10, попадащи в землището
на с. Невестино, община Кърджали; зона за земеделско ползване (ЗЗП) № 16, попадаща в землището на с. Зимзелен, община Кърджали; зона
за земеделско ползване (ЗЗП) № 19, попадаща в
землището на с. Сипей, община Кърджали; зони
за земеделско ползване (ЗЗП) № 17 и 18, попадащи в землището на гр. Кърджали и с. Солище,
община Кърджали. Същите ще бъдат изложени в
сградата на общината, дирекция „АСУТ“, стая 203.
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На основание чл. 28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ заинтересуваните лица могат да направят писмени искания
и възражения по плановете и придружаващата
ги документация до кмета на общината в едномесечен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“.
7348
50. – Община Несебър на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересованите, че на
основание чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ е изработен
проект на парцеларен план на обект „Разширение на път с. Кошарица, к.к. Слънчев бряг,
землище с. Кошарица и землище гр. Несебър“,
община гр. Несебър. Проектът е изготвен за
две землища – землище на гр. Несебър и землище на с. Кошарица, за изграждане на трасе
за разширение на съществуващия път. Трасето
на разширения път в землището на гр. Несебър
съдържа цялата площ на имот 51500.172.21 и част
от имот 51500.37.12 (без разклонението при имоти
51500.22.11 и 51500.379) по КК на гр. Несебър.
Имоти 51500.37.12 и 51500.172.21 са „Територия
на транспорта“ и начин на трайно ползване „За
местен път“. С проекта се предвижда разширяване
от двете страни на пътя, като се включват площи
от съседни имоти от КК. Засегнати имоти от
проекта в землището на гр. Несебър: 51500 36.9;
203.17; 203.18; 203.19; 10.27; 21.39; 22.107; 22.109;
22.176; 34.40; 35.15; 172.33; 172.34; 37.12 и 172.21. В
землището на с. Кошарица пътят с идентификатор
39164.15.88 от кадастралната карта на с. Кошарица
предвижда разширение от двете страни на пътя,
като от изток се разширява с около 3,5 м, а от
запад – с около 6 м. Общата ширина на пътя е
около 25,5 м, като в някои участъци надвишава
27 м. Засегнати имоти от проекта в землището
на с. Кошарица: 39164 13.57; 15.6; 15.15; 15.28;
15.50; 15.56; 15.58; 16.1; 16.4; 16.7; 16.28; 16.93; 15.88
и 16.3. Изготвен е координатен регистър на точките от границата на проектното трасе на пътя.
ПУП – ПП е онагледен с площите, засегнати от
проектното трасе: горските територии са оцветени
в зелено, земеделските – в жълто, урбанизираните – в бяло, транспортните територии – в сиво.
Проектът е изложен в сградата на общинската
администрация в стая 37, ет. 3, тел. 0554/2-93-42.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
7255

С ЪД И Л И Щ А
Административният съд – Благоевград, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че
по протест на прокурор от Окръжна прокуратура – Благоевград, против чл. 2, ал. 3, ал. 4,
чл. 10, чл. 11, чл. 14, ал. 1, т. 4 от Наредбата за
поставяне на временни преместваеми съоръжения
на територията на община Струмяни е образувано адм. дело № 510/2016 г. по описа на съда и
е насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 28.10.2016 г. от 10,30 ч.
7337
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Административният съд – Благоевград, на
основание чл. 181, а л. 1 А ПК съобщава, че
по протест на прокурор от Окръжна прокуратура – Благоевград, против т. 2 и 3 на ал. 1
и ал. 4 на чл. 12 от раздел ІІ „Разполагане на
преместваеми обекти върху поземлени имоти,
собственост на физически и юридически лица“
от Наредбата за разполагане и премахване на
преместваеми обекти на територията на община
Симитли, приета с Решение № 132 по протокол № 16 от заседание на Общинския съвет –
г р. Симитли, на 25.02.20 05 г., е образу вано
адм. дело № 453/2016 г. по описа на съда и е
насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 21.10.2016 г. от 10,30 ч.
7402
Административният съд – Бургас, на основание чл. 181 АПК съобщава, че е постъпило оспорване от „Комплекс“ – ООД, с ЕИК 812158756,
със седалище и адрес на управление Бургас, ул.
Константин Величков 34, ет. 2, представлявано
от управителя Иван Желязков Иванов, и „Милиани“ – ООД, с ЕИК 200058920, със седалище
и адрес на управление Варна, район „Одесос“,
ул. Св. Димитър Солунски 11, ет. 1, представлявано от Анна Димитрова Милева, против
Решение № 7-23 от 26.01.2016 г. на Общинския
съвет – гр. Бургас, за отмяна като нищожно на
Решение № 45-11 от 16.12.2014 г. на ОбС – гр.
Бургас, с което е одобрено изменение на ОУП на
гр. Бургас, в обхвата на ж.к. Изгрев, гр. Бургас.
По оспорването е образувано адм.д. №1337/2016 г.,
насрочено за 24.10.2016 г. от 13 ч.
7363
Административният съд – Бургас, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че е
постъпило оспорване от Карамфила Любомирова Савова, Анка Любомирова Кожухарова и
„Билдинг – ТД“ – ЕООД, Сливен, всички с общ
съдебен адрес: Бургас, ул. Отец Паисий 11, ет. 3,
против мълчаливия отказ на кмета на община
Бургас да издаде разрешение за отсичане на дълготрайна растителност (дълготрайни декоративни
дървета) по чл. 63, ал. 2 ЗУТ в УПИ ІІІ-387, кв. 51
по плана на ж.к. Славейков, гр. Бургас (бивш
УПИ ІІ-121, кв. 51 по плана на ж.к. Славейков,
гр. Бургас), представляващ ПИ с идентификатор
07079.602.387 по КК на гр. Бургас, по заявление
с вх. № 94-01-7882/1 от 28.06.2016 г. по описа на
Община Бургас. По оспорването е образувано
административно дело № 1657/2016 г.
7364
А дминистративният съд – Бу ргас, на основание ч л. 188 във връ зка с ч л. 181 А ПК
съобщава, че е постъпил протест от Окръжна
прокуратура – Бургас, против разпоредбите на
чл. 5, ал. 2, т. 8, ал. 1, т. 2 и чл. 9, ал. 1, 4 и 5
от Наредбата за реда и условията или други
обслужващи дейности и елементи на градското
обзавеждане на територията на община Созопол, приета с Решение № 239 от 12.11.2004 г. с
протокол № 15 от 12.11.2004 г. на заседание на
ОС – гр. Созопол. По оспорването е образувано
административно дело № 1632/2016 г., което е
насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 6.10.2016 г. от 11,20 ч.
7281
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А дминистративният съд – Бу ргас, на основание ч л. 188 във връ зка с ч л. 181 А ПК
съобщава, че е постъпил протест от Окръжна
прокуратура – Бургас, против чл. 25, ал. 1 в
частта относно изготвяне и одобряване на схеми
за поставяне на преместваеми обекти и съоръжения за имоти частна собственост, чл. 26,
ал. 1, т. 5 и чл. 28, ал. 2, т. 3 от Наредба № 15
за преместваемите обекти в териториалния обхват на община Руен, приета с Решение № 252,
протокол № 27 от 29.06.2010 г. на ОС – Руен,
влязла в сила на 22.07.2010 г. По оспорването
е образу вано адм.д. № 1650/2016 г., което е
насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 6.10.2016 г. от 11,20 ч.
7282
Административният съд – Враца, на основание чл. 188 във връзка чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че е постъпило оспорване от прокурор при Окръжна прокуратура – Враца, на
чл. 30, ал. 3, т. 4 и чл. 4 от Наредбата за реда и
условията за извършване на търговска дейност
на територията на община Мездра, приета от
Общинския съвет – гр. Мездра, по което е образувано адм. дело № 441/2016 г., насрочено за
15.11.2016 г. от 11 ч.
7403
Административният съд – Монтана, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е образувал адм. дело № 366/2016 г.
по постъпил протест от прокурор при Окръжна
прокуратура – Монтана, с който се иска отмяна
на чл. 38А, ал. 8, изречение второ от Наредбата
за определянето и администрирането на местните
такси и цени на услуги, приета с Решение № 32
по протокол № 5 от 18.02.2008 г., доп. приета с
Решение № 97 по протокол № 10 от 26.06.2012 г.
на Общинския съвет – с. Георги Дамяново, област
Монтана. Конституирани страни по делото са:
протестираща страна – прокурор при Окръжна
прокуратура – Монтана, ответник – Общинският
съвет – с. Георги Дамяново, и служебно конституирана страна – Окръжна прокуратура – Монтана. А дминистративно дело № 366/2016 г. е
насрочено за 30.09.2016 г. от 10,30 ч.
7404
Административният съд – Монтана, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че е образувано адм.д. № 428/2016 г.
по протест на прокурор при Окръжна прокуратура – Монтана, срещу чл. 5, ал. 2, чл. 8, ал. 1,
т. 3 и ал. 2 от Наредбата на Общинския съвет – с.
Медковец, за реда за разполагане на преместваеми
обекти за търговия и други обслужващи дейности
и издаване на разрешения за поставяне съгласно чл. 56 и 57 ЗУТ на територията на община
Медковец. Конституирани страни по делото са:
протестираща страна – прокурор при Окръжна
прок у рат у ра – Монтана, ответник – Общинският съвет – с. Медковец, чрез председателя
и служебно конституирана страна – Окръжна
прокуратура – Монтана. Административно дело
№ 428/2016 г. е насрочено за 14.10.2016 г. от 10 ч.
7283
Административният съд – Пазарджик, Х състав, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава,
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че е постъпил протест от Живко Пенев – прокурор при Окръжна прокуратура – Пазарджик,
против разпоредбите на чл. 6, ал. 4, чл. 9, ал. 1,
изр. 6 и 7, чл. 9, ал. 2, изр. 7 и 8, чл. 9, ал. 3,
изр. 3, чл. 9, ал. 3, изр. 7 и 8, чл. 18, ал. 1, изр.
4 и 5, чл. 20, ал. 1, изр. 5 и 6, чл. 21, ал. 3, изр.
5 и 6 и чл. 24, ал. 1, изр. 4 и 5 от Наредбата
за ред и условия за поставяне и премахване на
преместваеми обекти на територията на община
Панагюрище. Образувано е административно
дело № 683/2016 г. по описа на съда.
7284
Административният съд – Пазарджик, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че
е постъпил протест на младши прокурор при
Районна прокуратура – гр. Пазарджик, Пламен
Пантов, пода ден против Решение № 135 от
28.06.2016 г. на Общинския съвет – с. Лесичово, с
което е разпоредено да бъде извършена промяна
от публична в частна общинска собственост на
УПИ VІІ – читалище, и УПИ Х – детска площадка и поща, намиращи се в кв. 11 по плана на
с. Боримечково, област Пазарджик. По протеста
е образувано административно дело № 601 по
описа на Административния съд – Пазарджик,
за 2016 г.
7286
Административният съд – Перник, обявява
на основание чл. 181, ал. 1 АПК, че е постъпило
оспорване от Окръжна прокуратура – Перник,
срещу разпоредбите на чл. 29, ал. 1, т. 1 в частта
„нотариално заверено“, чл. 29, ал. 2, т. 3 в частта „нотариално“ и чл. 29, ал. 3 от Наредбата за
рекламната дейност на територията на община
Радомир, приета от Общинския съвет – гр. Радомир, с Решение № 226 от 28.11.2012 г. Образувано е адм. дело № 400/2016 г. по описа на
Административния съд – Перник.
7237
Административният съд – Плевен, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е образувано адм.д. № 651 по описа
за 2016 г. по протест на прокурор при Окръжна
прокуратура – Плевен, срещу чл. 16, ал. 4 от
Наредбата за реда и условията за поставяне на
преместваеми съоръжения на територията на
община Гулянци, приета с Решение № 768 от
28.10.2014 г. на Общинския съвет – гр. Гулянци,
с искане за отмяна.
7287
Административният съд – Плевен, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е образувано адм.д. № 638 по описа
за 2016 г. по протест на прокурор при Окръжна
прокуратура – Плевен, срещу чл. 21, ал. 1 и 2 от
Наредбата за реда и условията за поставяне на
преместваеми съоръжения на територията на община Долна Митрополия, приета с Решение № 683
от 28.03.2002 г. на Общинския съвет – гр. Долна
Митрополия, с искане за отмяна.
7288
Административният съд – Плевен, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е постъпил протест от прокурор
при Окръж на прок у рат у ра – Плевен, срещ у
чл. 7, ал. 4 от Наредбата за реда и условията
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за поставяне на преместваеми съоръжения на
територията на община Червен бряг, приета с
Решение № 86 от 13.05.2004 г. на Общинския
съвет – гр. Червен бряг, последно изменение и
допълнение с Решение № 239 от 25.05.2016 г.,
по който е образувано адм. дело № 635/2016 г.
по описа на Административния съд – Плевен.
7365
Административният съд – Разград, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е постъпил протест на прокурор от
Окръжна прокуратура – Разград, против разпоредбите на чл. 22, т. 1 във връзка с чл. 21, ал. 1,
т. 6 и 7 от Наредба № 3 за търговската дейност на
територията на община Кубрат, приета с решение
на Общинския съвет – гр. Кубрат, по който е
образувано адм. дело № 114/2016 г. по описа на
Административния съд – Разград, насрочено за
11.10.2016 г. от 10,45 ч. Всеки, който има правен
интерес, може да се присъедини към оспорването или да встъпи като страна до началото
на устните състезания при всяко положение на
делото съгласно чл. 189, ал. 2 АПК.
7238
Административният съд – Разград, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е постъпил протест на прокурор от
Окръжна прокуратура – Разград, с искане да се
отменят разпоредбите на чл. 10, ал. 2 и 3 и чл. 11,
ал. 2 от Наредба № 7 за разрешаване, функциониране и премахване на преместваеми обекти на
територията на община Кубрат, приета с решение
на Общинския съвет – гр. Кубрат, по който е
образувано административно дело № 118/2016
по описа на Административния съд – Разград,
насрочено за 18.10.2016 г. от 10,30 ч. Всеки, който има правен интерес, може да се присъедини
към оспорването или да встъпи като страна до
началото на устните състезания при всяко положение на делото съгласно чл. 189, ал. 2 АПК.
7405
Административният съд – Разград, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е постъпил протест на прокурор
от Окръжна прокуратура – Разград, с искане да
бъде отменен чл. 25, ал. 2, т. 4 от Наредба № 20
за рекламната дейност на територията на община
Кубрат, приета с Решение № 456 по протокол № 35
от 22.12.2010 г. на Общинския съвет – гр. Кубрат,
по който е образувано адм. дело № 119/2016 по
описа на Административния съд – Разград, насрочено за 18.10.2016 г. от 10,30 ч. Всеки, който
има правен интерес, може да се присъедини
към оспорването или да встъпи като страна до
началото на устните състезания при всяко положение на делото съгласно чл. 189, ал. 2 АПК.
7406
Административният съд – Разград, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е постъпил протест на прокурор
от Окръжна прокуратура – Разград, с искане да
бъде отменен чл. 14, ал. 4, предложения 1 и 4 от
Наредба № 8 за разрешаване, функциониране и
премахване на преместваеми увеселителни обекти, преместваеми обекти за търговски и други
обслужващи дейности и елементи на градското
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обзавеждане на територията на община Разград,
приета с Решение № 450 по протокол № 30 от
1.10.2013 г. на Общинския съвет – Разград, по
който е образувано адм.д. № 120/2016 г. по описа
на Административния съд – Разград, насрочено за
18.10.2016 г. от 10,45 ч. Всеки, който има правен
интерес, може да се присъедини към оспорването или да встъпи като страна до началото
на устните състезания при всяко положение на
делото съгласно чл. 189, ал. 2 АПК.
7407
А дминистративният съд – Русе, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, а л. 1 и
2 АПК съобщава, че е постъпил протест от
прокурор при ОП – Русе, срещу Наредбата за
реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на община Ветово,
приета с Решение № 209 по протокол № 17 от
24.10.2008 г. на Общинския съвет – гр. Ветово,
само в частта є по отношение разпоредбата
на чл. 12, ал. 1, 2 и 3. Претендира се отмяна
на оспорената разпоредба. По оспорването е
образувано адм. дело № 258/2016 г. по описа
на Административния съд – Русе, ІV състав,
насрочено за 19.10.2016 г. от 10,15 ч. Оспорваща
страна по делото е: прокурор от ОП – Русе, с
адрес: Русе, ул. Александровска 57.
7366
Административният съд – Русе, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е постъпил протест от прокурор
при Окръжна прокуратура – Русе, срещу Наредба
№ 7 за реда и условията за разполагане на преместваемите обекти, на рекламно-информационните и монументално-декоративните елементи
и за осъществяване на рекламната дейност на
територията на община Русе, приета с Решение
№ 945 от 20.03.2014 г., изменена с Решение № 1258
от 11.12.2014 г., Решение № 1389 от 23.04.2015 г.
на ОбС – гр. Русе, относно текстовете на чл. 9,
чл. 20, ал. 1 и 2, както и в частта на всяка една
от цитираните по-долу разпоредби на чл. 24, ал. 3,
т. 2 и 3, чл. 38, ал. 3, т. 2 и 3 и чл. 40, ал. 1, т. 1,
касаеща изискването писменото съгласие да е
с нотариално заверен(и) подпис(и). Претендира
се отмяна на оспорените изцяло разпоредби на
чл. 9, чл. 20, ал. 1 и 2 и на текстовете „нотариално заверен(и) подпис(и)“ в чл. 24, ал. 3, т. 2 и 3,
чл. 38, ал. 3, т. 2 и 3 и „нотариално заверено“ – в
чл. 40, ал. 1, т. 1 от наредбата. По оспорването
е образувано адм.д. № 260/2016 г. по описа на
Административния съд – Русе, ІІІ състав, насрочено за 19.10.2016 г. от 10,30 ч. Оспорваща страна
по делото е: прокурор от Окръжна прокуратура – Русе, с адрес: Русе, ул. Александровска 57.
7367
Административният съд – Русе, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е постъпил протест от прокурор
при ОП – Русе, срещу Наредба № 9 за разрешаване, функциониране и премахване на временни съоръжения за търговия на територията
на община Борово, приета с Решение № 305 по
протокол № 45 от 31.10.2002 г. на ОбС – Борово, само в частта є на разпоредбата на чл. 6,
ал. 2 относно текста, определящ, че писменото
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съгласие на останалите собственици следва да
е „нотариално заверено“. Претендира се отмяна на оспорената разпоредба. По оспорването
е образувано адм. дело № 266/2016 г. по описа
на Административния съд – Русе, ІІІ състав,
насрочено за 19.10.2016 г. от 10,30 ч. Оспорваща
страна по делото е: прокурор от ОП – Русе, с
адрес: Русе, ул. Александровска 57.
7368
Административният съд – Русе, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е постъпил протест от прокурор
при Окръжна прокуратура – Русе, срещу Наредба
№ 15 за рекламната дейност на територията на
община Борово, област Русе, приета с Решение
№ 203 по протокол № 22 от 30.06.2005 г.; изм. с
Решение № 171 от 29.12.2008 г. на Общинския
съвет – гр. Ветово, само в частта є на разпоредбата на чл. 12, ал. 2: „Към искането по ал. 1 се
прилага нотариално заверено съгласие на всички
собственици на имота, ако имотът не е общинска
собственост“ и разпоредбата на чл. 13, ал. 2, т. 1
в частта є, според която проектите за светещи
реклами трябва да съдържат: „.... писмено съгласие (нотариално заверено) на собственика на ел.
инсталацията, към която ще се включи светещата
реклама“. Претендира се отмяна на оспорените
разпоредби. По оспорването е образувано адм.д.
№ 267/2016 г. по описа на Административния
съд – Русе, VIII състав, насрочено за 19.10.2016 г.
от 10 ч. Оспорваща страна по делото е: прокурор
от Окръжна прокуратура – Русе, с адрес: Русе,
ул. Александровска 57.
7369
Административният съд – Силистра, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че е постъпило оспорване от прокурор при Окръжна прокуратура – Силистра, на
чл. 20, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2, чл. 34, ал. 1, т. 2
и чл. 37, ал. 5 от Наредба № 5 за организацията,
реда и контрола на търговската дейност и услуги
и защита на потребителите на територията на
община Дулово, по което е образувано адм.д.
№ 110/2016 г. по описа на Административния
съд – Силистра.
7408
Административният съд – Сливен, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че е постъпило оспорване от прокурор в
Окръжна прокуратура – Сливен, на разпоредбата
на чл. 6 от Наредбата за реда при поставяне на
временни преместваеми съоръжения за търговия
съгласно чл. 56 ЗУТ за територията на община
Сливен, приета от Общинския съвет – гр. Сливен, с Решение № 136 от 27.07.2000 г., по което
е образувано адм. дело № 218/2016 г. по описа
на Административния съд – Сливен, което е насрочено за разглеждане за 19.10.2016 г. от 14,30 ч.
7300
А дминистративният съд – София област,
трети състав, на основание чл. 182, ал. 1, чл. 179
във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2, чл. 184 във връзка
с чл. 157, ал. 1, пр. 2 и чл. 163 АПК съобщава,
че в Административния съд – София област, е
образувано адм. дело № 764/2016 г. по описа на
съда по протест на Окръжна прокуратура – Со-
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фия, което е насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание на 12.10.2016 г. в 10,30 ч. и
по което предмет на оспорване са чл. 4, ал. 4,
чл. 6, ал. 3, чл. 7, ал. 4 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за разполагане на преместваеми обекти
за търговски и други обслужващи дейности
на територията на община Костенец, приета с
Решение № 12 по протокол № 2 от 14.02.2008 г.
на Общинския съвет – с. Костенец, изменена с
Решение № 177 от 1.11.2012 г. Конституирани
страни в производството са: оспорващ – Окръжна прокуратура – София, и административен
орган – Общинският съвет – с. Костенец, чрез
председателя му.
7239
А дминистративният съд – София област,
трети състав, на основание чл. 182, ал. 1, чл. 179
във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2, чл. 184, чл. 157,
ал. 1, пр. 2 и чл. 163 АПК съобщава, че в Административния съд – София област, е образувано
адм. дело № 686/2016 г. по описа на съда по
протест на Окръжна прокуратура – София, което
е насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 12.10.2016 г. в 10,30 ч. и по което
предмет на оспорване е чл. 19, ал. 1 и чл. 27,
ал. 1, т. 3 и 5 от Наредбата за реда и условията
за поставяне на преместваеми съоръжения и
реклами на територията на община Челопеч,
приета с Решение № 131 по протокол № 18 от
28.04.2005 г., изменена и допълнена с Решение
№ 136 от 26.04.2013 г. на Общинския съвет – с. Челопеч. Конституирани страни в производството
са: оспорващ – Окръжна прокуратура – София,
и а дминист рат ивен орган – Общ инск и я съвет – с. Челопеч, чрез председателя му.
7301
А дминистративният съд – София област,
трети състав, на основание чл. 182, ал. 1, чл. 179
във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2, чл. 184, чл. 157,
ал. 1, пр. 2 и чл. 163 АПК съобщава, че в Административния съд – София област, е образувано адм. дело № 705/2016 г. по описа на съда
по протест на Окръжна прокуратура – София,
което е насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание на 12.10.2016 г. от 10,30 ч. и
по което предмет на оспорване е чл. 27, пред. 3
от Наредба № 2 за реда за провеждане на търговска дейност на територията на община Правец, приета с Решение № 55 от 31.03.2010 г. на
Общинския съвет – гр. Правец. Конституирани
страни в производството са: оспорващ – Окръжна прокуратура – София, и административен
орган – Общинския съвет – гр. Правец, чрез
председателя му.
7302
А дминистративният съд – София област,
седми състав, на основание чл. 189, ал. 1, чл. 191,
ал. 2, чл. 192, чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1
и 2, чл. 196 във връзка с чл. 157, ал. 1, пр. 2 и
чл. 163 АПК съобщава, че е образувано адм.д.
№ 698/2016 г. по описа на съда по протест на
Окръжна прокуратура – София, което е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание
на 16.11.2016 г. в 10 ч. и по което предмет на
оспорване е чл. 24, ал. 2, т. 3, чл. 32, ал. 2, т. 3 и
чл. 37, т. 5 и 6 от Наредбата за реда и условията
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за извършване на търговската дейност на територията на община Ботевград, приета с Решение
№ 118 по протокол № 7 от 28.04.2005 г., изменена
и допълнена с Решение № 45 от 28.12.2008 г. и
Решение № 199 от 26.06.2008 г. на Общинския
съвет – Ботевград. Констит у ирани ст рани в
производството са: оспорващ – Окръжна прокуратура – София, и административен орган – Общинският съвет – Ботевград.
7409
Административният съд – Стара Загора, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188
АПК съобщава, че е постъпила жалба на кмета
на община Павел баня и заповед № АК-01-ЗД-100
от 24.03.2016 г. на областния управител на област Стара Загора, с които се оспорва Решение
№ 115 от 29.02.2016 г. на Общинския съвет – гр.
Павел баня, за определяне на поименен списък
и средства за капиталови разходи в общ размер
789 693 лв. по видове разходи и по източници
на финансиране съгласно приложение, неразделна част от решението, по което е образувано
адм. дело № 125/2016 г. по описа на Административния съд – Стара Загора, насрочено за
26.10.2016 г. от 11 ч.
7370
Административният съд – Стара Загора, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188
АПК съобщава, че е постъпил протест на Петко
Георгиев – прок у рор в Окръж на прок у рат ура – Стара Загора, за обявяване нищожността на
разпоредбата на чл. 5, ал. 2 и чл. 8, ал. 1, т. 3 от
Наредбата за реда за разполагане на преместваеми
обекти за търговия и други обслужващи дейности
и издаване на разрешения за поставяне, като
същите бъдат отменени в частта „нотариално
заверено“ за изискуемото се писмено съгласие,
приета от Общинския съвет – гр. Павел баня,
по което е образувано адм.д. № 360/2016 г. по
описа на Административния съд – Стара Загора,
насрочено за 27.10.2016 г. от 10,30 ч.
7410
Административният съд – Стара Загора, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188
АПК съобщава, че е постъпил протест от прокурор при Окръжна прокуратура – Стара Загора, с
който е оспорена разпоредбата на чл. 12, ал. 1,
т. 2 от Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията
на община Раднево, приета с Решение № 686 от
24.04.2014 г. на Общинския съвет – гр. Раднево.
По оспорването е образувано административно
дело № 332/2016 г. по описа на Административния
съд – Стара Загора, и насрочено за 3.11.2016 г.
от 14,30 ч.
7411
А дминистративни ят съд – Стара Загора,
на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с
чл. 188 АПК съобщава, че е постъпил протест
от прокурор при Окръжна прокуратура – Стара
Загора, с който оспорва като незаконосъобразни
разпоредбите на чл. 20, ал. 1, т. 4 и чл. 27, ал. 1,
т. 4 от Наредбата за рекламната и информационната дейност на територията на община Раднево,
приета от Общинския съвет – гр. Раднево. По
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оспорването е образувано адм. дело № 365/2016 г.
по описа на Административния съд – Стара Загора, насрочено за 3.11.2016 г. от 14,30 ч.
7240
Административният съд – Хасково, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 АПК съобщава,
че е постъпил протест на окръжен прокурор при
Окръжна прокуратура – Хасково, против чл. 15,
ал. 2, т. 3 и чл. 19, ал. 1, т. 4 от Наредбата за реда
и условията за издаване на разрешения за поставяне на временни преместваеми съоръжения,
елементи на градското обзавеждане и рекламни,
информационни и монументално-декоративни
елементи на територията на община Ивайловград, по който е образувано адм.д. № 425/2016 г.
по описа на Административния съд – Хасково,
насрочено за 2.11.2016 г. от 10,30 ч.
7358
Административният съд – Хасково, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 АПК съобщава,
че е постъпил протест на окръжен прокурор
при Окръжна прокуратура – Хасково, против
чл. 9, ал. 1, т. 3, чл. 13, ал. 1, т. 2, чл. 15, ал. 3,
т. 2 и чл. 16, ал. 1, т. 2 и чл. 17, ал. 1, т. 3 от
Наредбата за реда и условията за разполагане
на преместваеми обекти, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи
за търговски и други обслужващи дейности на
територията на община Минерални бани, по
който е образувано адм.д. № 426/2016 г. по описа
на Административния съд – Хасково, насрочено
за 2.11.2016 г. от 10,30 ч.
7359
Административният съд – Хасково, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 АПК съобщава,
че е постъпил протест на окръжен прокурор
при Окръжна прокуратура – Хасково, против
чл. 12, ал. 4, т. 4 и чл. 13, ал. 2 и чл. 15 от Наредба № 3 за извършване на търговия и услуги
в община Димитровград, по който е образувано
адм.д. № 430/2016 г. по описа на Административния съд – Хасково, насрочено за 23.11.2016 г.
от 10,30 ч.
7360
Административният съд – Хасково, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 АПК съобщава,
че е постъпил протест от прокурор при Окръжна прокуратура – Хасково, против чл. 46, ал. 1
и 2, чл. 49, ал. 1 и 2, чл. 24, ал. 3, т. 6, чл. 37,
ал. 3, т. 6, чл. 49, ал. 2, т. 6, чл. 50, т. 5 и чл. 51,
ал. 1, т. 5 от Наредбата за реда и условията за
извършване на търговска дейност и за поставяне
на преместваеми обекти за търговка дейност
на територията на община Любимец, по който
е образувано адм.д. № 428/2016 г. по описа на
Административния съд – Хасково, насрочено за
12.10.2016 г. от 10 ч.
7361
Административният съд – Хасково, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 АПК съобщава,
че е постъпил протест от прокурор при Окръжна
прокуратура – Хасково, против чл. 18, ал. 1 и 2
от Наредбата за реда и условията за поставяне
на преместваеми обекти и елементи на градското
обзавеждане на територията на община Харман-
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ли, по който е образувано адм.д. № 427/2016 г.
по описа на Административния съд – Хасково,
насрочено за 19.10.2016 г. от 10 ч.
7425
А дминистративният съд – Шумен, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че
е постъпило оспорване от Районна прокуратура – Велики Преслав, срещу чл. 9 от Наредбата за
разполагане и ползване на преместваеми обекти
за търговия с услуги на основание чл. 56 ЗУТ,
приета от Общинския съвет – гр. Смядово, по
което е образувано адм. д. № 214/2016 г., насрочено за 10.10.2016 г. от 9,30 ч.
7412
Добричкият районен съд, гражданска колегия,
Х състав, призовава Андрю Реджиналд Фоден,
роден на 2.12.1960 г., с посочен адрес в исковата
молба в Република България – с. Победа, община Добричка, ул. Пета 6А, сега с неизвестен
адрес, да се яви в съда за връчване на исковата
молба, приложенията към нея и съобщението по
чл. 131 ГПК, обективирано в разпореждане от
7.07.2016 г., като ответник по гр.д. № 1946/2016 г.
по описа на Добричкия районен съд, заведено от
„Енерго – Про продажби“ – АД, ЕИК 103533691,
Варна, бул. Владислав Варненчик 258, Варна
Тауърс Г, по чл. 124 ГПК във връзка с чл. 79 и
чл. 86 ЗЗД. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
7338
Разградският районен съд призовава Кямил
Гьок, с неизвестен адрес, гражданин на Република
Турция, да се яви в съда на 11.10.2016 г. от 10 ч.
като ответник по гр.д. № 1566/2016 г., заведено
от Кремена Невенова Гьок, на основание чл. 49
СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията
на чл. 48, ал. 2 ГПК.
7413
Софийският районен съд, III гражданско
отделение, 149 състав, призовава в двуседмичен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
Питър Чарлз Дикинсън, роден на 24.06.1970 г.,
гражданин на Република Южна Африка, без
регистриран постоянен и настоящ адрес в Република България (по смисъла на ЗГР), който има
качеството на ответник по гр.д. № 44773/2016 г.
по описа на СРС, III гражданско отделение, 149
състав, образувано по предявен от Десислава
Георгиева Тенева иск с правно основание чл.
127А от Семейния кодекс, да се яви в канцеларията на Софийския районен съд, III гражданско
отделение, 149 състав, София, бул. Цар Борис III
№ 54, за да получи препис от исковата молба и
приложенията към нея.
7355
Софийският районен съд, I гр. отделение,
48 състав, е образу ва л г р.д. № 69197/2015 г.
по иск с правно основание чл. 213, ал. 1 КЗ
(отм.) от „ДЗИ – Общо застраховане“ – А Д,
срещу Мустафа Онджел, роден на 17.09.1984 г.,
който като ответник в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ може да
подаде писмен отговор по реда на чл. 131 ГПК
на исковата молба, след като получи препис
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от исковата молба и приложенията към нея,
които се намират в деловодството на съда, като
следва да посочи и съдебен адрес в страната.
Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията
на чл. 48, ал. 2 ГПК.
7241
Варненският окръжен съд, гражданско отделение, по гр.д. № 212/2016 г. уведомява Атанас
Панков А нгелов с постоянен адрес: Варна,
ул. Ивац 3, че има качеството на ответник по
гр.д. № 212/2016 г. по описа на съда, образувано по предявен иск с правно основание чл. 74
ЗОПДНПИ от Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество с БУЛСТАТ 131463734
чрез председателя Пламен Георгиев Димитров
с адрес за призоваване: Варна, ул. Алеко Константинов 17, ет. 1 (входа от ул. Баба Тонка),
като му се указва, че в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ следва да се
яви в гражданското деловодство на Варненския
окръжен съд, XII състав, за връчване на препис
от исковата молба и приложенията към нея.
7303
Софийският градски съд, търговско отделение,
VІ-9 състав, насрочва на основание чл. 679 ТЗ съдебно заседание по търговско дело № 4474/2016 г.
за 19.10.2016 г. от 15,30 ч. по молба на длъжника
„Пропърти Къмършъл“ – ООД, ЕИК 175216283,
за отмяна на решенията на ОС на кредиторите
на „Пропърти Къмършъл“ – ООД, проведено на
11.05.2016 г. по т.д. № 4095/2014 г. на СГС, ТО,
VІ-13 състав.
7339

ПОК А Н И И С ЪОБЩ ЕН И Я
5. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „За развитие в изпълнението
на наказанията“ – София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на
сдружението на 20.10.2016 г. в 17,30 ч. на адрес:
гр. Гоце Делчев, ул. А лександър Стамболийски 38, при дневен ред: 1. доклад за дейността на
сдружението; 2. доклад за финансовото състояние;
3. приемане на годишния счетоводен отчет; 4.
освобождаване и избор на председател на управителния съвет; 5. промени в устава; 6. вземане
на решение за прекратяване на сдружението, за
откриване на производство по ликвидацията му,
определяне на ликвидатор и срок на ликвидация;
7. разни. При липса на кворум събранието да
се проведе на същия ден в 18,30 ч., на същото
място и при същия дневен ред на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ.
7271
2. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
„Училищно настоятелство на 25 ОУ „Д-р Петър
Берон“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 24.10.2016 г. в 18,30 ч.
в София, ул. Балканджи Йово 22, при следния
дневен ред: 1. освобождаване на членове на
управителни я съвет на сдру жението поради
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изтичане на техния мандат; 2. избиране на нов
управителен съвет; 3. избиране на председател
на управителния съвет; 4. приемане на нов устав.
7372
12. – Управителният съвет на сдружение „За
по-добро бъдеще“ – София, свиква на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ във връзка с чл. 10, ал. 2 и
4 от устава на сдружението общо събрание на
27.10.2016 г. в 11 ч. в София, район „Възраждане“,
бул. Христо Ботев 54, ет. 1, ап. 3, при следния
дневен ред: 1. промяна в седалището и адреса на
управление на сдружението; 2. приемане на промени в състава на управителния съвет; 3. разни.
Всеки редовен член на сдружение „За по-добро
бъдеще“ съгласно чл. 10, ал. 8 от устава може да
бъде представляван в общото събрание от един
упълномощен представител – физическо лице,
което удостоверява своите пълномощия с писмено пълномощно. Регистрацията на членовете
на сдружението и техните представители започва
в 10,30 ч. в деня на събранието. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ във връзка
с чл. 10, ал. 5 от устава на сдружението общото
събрание ще се проведе същия ден в 12 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
7341
16. – Управителният съвет на сдружение
„Училищно настоятелство на Национален учебен
комплекс по култура – Горна баня“, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 2.11.2016 г. в 16 ч. в София, кв. Горна баня,
ул. Вечерница 21, при следния дневен ред: 1.
избор на член на УС на сдружението; 2. избор
на председател на сдружението; 3. изменения на
устава на сдружението; 4. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 17 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
7269
26. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Организация на пациентите
с ревматологични заболявания в България“,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
редовно общо събрание на членовете на сдружението на 5.11.2016 г. в 10 ч. в София на адрес:
ул. Гладстон 8, зала G 8, при следния дневен ред:
1. приемане на отчетния доклад на управителния
съвет за дейността на сдружението за периода
януари 2015 – ноември 2016 г.; 2. приемане на
ГФО на сдружението за периода януари 2015 – ноември 2016 г.; 3. избор на нов управителен съвет
на сдружението; 4. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 11 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
7270
14. – Управителният съвет на сдружение
„Систем консулт“ – София, свиква на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ във връзка с чл. 10, ал. 2 и 4 от
устава на „Систем консулт“ общо събрание на
7.11.2016 г. в 11 ч. в София, район „Възраждане“,
бул. Христо Ботев 54, ет. 1, ап. 3, при следния
дневен ред: 1. приемане на нови членове в сдружението; 2. промяна на дейността на сдружението
от частна полза в общественополезна дейност;
3. отмяна на действащия устав на сдружението
и приемане на нов устав; 4. промяна в седали-
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щето и адреса на управление на сдружението; 5.
приемане на промени в състава на управителния
съвет; 6. разни. Всеки редовен член на „Систем
консулт“ съгласно чл. 10, ал. 8 от устава може да
бъде представляван в общото събрание от един
упълномощен представител – физическо лице,
което удостоверява своите пълномощия с писмено пълномощно. Регистрацията на членовете
на сдружението и техните представители започва
в 10,30 ч. в деня на събранието. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ във връзка
с чл. 10, ал. 5 от устава на сдружението общото
събрание ще се проведе същия ден в 12 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
7342
52. – Управителният съвет на сдружение
„Морски сговор“ – Бургас, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете
на 29.10.2016 г. в 11 ч. в Бургас – Рибарско селище – клуба, при следния дневен ред: 1. отчет
на дейност та на сдру жението – у правителен
съвет; 2. отчет за финансовото състояние на
дружеството – контролен съвет; 3. избор на нови
ръководни органи; 4. разни.
7384
1. – Управителният съвет на Клуб по подводен
риболов „Нафтекс – Бургас“ на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 15.11.2016 г. в
17 ч. в Бургас, ул. Фердинандова 5, при следния
дневен ред: 1. отчет на управителния съвет на
сдружението за изминалия мандат; 2. освобождаване на членовете на управителния съвет и
избор на нов управителен съвет; 3. избор на
председател на сдружението; 4. изменение и допълнение на устава на сдружението; 5. промяна
на името на клуба; 6. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 18 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
7420
3. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Фу тболен к л уб – Бенковски – Бяла“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 20,
ал. 2 от устава свиква редовно общо събрание
на 21.10.2016 г. в 16 ч. в заседателната зала на
общинската администрация – гр. Бяла, пл. Екзарх Йосиф I № 1, при следния дневен ред: 1.
освобождаване на членовете на настоящия управителния съвет (УС) и настоящия председател на
УС на сдружение с нестопанска цел „Футболен
клуб – Бенковски – Бяла“; 2. приемане на промени в устава за устройството и дейността на
сдружението; 3. избор на нов управителен съвет
и нов председател на УС на сдружението; 4. разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ и чл. 21 от устава за устройството и
дейността на сдружението събранието се отлага
с един час на същото място и при същия дневен
ред и може да се проведе колкото и членове да
се явят. Поканват се всички членове за участие
в общото събрание.
7387
72. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Феникс 2014“, гр. Вълчи дол,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 35, ал. 6 от
устава на сдружението свиква общо събрание на
4.11.2016 г. в 18 ч. в гр. Вълчи дол, ул. Гео Милев 27,
при следния дневен ред: 1. вземане на решение за
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прекратяване на ЮЛНЦ „Феникс 2014“; 2. избор
на ликвидатор; 3. вземане на решение за размера
на разноските по прекратяване на сдружението.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 19 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
7256
9. – Управителният съвет на Териториалната
организация на НТС – Димитровград, на основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо
събрание на упълномощените представители на
сдружението на 16.11.2016 г. в 15 ч. в седалището
на организацията в Димитровград, бул. Димитър
Благоев 1, Дом на науката и техниката, ет. 2, офис
14, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на УС на ТО на НТС – Димитровград, за периода
юли 2011 г. – ноември 2016 г.; 2. приемане бюджет на ТО на НТС – Димитровград, за 2016 г. и
рамков до края на мандата; 3. промени в устава;
4. освобождаване на досегашния и избор на нов
управителен съвет на ТО на НТС – Димитровград.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе същия ден в
16 ч., на същото място и при същия дневен ред.
7272
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Тенис клуб „ФИЕС“ – Перник,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 1.11.2016 г. в 18 ч. в Перник, кв. Изток,
Спортна база – Тенис клуб „ФИЕС“, в сградата
на клуба, при дневен ред – приемане на нови
членове на сдружението. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 19 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
7304
25. – Управителният съвет на сдружение
„Гребен клуб „Черпоков“ – Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и по своя инициатива свиква
общо събрание на 30.10.2016 г. в 14 ч. в залата
на Кулата – Гребна база – Пловдив, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на сдружението
за изминалия период; 2. промени в устава на
сдружението; 3. избор на управителен съвет; 4.
избор на председател на управителния съвет; 5.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден
един час след обявения, на същото място и при
същия дневен ред.
7194
3. – Управителният съвет на Стопанската камара – Търговище, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно отчетно-изборно общо събрание
на членовете на камарата на 10.11.2016 г. в 14 ч.
в заседателната зала на НТС – ул. Славейков 4,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността; 2.
промяна в устава; 3. прием на нови членове; 4.
избор на нови управителен и контролен съвет; 5.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ и устава на камарата събранието ще
се проведе същия ден в 15 ч. при същия дневен
ред и на същото място.
7389
32. – Управителният съвет на сдружение „Дом
на науката и техниката“, Шумен, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и решение от протокол № 19 от
10.06.2016 г. свиква общо събрание на членовете
на сдружението на 4.11.2016 г. в 17 ч. в офиса на
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сдружението в Шумен, бул. Симеон Велики 48,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
УС на ДНТ за периода м. ноември 2011 г. – м.
ноември 2016 г.; 2. приемане на рамков бюджет
на ДНТ за следващия мандат; 3. избор на УС на
ДНТ. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе на същото
място и при същия дневен ред един час по-късно.
7222
23. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел в обществена полза „Билани“ – Ямбол, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и
взето решение на заседание на УС от 26.08.2016 г.
свиква редовно общо събрание на сдружението
на 2.11.2016 г. в 18 ч. на адрес – Ямбол, ул. Антим I № 14А, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на управителния съвет на СНЦОП
„Билани“ за периода от 7.10.2011 г. до 2.11.2016 г.;
2. промяна на учредителния акт – промяна на
процедурата за свикване на общото събрание и
приемане на актуализирания учредителен акт;
3. освобождаване на членовете на управителния
съвет на СНЦОП „Билани“; 4. избор на нов управителен съвет на СНЦОП „Билани“; 5. разни.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 19 ч., на
същото място и при същия дневен ред независимо
от това, колко от членовете му ще присъстват.
7203
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1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел с наименование „Футболен клуб
„Барселона“, с. Борово, област Благоевград, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 39, ал. 1, т. 1 от
устава свиква на 29.10.2016 г. в 16 ч. в залата на
кметство с. Борово годишно отчетно-изборно
събрание при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на клуба; 2. финансов отчет; 3. приемане
и освобождаване на членове на клуба; 4. избор
на управителен съвет на сдружението; 5. избор на
контролен съвет; 6. изменения и допълнения на
устава; 7. разни. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание на сдружението
ще се проведе същия ден един час по-късно, на
същото място и при същия дневен ред.
7202
Емел Исмаилова Османова – ликвидатор на
сдружение с нестопанска цел „Детелина – 2007“,
със седалище и адрес на управление гр. Лозница, ул. Васил Левски 6, в ликвидация по ф.д.
№ 144/2007 г. по описа на Разградския окръжен
съд, с ЕИК по БУЛСТАТ 116586060, на основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите на
сдружението да предявят вземанията си към
него в срок шест месеца от обнародването на
поканата в „Държавен вестник“.
7385
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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:
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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.:
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