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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
РЕШЕНИЕ
за отмяна на Решение на Народното събрание за работата на Народното събрание
през октомври и ноември 2016 г. (ДВ, бр. 81
от 2016 г.)

РЕШЕНИЕ

за работата на Народното събрание през
ноември 2016 г.
Народното събрание на основание чл. 74 и
чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република
България
РЕШИ:

Отменя Решение на Народното събрание за
работата на Народното събрание през октомври и ноември 2016 г. (ДВ, бр. 81 от 2016 г.).

1. Народното събрание не провежда пленарни заседания за времето от 2 до 4 ноември
2016 г. включително.
2. За времето от 2 до 4 ноември 2016 г.
включително народните представители не
ползват служебен транспорт от Народното
събрание, с изключение на дните, в които са
участвали в заседания на парламентарните
комисии.

Решението е прието от 43-то Народно
събрание на 18 октомври 2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното
събрание.

Решението е прието от 43-то Народно
събрание на 18 октомври 2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното
събрание.

За председател на Народното събрание:
Димитър Главчев

За председател на Народното събрание:
Димитър Главчев

Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 във връзка с чл. 74 от Конституцията
на Република България
РЕШИ:
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РЕШЕНИЕ

за създаване на Временна анкетна комисия за проверка на всички данни, факти
и обстоятелства за решения и действия по
проекта АЕЦ „Белене“ за периода от 2006 г.
до края на месец септември 2016 г., довели
до възникването на огромни задължения за
българската страна
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 и 3 от Конституцията на Република
България и чл. 35 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Създава Временна анкетна комисия за
проверка на всички данни, факти и обстоятелства за решения и действия по проекта АЕЦ „Белене“ за периода от 2006 г. до
края на месец септември 2016 г., довели до
възникването на огромни задъл жени я за
българската страна.
2. Комисията по т. 1 се състои от народни представители от всички парламентарни
групи, като броят им се определя на пропорционален принцип.
3. Избира ръководство и състав на Временната анкетна комисия, общо от 20 членове,
от които един председател и двама заместник-председатели:
Председател: Валери Симеонов Симеонов
Заместникпредседатели: Методи Борисов Андреев,
Антони Антониев Тренчев
Членове: Делян Александров Добрев,
Александър Руменов Ненков,
Валентин Алексиев Николов,
Цветомир Цвятков Михов,
Диана Иванова Йорданова,
Георг Даниелов Георгиев,
Таско Михайлов Ерменков,
Жельо Иванов Бойчев,
Драгомир Велков Стойнев,
Рамадан Байрам Аталай,
Митхат Сабри Метин,
Петър Пандушев Чобанов,
Мартин Димитров Димитров,
Искрен Василев Веселинов,
Георги Николов Недев,
Магдалена Ламбова Ташева,
Кирил Петров Цочев.
4. Комисията се избира за срок от три
месеца.
Решението е прието от 43-то Народно
събрание на 18 октомври 2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното
събрание.
За председател на Народното събрание:
Димитър Главчев
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КОНСТ И Т У Ц ИОНЕН СЪД
РЕШЕНИЕ № 12
от 13 октомври 2016 г.

по конституционно дело № 13 от 2015 г.
Конституционният съд в състав: Борис
Велчев – председател, членове: Цанка Цанкова, Стефка Стоева, Румен Ненков, Кети
Маркова, Георги Ангелов, Анастас Анастасов,
Гроздан Илиев, Мариана Карагьозова-Финкова, Константин Пенчев, Филип Димитров,
Таня Райковска, при участието на секретарпротоколиста Кристина Енчева разгледа в
закрито заседание на 13 октомври 2016 г.
конституционно дело № 13/2015 г., докладвано
от съдията Мариана Карагьозова-Финкова.
Производството е по чл. 149, ал. 1, т. 2 от
Конституцията на Република България.
Делото е образувано по искане на главния
прокурор на Република България на основание
чл. 150, ал. 1 от Конституцията.
Конституционният съд е сезиран да установи противоконституционност на § 2 от Закона
за изменение и допълнение на Наказателния
кодекс (ЗИДНК) (ДВ, бр. 74 от 26.09.2015 г.),
с който е въведена т. 2 на чл. 79, ал. 2 от Наказателния кодекс (НК) (обн., ДВ, бр. 26 от
2.04.1968 г.; посл. доп., бр. 47 от 21.06.2016 г.),
както и на преходните и заключителните
разпоредби (ПЗР) на § 35 и § 36 ЗИДНК (ДВ,
бр. 74 от 26.09.2015 г.).
На свое заседание на 10.03.2016 г. Конституционният съд с определение по допустимост
е приел да разгледа по същество искането на
главния прокурор на Република България.
Със същото определение Конституционният съд е конституирал като заинтересовани
институции Министерския съвет, министъра
на правосъдието, министъра на вътрешните
работи, Върховния касационен съд (ВКС),
Националната следствена служба (НССл),
омбудсмана, Висшия адвокатски съвет (ВАдС).
Предложение за представяне на становище
е отправено до Съюза на юристите в България, Съюза на репресираните от комунистическия терор в Република България, Съюза
на репресираните от комунизма, Федерация
„Справедливост – България“, Асоциацията за
европейска интеграция и права на човека и
Българския хелзинкски комитет.
На основание чл. 20а от Правилника за
организацията на дейността на Конституционния съд (ПОДКС) (посл. изм., ДВ, бр. 14
от 19.02.2016 г.) съдът е поканил да дадат
правно мнение проф. д-р Момяна Гунева,
проф. д-р Антон Гиргинов, проф. д-р Лазар
Груев, проф. д-р Александър Стойнов, проф.
д-р Пламен Панайотов, проф. д-р Никола
Филчев, проф. д-р Румен Владимиров и проф.
д-р Румен Марков.
В указания срок са постъпили становища
от Националната следствена служба, Върховния касационен съд и Висшия адвокатски
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съвет и са представени писма и становища
от: Федерация „Справедливост – България“;
Цент ър „Хана Аренд“ – Софи я; Съюз на
репресираните от ком у низма „Памет“ (с
приложено копие от протокол „А“ № 101 от
заседание на политбюро на ЦК на БКП от
5.04.1962 г. и диск, представящ „Секретно дело
за лагерите“ – документален филм, излъчен
по БНТ 1999 г.), Съюза на репресираните от
комунистическия терор в Република България
заедно с протестна подписка; Българския
хелзинкски комитет.
Правно мнение в същия срок са изпратили
проф. д-р Момяна Гунева, проф. д-р Александър Стойнов, проф. д-р Румен Марков.
В искането си главният прокурор твърди,
че както въведеното с § 2 ЗИДНК изключение от обхвата на давността за наказателно
преследване по чл. 79, ал. 2, т. 2 НК, така
и начинът, по който същото е затвърдено с
§ 35 и § 36 ПЗР ЗИДНК, са несъвместими
с основополагащи норми от глава първа
на Конституцията на Република България.
Вносителят на искането свързва твърдяната
противоконституционност с несъответствието
на посочените нововъведения с принципа на
правовата държава (чл. 4, ал. 1), с принципа
на равенство на граж даните пред закона
(чл. 6, ал. 2) и с принципа за върховенство
на имащите непосредствено действие конституционни норми и според него те повдигат
въпроси относно съобразяването със забраната
за установяване на ретроактивно действие
на наказателни я закон (чл. 5, а л. 3) – от
гледна точка на досегашната практика на
Конституционния съд. Твърди се също така,
че изключването с обратна сила на прилагането на общите правила за давността, за
престъпленията, посочени в новата т. 2 на
чл. 79, ал. 2 НК, определени по критерия
субект на извършването, се конфронтира с
основни права на гражданите, произтичащи
от разпоредбите на чл. 31, ал. 1 и 7 от Конституцията.
Съображенията на главния прокурор за
противоконституционност са организирани
в четири раздела и могат да бъдат обобщено
изложени, както следва:
Първата група аргументи обосновават конституционно несъответствие на оспорените
норми поради противопоставяне с произтичащи от чл. 31, ал. 1 и 7 от Конституцията
права на гражданите. Според вносителя на
искането при наличието на изричната конституционна норма в чл. 31, ал. 7 надделява
сх ва ща нет о, че Конс т и т у ц и я та оп редел я
изчерпателно съставите на престъпленията,
за които наказателното преследване и наказателното изпълнение не е ограничено от
каквато и да е давност, и следователно от
законодателя се очаква да фиксира давностен
срок за всички престъпления, извън тези по
глава четиринадесета на особената част на
НК. Приема се, че всяка законова разпоредба,
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с която дадено престъпление, различно от
престъпленията против мира и човечеството,
престане да бъде обвързано с какъвто и да е
давностен срок за реализиране на наказателна
отговорност, се явява противоконституционна,
какъвто е случаят с разпоредбата на чл. 79,
ал. 2, т. 2 НК. Приведени са аргументи, че в
действителност с § 35 и § 36 ЗИДНК се посяга върху вече придобито право от лицата,
извършили престъпление по § 2, спрямо тях
да бъде приложена давността.
В искането нарушаването на правата се
свързва и с противоречие на разпоредбата
в чл. 79, ал. 2, т. 2 НК с конституционното
начало на равенство пред закона (явяващо
се и основно право), скрепено със забраната
за неравно третиране по чл. 6, ал. 2 от Конституцията. Приема се, че с изменението
на ал. 2 на чл. 79 НК се нарушава именно
тази забрана, защото субектите на престъпленията, посочени в чл. 79, ал. 2, т. 2 НК,
по указаните там признаци са в положение
на неравно третиране от наказателния закон
както спрямо лицата, извършили някое от
престъпленията, към които препраща чл. 79,
ал. 2, т. 2 НК, след 10 ноември 1989 г. и за
които давността се прилага на общо основание,
така и спрямо евентуалните извършители на
същите престъпления в периода от 9 септември 1944 г. до 10 ноември 1989 г., ако същите
не са били членове на ръководни органи на
други казионни политически организации
извън Българската комунистическа партия
(БКП) или не са изпълнявали никакви партийно-политически функции.
Втората група аргументи обосновават несъответствие на оспорените в искането чл. 79,
ал. 2, т. 2 НК и § 35 и § 36 ПЗР ЗИДНК с
принципа на правовата държава – чл. 4, ал. 1
от Конституцията, и произтичащите от него
изисквания към законодателя, както и с твърдяната конституционна забрана за придаване
на обратно действие на наказателния закон
в чл. 5, ал. 3. Последователно са приведени
доводи с оглед на най-съществените елементи на принципа на правовата държава в
съответствие с утвърденото в доктрината и
правораздавателната практика разбиране на
същата във формален и материален смисъл.
Акцентът в аргументацията е поставен върху
противопоставянето на оспорените разпоредби с правната сигурност като съществен
елемент на правовата държава. Направен е
извод, че разпоредбите – предмет на искането, разгледани с оглед произтичащия от тях
комбиниран правен ефект, нарушават този
конституционен принцип.
Като се изхожда от утвърденото в доктрината и правораздавателната практика разбиране
за наказателна давност, в искането се приема, че с изтичането на законоустановените
давностни срокове не само държавата губи
възможността си да осъществи наказателното преследване или да изпълни наложеното
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наказание, а също така за наказателноотговорното лице възниква правото да не бъде
наказателно преследвано или да не изтърпи
наложеното му наказание. Отново се подчертава, че в действителност с § 35 и § 36
ЗИДНК се посяга върху вече придобитото
право от лицата, извършили престъпление по
§ 2, спрямо тях да бъде приложена давността.
В иск а не т о с е под д ърж а и вът р еш на
противоречивост на законовата уредба на
наказателните правоотношения поради взаимното изключване на нормите в един и същи
нормативен акт – тези, въведени с § 35 и § 36
ЗИДНК, и разпоредбата на чл. 2, ал. 1 и 2
НК. Като разпоредба в общата част на НК тя
е приложима и за престъпленията по чл. 79,
ал. 2, т. 2 НК. Именно тази неограничена с
изрична норма възможност за позоваване
на принципа за действие на стария по-благоприятен закон води, според вносителя на
искането, до блокиране на прилагането на
§ 35 и § 36 ПЗР ЗИДНК, което противоречи
на принципа на правовата държава.
В искането се приема, че не отговаря на
очакванията за конкретност и определеност
на норма от материалния наказателен закон,
а с това противоречи на правната сигурност,
и начина на очертаване на кръга субекти с
изменението на разпоредбата в чл. 79, ал. 2
НК. Нарушаването на изискването за правна
сигурност се свързва и с отсъствието на ясна
дефиниция на понятието „трети лица, на
което са възложени ръководни длъжностни
или партийни функции“.
Противоречие с правната сигурност се поддържа и поради това, че създадената уредба
с § 36 ЗИДНК смесва материалноправни и
процесуални институти по начин, затрудняващ или блокиращ прилагането им. Като
предвижда ex lege възобновяване на наказателни дела, за престъпления по § 2 ЗИДНК,
прекратени поради изтекла давност, тя влиза
в противоречие с действащата нормативна
уредба на института на прекратяване и възобновяване на едно наказателно дело, които се
реализират чрез произнасянето на надлежен
орган на съдебната власт – прокурор или съд,
което очертава две различни хипотези. С разпоредбата в § 36 ЗИДНК обаче двете хипотези
са поставени под общ знаменател – възобновяването според главния прокурор настъпва
по силата на закона.
Значителен риск от произвол в правораздаването главни я т п рок у рор ви ж да в
това, че отсъстват критерии за решаване на
ключови процесуални въпроси, необходими
за постигане на заложената от законодателя цел – създава се възможност системата
на наказателно правораздаване да не бъде
задействана във всички случаи, попадащи в
обхвата на § 35 и § 36 ЗИДНК, или да бъде
задействана избирателно, което се конфронтира с принципа на правовата държава.
Третата г ру па арг у мен т и обоснова ват
твърдяното в искането несъответствие с чл. 5,
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ал. 3 от Конституцията на разпоредбата на
§ 35 ЗИДНК, която придава ретроактивно
действие на неприлагането на наказателната давност относно престъпленията по § 2
ЗИДНК. В искането се приема, че тази норма
съответства на смисъла на чл. 15 от Международния пакт за граждански и политически
права (МПГПП) и на чл. 7 от Конвенцията
за защита на правата на човека и основните
свободи (КЗПЧОС), съгласно които законодателят не може да придава обратно действие на закон, който установява състав на
престъпление или увеличава наказанието и
другите санкционни последици за извършени
престъпления. Поддържа се, с позоваване на
релевантна практика на Конституционния
съд, че не е допустимо законодателят да
придава обратно действие на утежняващите
наказателноправни норми поначало, а не
само на онези от тях, с които се въвежда нов
състав на престъпление или се увеличава
наказанието. Прави се извод, че в този план
придаденото с разпоредбата на § 35 ЗИДНК
ретроактивно действие на изключването на
давността за наказателно преследване и за
изпълнение на наказанието за определени
престъпления не е в съответствие и с чл. 5,
ал. 3 от Конституцията.
Представените становища от заинтересованите институции са изцяло в подкрепа на
искането на главния прокурор. Мотивирана
позици я за ц ялостната основателност на
искането са изразили ВКС и НССл, а ВАдС
е направил изрично изявление, че споделя
аргументите, доводите и съображенията на
главния прокурор. В становищата и на трите
институции е направен извод за противоконституционност на оспорените в искането
разпоредби.
ВКС отделя специално внимание на въпроса за действието на давността във времево
отношение, доколкото материалноправните
норми (каквато е нормата в чл. 79, ал. 2, т. 2
НК) поначало нямат ретроактивно действие.
Като определя за своя изходна позиция в
аргументацията правилото на чл. 2, ал. 1
НК, ВКС приема, че макар в разпоредбата
да се говори само за „престъплението“, в
теорията и съдебната практика няма спор,
че се имат предвид и такива разпоредби,
които касаят неговите правни последици,
сред които е и давността. В становището се
подчертава, че разпоредбата на чл. 2, ал. 2
НК създава възможност за обратно действие
на наказателноправни норми, но само ако те
са по-благоприятни за дееца. Приема се, че
след като действието на чл. 2, ал. 2 НК не е
ограничено с изрична разпоредба (съгласно
чл. 14, ал. 1 ЗНА), позоваването на принципа на по-благоприятния закон винаги ще се
конфронтира с предвиденото в § 35 и § 36
ПЗР ЗИДНК (ДВ, бр. 74 от 2015 г.). Това на
практика обезсмисля тяхното съществуване
и изключва приложението им.
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Според ВКС чл. 15 МПГПП предполага
задължение за съобразяване с давността като
пречка едно лице да бъде осъдено и наказано.
Това е така, защото, първо, доколкото чл. 5,
ал. 4 от Конституцията урежда обществени
отношения само след влизането є в сила на
13.07.1991 г., тази разпоредба препятства неограниченото приложение на чл. 15 МПГПП
преди 1991 г., и второ, по аргумент за обратното, от установения в чл. 15 принцип следва,
че това, което пречи едно лице да бъде осъдено и наказано за действие или бездействие,
което по време на извършването му е било
престъпление, може да бъде изтекла давност.
От поканените да предложат писмено
становище неправителствени, съсловни и
други организации по смисъла на чл. 20а,
ал. 2 ПОДКС позиция за неоснователност
на искането на главния прокурор в неговата
цялост са изразили: Федерация „Справедливост – България“, Съюзът на репресираните
от комунизма „Памет“, Съюзът на репресираните от комунистическия терор в Република
България и Център „Хана Аренд“ – София.
Българският хелзинкски комитет подкрепя
основателността на искането на главния прокурор частично за чл. 79, ал. 2, т. 2 НК – относно твърдяното противоречие с чл. 5, ал. 3
във връзка с чл. 4, ал. 1 от Конституцията.
Според Съюза на репресираните от комунизма „Памет“, Съюза на репресираните от
комунистическия терор в Република България
и Федерацията „Справедливост – България“,
независимо че е формулирано с различни
изразни средства, прилагането на давност
за престъпленията по чл. 79, ал. 2, т. 2 НК е
недопустимо, тъй като по същество това са
престъпления против човечеството, за които
давност няма. Тези организации намират
разрешението на 43-то Народно събрание за
изключване на наказателната давност относно
престъпленията, посочени в чл. 79, ал. 2, т. 2
НК, за справедливо и морално и считат искането за обявяване противоконституционност
на посочената разпоредба от НК поради противоречие с принципа на правовата държава
за неоснователно.
Обобщено, със съответната специфика в
доводите и акцентите, посочените неправителствени организации споделят позицията, че
разпоредбите, въведени със ЗИДНК от 2015 г.,
оспорени от главния прокурор, са съобразени
с международните и европейските правни
норми. Застъпва се тезата, че голяма част
от престъпленията по време на тоталитарния
режим са престъпления, които следва да се
третират като геноцид и престъпления против човечеството, които по „международните
закони“ не подлежат на давност. Съюзът на
репресираните от комунизма „Памет“ поддържа, че по своя смисъл чл. 15 МПГПП е
препятствие за прилагането на давността по
отношение на престъпленията, посочени в
чл. 79, ал. 2, т. 2 НК.
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В становището на Цен т ър „Хана
Аренд“ – София, се поддържа, че Римският
статут на Международния наказателен съд,
ратифициран от Република България със закон от 15 март 2002 г. (ДВ, бр. 31 от 2002 г.),
влязъл в сила от 1 юли 2002 г., представлява правното основание за определянето на
престъпленията по чл. 79, ал. 2, т. 2 НК като
такива срещу човечеството. По-конкретно,
позоваването е на чл. 7 от Римския статут
с акцент върху характеристиката „широко и
систематично съзнателно нападение върху
г ра ж данското население“. Въз основа на
цитирания текст от Римския статут посочените в становището конкретни действия
на длъжностни лица от периода на т.нар.
„възродителен процес“ се определят като
престъпления против човечеството. Твърди
се, че оспорените в искането норми от НК
са в съответствие със справедливостта и изискванията на правовата държава.
В становището си Българският хелзинкски комитет (БХК) излага мотивирана позиция, че искането на главния прокурор е
неоснователно относно твърдяното от него
несъответствие на оспорената разпоредба на
чл. 79, ал. 2, т. 2 НК с чл. 31, ал. 1 и чл. 6
от Конституцията, но е основателно, що се
отнася до противоречие с чл. 5, ал. 3 във
връзка с чл. 4, ал. 1 от Конституцията. Според БХК чл. 31, ал. 1 от Конституцията не
е относим към настоящия случай, тъй като
разпоредбата засяга положението на лице,
по отношение на което са вече предприети
някакви действия, свързани с изясняване на
евентуалната му отговорност по подозрение
за извършено престъпление, докато разпоредбата в § 2 ЗИДНК засяга само възможността
за предприемане на такива действия. БХК
отхвърля и твърдяното в искането противоречие с принципа за равенство и забрана за
дискриминацията по чл. 6 от Конституцията,
тъй като счита, че дискриминация би била
налице само когато за по-неблагоприятното
третиране няма оправдание, но според БХК
в случая е точно обратното.
Основателността на искането на главния
прокурор за несъответствие с чл. 5, ал. 3 във
връзка с чл. 4, ал. 1 от Конституцията БХК
поддържа със следните доводи:
Преди всичко в становището се посочва,
че връзката на чл. 5, ал. 3 с чл. 4 от Конституцията се изразява с оглед на такива съществени изисквания, произтичащи от принципа
на правовата държава, каквито са законност
и предвидимост на нормативната уредба в
областта на наказателната репресия – чл. 5,
ал. 3 конкретизира принципа на правовата
държава в областта на наказателното право като принцип на законоустановеност на
престъплението и наказанието за него. Подчертава се сходният смисъл на чл. 5, ал. 3 от
Конституцията, чл. 7, т. 1 КЗПЧОС и чл. 15,
т. 1 МПГПП – израз са на основен принцип
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на международното право по правата на човека – nullum crimen, nulla poena sine lege, и че
дерогирането му е недопустимо при каквото
и да било извънредно положение.
В становището институтът на наказателната давност е отнесен към последиците на
престъплението. Изключването на давността
в качеството на основание за отпадане на
наказателната отговорност в последващ извършването на престъпното деяние момент
се определя като утежняващ положението
на наказателноотговорното лице закон. В
подкрепа БХК се позовава на релевантната
практика на Европейския съд по правата
на човека (ЕСПЧ) относно смисъл на чл. 7,
т. 1 КЗПЧОС. Подчертава се, че ЕСПЧ в
свои решения тълкува разпоредбата по-общо
като забрана за ретроактивно прилагане на
наказателния закон в ущърб на потенциалния
обвиняем (вж. ECHR, Kononov v. Latvia, N0.
36376/04, Grand Chamber judgment of 17 Мау
2010, § 185; ECHR, Del Ríо Prada V. Spain,
N0. 42750/09, Grand Chamber judgment of 21
October 2013, § 78).
От поканените утвърдени специалисти по
наказателно право у нас писмено правно мнение по предмета на делото са предоставили
проф. д-р Момяна Гунева, проф. д-р Александър Стойнов и проф. д-р Румен Марков
в качеството и на amicus curiae.
В становищата си и тримата специалисти
намират за основателно искането на главния
прокурор на Република България.
В депозираното писмено мнение от проф.
д-р Момяна Гунева са изложени допълнителни
съображения за противоконституционност,
съответстващи на две от посочените несъответствия с Конституцията в искането на
главния прокурор – с принципа на правовата
държава, деклариран в чл. 4, ал. 1 и прогласената в чл. 5, ал. 3 на Основния закон
забрана за установяване на обратно действие
на наказателния закон.
Поставен е акцент върху основните проявления на правовата държава – правната
сигурност и материалната справедливост, от
които произтича изискването за последователност и предвидимост на законодателството,
и съобразно с които е направена преценката
за противоконституционност. Посочва се, че
от тази гледна точка не може да се приеме,
че съдържанието на чл. 79, ал. 2, т. 2 НК
съответства на идеята за правовата държава.
Специално внимание в изложените доводи е
отделено на правната некоректност на текста,
която обаче се приема да е съществена и
открива възможност за нарушаване на материалната справедливост като елемент на
правовата държава.
В становището са изложени и аргументи за
несъответствие със забраната да се установява
обратно действие на наказателния закон. Посочва се, че принципът за законоустановеност
на престъплението и наказанието и недопус-

ВЕСТНИК

БРОЙ 83

тимост на обратно прилагане на утежняващия
наказателноправното положение на лицето
закон, установен в чл. 15 МПГПП, както
и чл. 7, ал. 1 КЗПЧОС, се възпроизвежда в
чл. 5, ал. 3 от Конституцията, чл. 2 НК, както
и чл. 14, ал. 3 ЗНА. С аргумент за противното от ал. 2, чл. 2 НК е направен извод, че
удължаването на давностните срокове или
изобщо премахването на давността не може
да има обратно действие, доколкото влошава
положението на дееца.
Аргументите за противоконституционност,
изложени в писменото мнение от проф. д-р
Александър Стойнов, се отнасят до разпоредбата на чл. 79, ал. 2, т. 2 НК. Той поддържа,
че обсъдените особености на разпоредбата
в чл. 79, ал. 2, т. 2 НК я правят във висока
степен несъответна на очакванията за конкретност и определеност на норма от материалния наказателен закон, поради което
тя противоречи на правната сигурност като
елемент на правовата държава.
Уточнени са особености на оспорената норма с оглед нейната приложимост във времето
и се сочи на обстоятелството, че в този период
са действали три наказателни закона – всеки
приложим за различен подпериод, в рамките
на визирания в чл. 79, ал. 2, т. 2 НК, като
всеки от тях е със система на определяне на
съставите на тези престъпления, различна
от тази на НК, към които е препращането;
отбелязва се, че препращането е само към
тези престъпления, които са „тежки“, а легална дефиниция за този вид престъпления
е дадена за пръв път в действащия НК за
неговите цели.
Поддържа се, че разпоредбата на чл. 79,
ал. 2, т. 2 НК поради високата степен на
непрецизност при очертаване субекта на
визираните престъпления допуска да бъдат
третирани по различен начин извършителите на същите не само с оглед на особеното
обществено положение на някои от тях, но
създава неравенство и между субектите с
еднакво обществено положение в зависимост
от момента на извършване на престъпление.
Подчертава се също така, че разпоредбата
на чл. 79, ал. 2, т. 2 НК не съдържа никакви
признаци относно връзката между особеното
качество на субектите, на визираните в нея
престъпления, със самите престъпления.
Анализирано е вътрешното противоречие
в НК, което разпоредбата на чл. 79, ал. 2, т. 2
поражда. Поддържа се разбирането, че не се
допуска никакво изключение от правилото в
чл. 2, ал. 1 НК в случай на по-неблагоприятен за дееца закон, какъвто се явява новата
разпоредба на чл. 79, ал. 2, т. 2 НК. Авторът
на становището счита, че тъй като и двете
обсъдени разпоредби от НК са императивни,
няма как правоприлагащият орган да избегне
нарушаването на закона, което противоречи
на принципа на правовата държава.
Обсъдени са въпросите за особените субекти на престъпленията, посочени в чл. 79,
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ал. 2, т. 2 НК, и се прави извод за неравно
третиране на посочените субекти в противоречие с принципа на равенство пред закона
в чл. 6 от Конституцията. Посочва се, че
употребеният за първи път в български наказателен закон термин „трети лица“ предвид
личния характер на наказателната отговорност
противоречи на основното положение, че
наказателното правоотношение се поражда
между държавата и дееца, поради което не е
ясно спрямо кои страни в това правоотношение посочените лица в оспорената норма се
явяват „трети“. Тази неопределеност създава
реален и висок риск за субективна оценка от
правоприлагащия орган при определянето на
този вид субекти на престъплението.
В писменото становище на проф. д-р Румен
Марков също така е направено заключение
за противоконституционност на оспорените
в искането разпоредби. В изложението той се
спира на давността като институт на материалното наказателно право и направеният
анализ е в основата на доводите за противоконституционност на оспорените разпоредби.
Приема, че разпоредбата в чл. 79, ал. 2, т. 2
НК има характер на утежняващ наказателноправното положение на дееца закон, защото
придава обратно действие на съставите на
престъпления от особената част на НК, към
които препраща. По тази причина оспорената разпоредба се счита да е в противоречие
с чл. 15 МПГПП, с чл. 7, ал. 1 КЗПЧОС, а
така също и с чл. 5, ал. 3 от Конституцията.
С подобен довод се поддържа и противоконституционността на § 35 ПЗР ЗИДНК,
който придава обратно действие на самата
разпоредба на чл. 79, ал. 2, т. 2 НК. Проф.
Марков вижда неяснота при очертаването на
кръга на субектите на посочените престъпления, както и на категорията тежки престъпления, за които се изключва давността.
Несъответствието на § 35 ПЗР ЗИДНК с
изискването за правна сигурност е аргументирано предвид последиците от двата вида
наказателна давност – изтичането на всеки
един от давностните срокове е правопораждащ
факт, който ех lеgе води до възникването на
ново правоотношение между същите страни,
включващо определени права на дееца, които
именно му отнема § 35 ПЗР ЗИДНК.
Приема се, че изтеклата давност, за разлика
от неизтеклата, е съществуващ юридически
факт и поради това е препятствие за „обрат
ното действие“ на нормите от особената част
на НК, посочени в чл. 79, ал. 2, т. 2 НК.
П р о т и в о ко н с т и т у ц и о н н о с т т а н а § 3 6
ЗИДНК се поддържа в становището с аргументи, сходни на изложените от главния прокурор, и се обръща внимание на съществуващ
риск от хаос при прилагането на разпоредбата
на § 36 ПЗР ЗИДНК и непреодолими процесуални трудности.
Конституционният съд, като обсъди изложените в искането доводи, представените по
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делото становища и релевантната правна уредба, за да се произнесе, взе предвид следното:
Предмет на преценка за противоконституционност по реда на чл. 149, ал. 1, т. 2 от
Конституцията са разпоредбите на т. 2 на
чл. 79, ал. 2 от Наказателния кодекс, както
и на § 35 и § 36 ПЗР ЗИДНК (ДВ, бр. 74 от
26.09.2015 г.).
Разпоредбата на чл. 79, ал. 2 НК установява
правилото, че „не се изключват по давност
наказателното преследване и изпълнението
на наказанието по отношение на:
1. престъпления против мира и човечеството;
2. (нова) тежки престъпления по глава
втора, раздел I, раздел II, раздел IV и раздел
V; глава трета, раздел I, раздел II и раздел
III; глава единадесета, раздел III от особената
част на Наказателния кодекс, извършени в
периода от 9 септември 1944 г. до 10 ноември
1989 г. от членове на ръководни органи на
Българската комунистическа партия, както и
от трети лица, на които са възложени ръководни длъжностни или партийни функции“.
Съответни на това изменение и допълнение
на чл. 79, ал. 2 НК са и две преходни и заключителни разпоредби – § 35 и § 36 ЗИДНК.
Според § 35 ПЗР ЗИДНК чл. 79, ал. 2, т. 2
НК се прилага и по отношение на престъпленията, за които давностните срокове са
изтекли. Разпоредбата на § 36 ПЗР ЗИДНК
предвижда възобновяване на наказателните
дела за престъпления по чл. 79, ал. 2, т. 2 НК,
които са прекратени поради изтекла давност.
Тълкуването на Конституцията е неотделимо от процеса на упражняване правомощието
по чл. 149, ал. 1, т. 2, но само и единствено
в пределите на казуалното тълкуване. Воден
от това разбиране, съдът намира за необходимо да изрази позицията си по два въпроса,
отправни за произнасянето по конкретния,
отнесен до него, конституционноправен спор:
– относно правната същност и приложното
поле на института на давността в наказателното право;
– относно прилагането на международни
договори в областта на наказателната репресия, по които Република България е страна.
Относно правната същност и приложното
поле на института на давността в наказателното право:
Очевидно законодателят се е ръководил
от разбирането, че престъпленията, посочени в чл. 79, ал. 2, т. 2 НК, разкриват някои
белези, присъщи на престъпленията против
човечеството, и поради това е изк лючил
давността като основание за погасяване на
наказателната отговорност за тези престъпления. Основание за такъв извод дава
застъпената от вносителя теза по време на
парламентарните дебати при приемането на
първо и второ четене на проекта на оспорвания тук закон, че престъпленията, към които
препраща посочената по-горе норма, имат
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характеристики на геноцид, който е един от
съставите на престъпления против човечеството (Стенографски протоколи от заседанията
на 43-то Народно събрание на първо и второ
четене на законопроекта – осемдесет и осмо
заседание, 25 юни 2015 г. – първо четене;
сто и двадесето заседание, 17 септември
2015 г. – второ четене).
Действащата конституция с разпоредбата
на чл. 31, ал. 7, като ги посочва изрично, изключва от приложното поле на погасителната
наказателна давност единствено престъпленията против мира и човечеството така, както
те са конкретизирани чрез съставите в глава
четиринадесета от особената част на НК. По
отношение на наказателната отговорност за
всички останали престъпления независимо
от техния вид НК предвижда прилагането
както на преследвателната, така и на изпълнителската давност.
Макар и кратка в своята редакция, тази конституционна разпоредба отразява натрупания
опит за необходимостта от съществуването на
института на наказателната давност – невъзможност поради изтекъл значителен период
от време от момента на осъществяването на
престъпното деяние, да се изпълнят целите
на генералната и специалната превенция,
както и огромната процесуална трудност за
откриването на годни доказателства. Давността има и още една функция – да служи като
стимул за надлежните органи своевременно
да изпълняват задълженията си по наказателното преследване.
За всяко наказание възмездието е присъщ,
но не и единствен и основен компонент. Цивилизованото общество е готово да поеме
оправдан риск, като се откаже при определени
условия от възмездието на всяка цена (въпрос, чиято актуалност е съживена в новите
демокрации в Европа и извън нея във връзка
с правосъдието на прехода).
Обобщено, съществуването на института на
давността е оправдано както от невъзможност
за ефективно осъществяване на генерална и
специална превенция, така и от възникващи
огромни процесуални затруднения, свързани
най-вече с доказването на престъплението.
В този смисъл давността в наказателното
право е в полза на обществото като цяло.
Това е социално оправдан наказателноправен
институт, изключването на чието прилагане
изисква то да бъде направено изрично именно
защото правилото се диктува от натрупания
в обществото опит.
Нормата на чл. 31, ал. 7 от Конституцията, като стъпва на международния стандарт
относно давността, я изключва само за престъпленията против мира и човечеството.
Няма конституционна пречка законодателят
да разшири този кръг от престъпления при
съобразяване на субстанциалните елементи
на правовата държава – принцип, с който е
обвързана всяка конституционна демокрация.
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Като наказателноправен институт давността е уредена в НК, обща част – глава девета
„Погасяване на наказателното преследване и
на наложеното наказание“. Тя се отнася не
до престъплението, а до породената от него
последица – наказателното правоотношение,
чието съдържание е наказателната отговорност. Това определя нейната същност, като
установен от закона период във времето, през
който правоимащият субект по наказателното правоотношение – държавата, в лицето
на надлежните държавни органи, проявява
пасивност по отношение на правото си да
упражни наказателна репресия.
Констит у ционни ят съд подчертава, че
за да се приеме давността за изтекла, е необходимо да изтече законово установеният
срок от време при пасивност от страна на
държавните органи, които са овластени да
наложат и предприемат мерки да изпълнят
наложеното на престъпния деец наказание.
С изтичането на наказателната давност
се погасява правото на държавата да търси
и реализира наказателна отговорност и задължението на дееца да понесе негативно
въздействие върху правния си статус.
Изтичането на давностните срокове обаче може да бъде спирано и възобновявано,
както и прекъсвано и стартирано, от самото
начало, ако това бъде изрично предвидено
със закон. Наказателният кодекс в чл. 81 и
82 предвижда такава възможност за всички
престъпления извън тези, за които по силата
на Конституцията (чл. 31, ал. 7) давност не
се прилага, като изрично установява и основанията за това. Тази възможност се отнася
и до всички престъпления, към които препраща разпоредбата в т. 2, чл. 79, ал. 2 НК,
извършени през посочения в нея период от
време. Не съществува правна пречка също
така със закон да се въведат други основания
за спиране на давностните срокове, но то
следва да бъде направено с изрична норма и
в съответствие с Конституцията. Това обаче
е въпрос на преценка по целесъобразност
и единствено законодателят може да реши
дали и при какви условия да предвиди такава
правна възможност. Независимо от спирането
и прекъсването на давността законодателят
е уредил и абсолютната давност, която окончателно и безусловно погасява наказателното
правоотношение.
В държавите, извършващи преход от репресивни режими към демокрация, въпросът
за правосъдието на прехода е първият тест
за разграничаване на новия от стария политически режим.
Българската Конституция възприема принципите на демокрацията, които по своето
същество отричат всички форми на тоталитаризъм, включително комунистическия
тоталитаризъм.
Тоталитарното управление, монополизирано по силата на Основния закон от една пар-
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тия, създава предпоставки някои престъпни
посегателства да останат извън ефективното
наказателно преследване.
Поради това стремежът да се потърси
отговорност за тях е легитимен. От началото на прехода, освободен от политическите
п реп я тст ви я за п равосъдие, давност ни я т
срок за тези престъпления е предоставял
възможност на новата демократична власт
да потърси отговорност на извършителите на
тези деяния. Абсолютно неоправдано е и без
каквото и да било легитимно основание да
не се зачита погасителната давност, която е
текла след възстановяването на демокрацията
в страната (според законодателя – след 10-и
ноември 1989 г.), включително и по времето,
когато действа Конституцията от 1991 година.
В никакъв случай бездействието на институциите на една демократична държава, включително и на законодателната власт, не може
да обуславя дискриминационно ограничение
в наказателноправния режим на лицата.
Относно прилагането на международни
договори в областта на наказателната репресия, по които Република България е страна:
Изключването на давността за преследването и наказването на престъпленията против
мира и човечеството е възприето с Конвенцията на ООН за неприлагане срока на давност
по отношение на военните престъпления
и престъпленията против човечеството от
1968 г. Конвенцията разгръща дефинирането
на „Престъпления срещу човечеството“ така,
както е установено в чл. VI (c) от Статута
на Н юрнберг ск и я меж д у нар оден во енен
трибунал от 8 август 1945 г. и потвърдено с
Резолюция 3(I)/13. 02. 1946 г. и Резолюция
95(I)/11.12.1946 г. на Генералната асамблея
на ООН. Тази конвенция е ратифицирана от
България с Указ № 344 от 10 април 1969 г.
(ДВ, бр. 31 от 1969 г.), в сила за България от
11 ноември 1970 г., и текстът є е обнародван
през 2010 г. (ДВ, бр. 99 от 17.12.2010 г.).
Другият акт на международното право,
който урежда състави на престъпления против
човечеството, е Статутът (известен като Римски статут) на Международния наказателен
съд (МНС) (ДВ, бр. 68 от 16 юли 2002 г.). Той
изброява подробно състави на престъпленията
против човечеството и развива още повече
дефинирането на този вид престъпления, установени в посочените по-горе инструменти
на международното право.
За да се отговори на въпроса по отношение
на кои състави на престъпления против човечеството действащата Конституция изисква да
бъде предвидено със закон от националното
право неприлагането на давност, е необходимо
да се вземе предвид следното:
Конвенци ята за неприлагане срока на
давност по отношение на военните престъпления и престъпленията против човечеството
(1968 г.) изрично се позовава в чл. I.a относно
военните престъпления на определянето им
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в Статута на Нюрнбергския международен
военен трибунал, и по-специално на „тежките
нарушения против правата“ според Женевските конвенции от 1949 г., свързвани със
защита на жертвите на войната (въоръжен
конфликт), а в чл. I.b по отношение на престъпленията против човечеството – на Статута
на Нюрнбергския международен военен трибунал и на Конвенцията за предотвратяване
и наказване на прест ъплението геноцид,
приета на 9.12.1948 г. с Резолюция 260 A (III)
на Общото събрание на ООН (Република
България е ратифицирала тази конвенция с
Указ № 300 от 23.06.1950 г.). Следователно,
неприлагането на давност според Конвенцията от 1968 г. се отнася само към конкретни
военни престъпления и такива против човечеството, дефинирани от посочените актове
на международното право и уредени в глава
четиринадесета от НК.
Освен това съгласно чл. 5, ал. 4 от Конституцията така, както е тълкуван от Конституционния съд в Решение № 7 от 1992 г.,
тази конвенция става част от вътрешното
право само след ратификация, обнародване и
влизане в сила за Република България, които
конституционни изисквания са изпълнени.
Изпълнено е и изискването на Конституцията съставите на тези престъпления да бъдат
уредени със закон и това е направено през
1975 г. със съответните допълнения на глава
четиринадесета от НК.
Разпоредбата на чл. 5, ал. 3 от Конституцията въвежда принципа на законоустановеност
на престъплението. В българското право няма
престъпления извън тези, които са уредени
в НК. Това се отнася и до престъпленията
против човечеството.
Както се вижда от изложеното по-горе,
независимо че Конвенцията за неприлагане на давност по отношение на военните
п рес т ъп лен и я и п рес т ъп лен и я та п ро т и в
човечеството (1968 г.) не е станала част от
вътрешното законодателство на страната веднага след ратификацията є, в НК е включена
самостоятелна глава – „Престъпления срещу
мира и човечеството“, в която са посочени
съставите, видът и размерът на наказанията
за престъпленията, за които се отнася тази
конвенция. С разпоредбата в чл. 79, ал. 2, т. 1
НК (единствена до оспорената по настоящото дело нововъведена норма в т. 2 от същия
чл. 79, ал. 2 НК) е изключена давността за
престъпленията против мира и човечеството,
така както са предвидени техните състави в
глава четиринадесета от НК, в съответствие
със задълженията на Република България,
произтичащи от посочените по-горе международноправни норми.
Наказателни я т кодекс е единст вени я т
материален наказателен закон в Република
България. Глава четиринадесета от НК и
чл. 79, ал. 2, т. 1 НК са в сила, поради което
за престъпленията с така очертаните състави
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давността е изключена. Техните извършители могат да бъдат съдени при условията на
чл. 7 КЗПЧОС – налаганото наказание не
може да бъде по-тежко от това, което е било
предвидено за съответното престъпление в
момента на осъществяването му (КЗПЧОС е
ратифицирана от България на 31 юли 1992 г.
и е в сила от 7 септември 1992 г.). Това означава, че престъпленията, извършени по
време на познатите в обществото като „възродителен процес“ и „голямата екскурзия“,
и престъпленията, извършени в „лагерите
за политически неблагонадеждни лица“, не
могат да попаднат в обхвата, например, на
престъплението „геноцид“ така, както то е
уредено в НК.
Деянията, към които препраща чл. 79,
ал. 2, т. 2 НК, са били инкриминирани и
по време на тяхното извършване, но не и с
характеристиките на престъпления против човечеството. Според националното наказателно
законодателство те и днес не са престъпления
против човечеството и следователно за тях би
трябвало да са приложими предвидените в НК
давностни срокове. Това разбиране е в пълно
съответствие и с Конвенцията за неприлагане
на давност по отношение на военните престъпления и престъпленията срещу човечеството.
Тя визира конкретни престъпни деяния, които
не включват деянията с признаците, очертани
в чл. 79, ал. 2, т. 2 НК.
Като престъпни посегателства, засягащи
правата на личността, тези деяния не попадат в
обхвата на съставите на престъпления против
човечеството както по силата на посочените
конвенции, така и по националното наказателно право. Именно защото не са установени
като престъпления против човечеството в НК,
породената от тях наказателна отговорност не
би могла да бъде поставена извън действието
на наказателната погасителна давност, без
да влезе в противоречие в крайна сметка с
принципа на правовата държава, прокламиран
в чл. 4 от Конституцията.
Не е възможно това противоречие да бъде
преодоляно и с позоваването на чл. 7 от Римския статут с твърдението, че съдържащата се
в него норма е интегрирана във вътрешното
наказателно законодателство съгласно чл. 5,
ал. 4 от Конституцията.
Видно от стенографските протоколи от пленарните заседания на НС, при приемането на
оспорените в искането норми (Стенографски
протоколи от заседанията на 43-то Народно
събрание на първо и второ четене на законопроекта – осемдесет и осмо заседание, 25
юни 2015 г. – първо четене; сто и двадесето
заседание, 17 септември 2015 г. – второ четене)
законодателят при формулирането им се е
ръководил от решимостта на международната
общност при създаването и подписването на
Римския статут, така както тя е намерила израз
в преамбюла на същия – да се противостои
по един категоричен начин на най-тежките
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престъпления, които създават безпокойство
за цялата международна общност, и да се ангажират държавите, подписали Статута, да се
предприемат мерки и на национално равнище,
за да бъде сложен край на безнаказаността
на извършителите на тези престъпления и
така да допринесат за предотвратяването им.
Стремежът на жертвите на жестоки посегателства върху правата на човека по време на
репресивните режими да бъдат наказателно
преследвани извършителите на тези престъпления, дори и при изтекла давност според
действащите закони, е житейски разбираем
и оправдан.
Въпреки това, ако на тези евентуални
извършители не бъдат предоставени права
както на всеки обвиняем в един справедлив
процес, върховенството на правото е под въпрос и демократичните устои на обществото
са застрашени.
Ако осъждането е лишено от справедливост
и ако истината бъде разрушена от предубеждението и пропагандата, демократичните основи
на обществото биха се оказали неустойчиви.
Накратко, демокрациите няма да са сигурни
без систематично и грижливо прилагане на
правните правила, за да се гарантира, че
справедливостта е постигната на основата на
върховенството на правото.
Правосъдието на прехода не е крайна цел,
то е много повече средство за постигане на
целта – върховенството на правото. Именно
върховенството на правото е това, което създава усещането за морал и справедливост. То
променя и подхода в правосъдието – акцентът се премества от санкционирането върху
превенцията, недопускането да се случи това
отново. Върховенството на правото следва да
бъде разбирано по един широк начин, така че
да обхване не само ефективното правосъдие,
но и гаранциите за основните права, като
справедлив процес, равенство пред закона,
забрана за дискриминация, недопускане на
обратното действие на закон, който утежнява
наказателната отговорност, законоустановеност на престъплението.
В правовата държава търсенето на справедливост не би трябвало да ни отвеж да
другаде освен до върховенството на правото.
Наказателните закони трябва да съобразяват
също и възприетите от обществото морални
принципи, но те се създават, за да регулират
реално съществуващи обществени отношения,
а не като символичен акт на една закъсняла,
поради което – и непостижима справедливост.
Съгласно чл. 5, ал. 4 от Конституцията,
така както е изтълкуван от Конституционния
съд в Решение № 7 от 1992 г., за да бъдат
включени във вътрешното наказателно законодателство деянията, обявени за престъпни от
международните договори, трябва признаците
на престъпните им състави и наказанията за
всяко престъпление да бъдат установени с
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вътрешен законодателен акт, действието на
който се определя в съответствие с изискванията на вътрешното законодателство.
Римският статут е ратифициран от Република България през 2002 г. Като акт на
международното наказателно право за създаването на постоянно действащ Международен
наказателен съд, след множеството ad hoc
международни трибунали за съдене на престъпления против мира и човечеството през
последните няколко десетилетия, Римският
статут има специфичен ранг в йерархията на
международните правни инструменти. Чрез
дефинираните в него състави на престъпленията: геноцид, военни престъпления, престъпления против човечеството, включително
апартейд и посегателство над правата, както
и агресия, той очертава материалната компетентност на МНС и това е непосредственото
предназначение на тяхната уредба.
Не може да се отрече и това, че Римският
статут е акт на международното право, който
бележи безспорен напредък в стремежа към
кодификация на съставите на престъпленията против човечеството като международни
престъпления. Той самият обаче не е кодифициращ акт на международното наказателно право. Очертаните в Статута престъпни
деяния против човечеството нямат характер
на конвенционните състави на престъпления,
установени с посочените по-горе международни актове. При това съгласно чл. 11.1
от Статута Съдът има юрисдикция само по
отношение на престъпления, извършени след
влизането му в сила.
Извличане на признаците на престъплението по реда на прилагане на правото и закона
по аналогия в наказателноправната материя
е недопустимо, когато е във вреда на дееца,
защото води до произвол в правораздаването
и нарушава принципа на законоустановеност
на престъплението. Този принцип изисква
признаците на състава да бъдат ясно и изчерпателно посочени от законодателя. Няма правна
пречка НК да бъде допълнен с нови състави
на престъпленията против човечеството, създадени по модела на Римския статут, но те
не могат да имат обратно действие съгласно
чл. 5, ал. 3 от Конституцията.
Всяко друго разбиране противоречи на
смисъла на чл. 5, ал. 4 от Конституцията, така
както е изтълкуван от Конституционния съд
в посоченото по-горе решение. Разпоредбата
на чл. 5, ал. 4 от Конституцията има действие
занапред и следователно изключва извода,
че е допустимо употребени в международни
договори понятия да служат за смислово
поясняване на състави на престъпления или
елементи от тях, създадени преди влизането в
сила на тези договори. Те са приложими при
тълкуването на нови състави в НК, приети
след влизането им в сила, имащи действие
занапред.

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 1

Конституционният съд отчита, че широкият
спектър изисквания, свързвани с основните
елементи на правовата държава, предлагат
възможност за обхватна преценка на конституционността на оспорените в искането
законови разпоредби, поради което преди
всичко концентрира вниманието си върху това
да установи доколко е налице нарушаване на
този основен конституционен принцип.
Върховенството на правото е най-значимото
и влиятелно постижение на конституционната
мисъл. Както смисълът, така и структурата на
основните закони на демократичните държави
въплъщават този принцип. Върховенството
на правото е основополагащата концепция,
върху която се изгражда и крепи зданието
на политическата и правната система у нас.
Член 4, ал. 1 от Конституцията изрично прогласява правовата държава като проявление
на върховенството на правото за един от основните конституционни принципи. Неговият
смисъл се отразява в общото разбиране, че
всички – и управляващи и управлявани – са
еднакво подчинени на правото и са равни
пред закона.
Както в доктрината, така и в конституционната практика има едно общопризнато ядро
в разбирането за правовата държава, което се
асоциира с два ключови компонента: правовата
държава във формален и в материален смисъл.
Това разбиране се отстоява последователно и
в практиката на Конституционния съд.
Освен преценката за конституционосъобразност в светлината на чл. 4, ал. 1 от Конституцията, такава преценка се налага да бъде
направена и за съответствието на оспорените
разпоредби с чл. 6 от Конституцията, поради
посочените в чл. 79, ал. 2, т. 2 НК признаци,
с които е определен субектът на указаните
там престъпления. Принципът на равенство
пред закона (явяващ се и основно право за
еднакво прилагане на, и третиране от, закона
на всеки индивид) е втъкан в самата същност
на правовата държава.
По искането за установяване на противоконституционност на чл. 79, ал. 2, т. 2 НК:
В своя та п рак т ика Конст и т у ционни я т
съд последователно разгръща съдържанието
на понятието за правова държава с оглед
на формалния елемент – правна сигурност,
както и произтичащите материалноправни
изисквания. Всички те са обединени от идеята
за върховенството на правото – универсалната
и еднаква обвързваща сила на правото по
отношение на всички правни субекти. Член 4,
ал. 1 от Конституцията прогласява изрично
правовата държава като основополагащ за
конституционния и правен ред принцип.
Според Конституционния съд оспорената
норма влиза в противоречие както с формалния елемент на правовата държава – принципа
на правна сигурност и легитимните очаквания,
че държавата ще действа по дължимия към
гражданите начин, така и с материалното є
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съдържание. Поради съществуващата между
тях обвързаност всяко несъобразяване на
законодателя с изискванията, произтичащи
от формалния компонент, има за последица
неосъществяването на материалния компонент
на правовата държава.
Като цяло оспорените промени в НК са в
противоречие с принципа на правовата държава. С тях недопустимостта на погасяването
по давност на наказателното преследване и
изпълнението на наказанието за престъпления
против мира и човечеството, установена с
обвързваща сила за страната с редица международни инструменти и закрепена изрично в
чл. 31, ал. 7 от Конституцията, допълнително
е разширена по отношение и на някои други
тежки престъпления, извършени по времето
на тоталитарното управление на държавата
от 9 септември 1944 г. до 10 ноември 1989 г.
При това на изменението е придадено обрат
но действие по отношение на престъпните
деяния, за които давностният срок е изтекъл.
Последващият акт на справедливост не може
да бъде дефинитивно отречен, защото възстановяването на нарушения баланс е конституционно оправдана цел – още в преамбюла
на Конституцията от 1991 г. справедливостта
е въздигната в основополагаща ценност.
Обществено оправдано е авторите на деяния, чието наказателно преследване е било
осуетено по политически причини, свързани
с особеностите на тоталитарния режим, да
бъдат лишени от възможността да се ползват от изтеклата в недемократични условия
давност. Не е имало пречка такъв подход да
възприеме и българският законодател, стига
обаче при прилагането му да съобрази всички
изисквания на Конституцията – нещо, което
в случая не е станало.
От гледна точка на забраната за обратно
действие на наказателния закон по чл. 15,
т. 1 МПГПП във връзка с чл. 5, ал. 4 от
Конституцията се поставя въпросът дали
чрез закон с обратно действие може да се
възстановяват изтекли преди това давностни
срокове. Действително посочената норма на
международното право обвързва българската държава, но с нея се въвежда забрана за
въвеждане само на такива норми с обратно
действие, които се отнасят до престъплението или до съдържанието на наказанието,
т.е. криминализират деяние, което не е било
престъпно към момента на осъществяването
му, или отежняват предвидените санкционни
последици. Институтът на давността за наказателно преследване се намира извън обхвата
на тази забрана.
Оспорените изменения на НК обаче не
водят до възстановяване на накърнената справедливост (т.е. лишени са от горепосочената
легитимност), а доколкото такава цел все пак
може да се извлече от конкретното им съдържание, използваното средство е несъразмерно
(непропорционално) на постигането є.
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Както беше посочено по-горе, абсолютно
неоправдано е да не се зачита погасителната
давност, която е текла след възстановяването
на демокрацията в страната (според законодателя – след 10 ноември 1989 г.), включително
и по времето, когато действа Конституцията
от 1991 г. В една демократична държава,
възприела новите принципи на разделението
на властите, политическия плурализъм и пр.,
бездействието на институциите, между които
и законодателната власт, не може да обуславя
ограничение, при това дискриминационно, на
правата, които би следвало да ползват всички
извършители на престъпни посегателства.
Класически компонент на правовата държава във формален смисъл е принципът
на законност. Изискването за достъпност и
разбираемост, прецизност, недвусмисленост
и яснота на законите, а оттук – и за предвидимост, за съответствието им с принципите
и ценностите на Основния закон, са сред
най-съществените негови измерения. Правовата държава не търпи формулиране на
неясни, двусмислени законови разпоредби и
тази нетърпимост е особено строга, когато
законодателят навлиза в сферата на правата
и свободите на индивида. Това в особено висока степен се отнася до правната уредба в
областта на наказателната репресия, предвид
възприетия общопризнат принцип за личния
характер на наказателната отговорност.
Конституционният съд е последователен в
своята практика, че яснотата на законовите
норми означава, че те трябва да бъдат достъпни
за адресата, да не оставят съмнения относно
съдържанието на предоставяни права и свободи, както и на налаганите задължения. Ако
правовата държава означава еднакво подчиняване на всички правни субекти на правото,
то тогава законът трябва да е в състояние да
ръководи поведението на всеки. Следователно
законът трябва да бъде формулиран по такъв
начин, че хората да са в състояние да разчетат
предписания модел на поведение.
Разпоредбата на чл. 79, а л. 2, т. 2 НК
посочва вида на престъпленията, за които
наказателната давност не се прилага. Тези
престъпления са очертани чрез фактическо
препращане към наказателни закони, които са
действали в периода 9.09.1944 г. – 10.11.1989 г.
Това препращане не е точно, тъй като структурата на тези закони е различна от тази на
действащия НК, съобразно която е направено
препращането. Това прави невъзможно да се
установи към кои престъпления всъщност се
препраща.
Съставите на престъпленията, към които
нормата в т. 2, чл. 79, ал. 2 НК препраща,
са предвидени в определени глави и раздели
от особената част на действащия НК. Поконкретно, това са „Тежки престъпления по
глава втора, раздел I, раздел II, раздел IV
и раздел V; глава трета, раздел I, раздел II
и раздел III; глава единадесета, раздел III
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от особената част на Наказателния кодекс,
извършени в периода от 9 септември 1944 г.
до 10 ноември 1989 г. от членове на ръководни органи на Българската комунистическа
партия, както и от трети лица, на които са
възложени ръководни длъжностни или партийни функции“.
К ат о с е и ма п р ед ви д , че п р е з по с о 
чения в цитираната разпоредба период са
дейс т в а л и н я ко л ко н а к а з ат е л н и з а кон а
(до 13.II.1951 г. – Наказателен закон на Царство
България; от посочената дата до 10.II.1956 г.
е бил в сила Наказателен закон на Народна република България; от 10.II.1956 г. до
1.V.1968 г. – Наказателен кодекс на НРБ, и от
1968 г. – действащият Наказателен кодекс), не
е ясно кои престъпления има предвид законодателят, например, когато говори за „тежки
престъпления по глава втора“ – по закона,
действал по време на извършването, този по
време на прекратяване на производството или
по сега действащия НК, ако производство не
е било образувано. Глава втора от Наказателния закон на Царство България, например,
вк лючва п рест ъп лени я та п редателст во и
шпионство, а глава втора на Наказателния
закон от 1951 г. – престъпленията против избирателното право. Този пропуск прави разпоредбата неприложима, което е несъвместимо
с материалната справедливост и в крайна
сметка – с принципа на правовата държава.
С ъщо т о ва ж и и за пон я т ие т о „т еж ко
престъпление“, на което е придадено правно
значение само с действащия НК. Това прави
невъзможно това понятие да се приложи по
отношение на отменено наказателно законодателство.
Невъзможно е да бъде определен и субектът на посочените в чл. 79, ал. 2, т. 2 НК деяния. Съгласно цитираната разпоредба това са
членове на ръководни органи на Българската
комунистическа партия (БКП), както и трети лица, на които са възложени ръководни
длъжностни или партийни функции.
Професията, заеманата длъжност, гражданството или семейното положение са такива
качества, които характеризират субекта и
могат да бъдат предвидени от закона като
елемент на състава на престъплението. Въз
основа на тях могат да бъдат създадени и
квалифицирани състави.
Законът, като не членува понятието „ръководни органи“, не дава достатъчно признаци,
по които тези органи да бъдат определени.
Обсъжданата норма от НК е неясна и с оглед
очертаване кръга на особените субекти на
престъпленията, посочени в чл. 79, ал. 2, т. 2
НК – „трети лица“. Правилото за личния характер на наказателната отговорност означава,
че наказателното правоотношение възниква
между държавата и конкретния извършител
на престъплението. Поради това не е ясно
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спрямо кои страни в това правоотношение
посочените в чл. 79, ал. 2, т. 2 НК лица се
явяват „трети“.
Цитираната норма не отговаря на изискването за яснота, прецизност и законоустановеност на престъплението, произтичащи
от принципа на правна сигурност, с оглед
очертаване признаците на субекта и тези
неточности не могат да бъдат преодолени по
пътя на тълкуването.
Посоченото води съда до извода, че е
налице произволно, при това аморфно и неопределено, очертаване на кръга на субектите
на престъпленията по чл. 79, ал. 2, т. 2 НК,
а на това основание – създава предпоставки
за непредсказуемост и противоречивост в
съдебната практика, което противоречи на
изискването за ефективност на защитата на
правото и нарушава принципа на правовата
държава.
Всички тези неточности, неясноти и непрецизност на формулираната в чл. 79, ал. 2,
т. 2 НК разпоредба обосновават противоречие
с изискването за предвидимост на законодателството.
Неопределените по смисъл понятия в законодателните актове предоставят изключителна
дискреционна власт за правоприлагащите
органи относно обхвата и съдържанието на
рестрикциите на конституционно установените
права и свободи. Законите, които се отнасят
до наказателноправното положение на лицата,
следва да се характеризират с висока степен
на прецизност на езика така, че да гарантират
на индивида определена сигурност по отношение на действията, които могат да бъдат
предприети срещу него. Ако законът е толкова
неясен, че позволява произвол при прилагането му, такава неяснота е конституционно
нетърпима и е основание за обявяването на
неговата противоконституционност.
Съдът отчита, че понякога двусмисленият
език може да е преднамерен избор на законодателя, за да се осигури определена гъвкавост, например в сферата на конкурентното
право. Това обаче е недопустимо в сферата
на наказателната репресия, където неяснотата
може да означава неопределимост на някои
от признаците, включени в състава на престъплението, което противоречи на логиката
на наказателната отговорност изобщо.
Правната сигурност означава и относителна
стабилност и последователност в законодателната уредба на наказателната репресия.
Обратното затруднява субектите на правото да
открият валидното правило към даден момент
и спрямо това да осмислят своето поведение.
Институтът на давността, както бе посочено в
предварителните бележки, има дълга история
и е познат и възприет във всички български
наказателни закони.
През периода от 9 септември 1944 г. до
10 ноември 1989 г. в България са действали
три конституции: Търновската, Конституцията
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на Народна република България от 1947 г. и
тази от 1971 г., и всяка от тях съдържа правила, според които обратното действие на
наказателноправни норми е забранено.
Разпоредбата на чл. 79, ал. 2, т. 2 НК създава и вътрешно противоречие в закона. Както
бе посочено в предварителните бележки, по
аргумент за обратното от ал. 2 на чл. 2 НК
следва, че по-неблагоприятен за дееца закон
е всеки, който предвижда по-неблагоприятни
за дееца наказателноправни последици от
всякакъв вид. В този смисъл оспорената в
искането разпоредба от НК превръща закона
в по-неблагоприятен за лицата, визирани в
нея. При това положение взаимноизключващите се императивни правила в чл. 2, ал. 2
и чл. 79, ал. 2, т. 2 НК на практика обричат
правоприлагащия орган на неспазване на
закона – която и от двете норми да приложи,
той би бил в нарушение на НК.
С ъ зда дена е следоват ел но вза и м ноизключваща се уредба, което противоречи на
принципа на правовата държава.
При това положение прилагането на разпоредбата на чл. 79, ал. 2, т. 2 НК не може
да гарантира изискваната от чл. 4, ал. 1 от
Конституцията стабилност на законодателството и правна сигурност, с което се открива
възможност за разрушаване авторитета на
правото.
Конституционният съд счита, че твърдяното
в искането на главния прокурор несъответствие на оспорената разпоредба на чл. 79, ал. 2,
т. 2 НК с чл. 6 от Конституцията е основателно
и приведените аргументи – убедителни. Член 6
от Конституцията въвежда равенството пред
закона и забраната за дискриминация (забрана
както за ограничаване на правата, така и за
въвеждане на привилегии на основание посочените защитени признаци), включително
и по признак политическа принадлежност,
в един от основополагащите за установения
правов ред принципи.
Констит у ционни ят съд последователно
отстоява в своята практика позицията за конституционна недопустимост на законодателни
ограничения в правата по признак политическа принадлежност и заемана длъжност и не
вижда причина да се отклони по настоящото
дело от тази позиция (Решение № 8/1992 г.,
Решение № 11/1992 г., Решение № 2/1999 г.).
Съдът счита, че разпоредбата на чл. 79,
ал. 2, т. 2 НК третира по различен начин
извършителите на посочените в нея престъпления не само с оглед на особеното обществено положение на някои от тях, но създава
неравенство и между субектите с еднакво обществено положение в зависимост от момента
на извършване на престъпление. Доводи за
създаване на неравенство между граждани на
основата на тяхна политическа принадлежност или обществено положение в нарушение
на чл. 6 от Конституцията се извличат и от
допуснатата от визираната норма възмож-
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ност за различен режим на наказателната
отговорност на съучастниците в посочените
престъпления – поставен е в зависимост от
това, дали са носители, или не на качеството,
посочено в чл. 79, ал. 2, т. 2 НК.
Подходът е дискриминационен, защото, от
една страна, не може да се приеме, че посочената група лица като цяло, без изключения,
е била недосегаема за наказателно преследване в тоталитарните условия (напротив, има
примери точно в обратната насока), но и че
изчерпва всеобхватно кръга на извършителите на прикритите от режима престъпления.
Едновременно съдът намира за необходимо
да отбележи следното:
Историческият опит показва, че политически мотивираната дискриминация, дори и
в утвърдените демокрации, може съществено
да повлияе на съдебния процес, подкопавайки
безпристрастността и дори отговорността на
съдилищата. Нещо повече, политически мотивираната дискриминация поражда негативни
дългосрочни последици на разединяване и
противопоставяне в нацията и може да подкопае легитимността на управлението.
Е д но о т с ъще с т вен и т е измер ен и я на
върховенството на правото е разделянето
на правото и политиката, което позволява
да се ограничи максимално възможността
отсъждането да бъде основано на персоналните ценности на съдиите, на техните предпочитания и идеология. Обратното е не само
негатив за правораздаването, то е и провал
за конституционните ценности и принципи,
за чието утвърждаване като измерение на
демокрацията съдилищата имат огромна роля.
Констит у ционното правосъдие е това,
което има за дъл жението да подлож и на
стриктна преценка законодателните актове
за спазването на онези ценности, с които
цялото общество се е обвързало, придавайки
им ранг на върховно право.
По дефиниция и по своето действие върховенството на правото е ограничение на
държавната власт. То изиск ва оценка на
нейните актове в духа на стандартите, които
се свързват с ключовите за конституционализма идеи.
Няма как да бъде спазен принципът на
върховенство на правото, ако законът може да
бъде пренаписван според обстоятелствата, без
да бъдат съобразени конституционно установените принципи и ценности, с които е обвързано
обществото по негова собствена воля.
Съдът за пореден път подчертава, че неотклонно стои на позицията, че в правовата
държава търсенето на справедливи разрешения не може да ни отведе другаде освен до
върховенството на правото.
По искането за установяване на противоконституционност на § 35 и § 36 ПЗР ЗИДНК:
Съответни на изменението в нормата на
чл. 79, ал. 2, т. 2 НК са и две преходни и заключителни разпоредби – § 35 и § 36 ЗИДНК.
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Съдът счита, че разпоредбата на § 35 няма
собствено приложно поле. Член 79, ал. 2, т. 2
НК се прилага и за престъпленията, за които
давностните срокове са изтекли. Този извод
произтича от начина, по който разпоредбата
е формулирана. Това прави § 35 излишен. По
отношение на него важат всички аргументи за
противоконституционност на основание чл. 4,
ал. 1 от Конституцията, които са приведени
при анализа на чл. 79, ал. 2, т. 2 НК.
С § 35 ПЗР ЗИДНК се придава обратно
действие на наказателна разпоредба (чл. 79,
ал. 2, т. 2 НК), която и без това има ретроактивен характер. Тя, както бе вече посочено,
произволно очертава не само кръга на субектите, но и категориите тежки престъпления,
за които се изключва давността. По този
начин на една разпоредба, противоречаща
на всички изисквания на законността, още
веднъж се придава обратна сила.
Предвид изложеното за несъответствие
на разпоредбата на чл. 79, ал. 2, т. 2 НК с
Конституцията, и разпоредбата, въведена с
§ 35 ПЗР ЗИДНК, която повторно придава
обратно действие на отпадането на давността, противоречи на принципа на правовата
държава.
Същата логика като тази на коментирания
§ 35 се съдържа в § 36 ПЗР ЗИДНК, който
урежда процесуален въпрос, като постановява,
че „наказателните дела за престъпления по
чл. 79, ал. 2, т. 2 НК, които са прекратени
поради изтекла давност, се възобновяват с
влизането в сила на този закон“.
Конституционният съд приема твърдяното
в искането, че с изтичане на давностния срок
за наказателноотговорното лице възниква
правото да не бъде наказателно преследвано
за извършеното от него престъпление или
да не изтърпява наложеното му наказание.
То е носител на това право като субект на
възникналото ново правоотношение между
държавата и дееца, породено от изтичането
на срока на наказателната давност.
Съдът приема, че като предвижда вече
прекратените поради изтекла давност дела
да бъдат възобновени по силата на закона,
оспорената норма в § 36 ПЗР ЗИДНК нарушава доверието в стабилността на законовата
уредба и с това – във върховенството на правото. Конституционният съд е последователен
в своята позиция, че нормативна у редба,
която затруднява правоприлагането или е
взаимноизключваща се, е конституционно
нетърпима поради противоречие с принципа
на правовата държава (Решение № 10/2009 г.,
Решение № 2/2013 г., Решение № 5/2000 г. и
Решение № 5/2002 г.).
Прекратяването на наказателно производство и възобновяването на наказателно
дело се осъществяват чрез произнасянето
на съответен орган на съдебната власт и е
уредено в Наказателнопроцесуалния кодекс
(НПК). Нормата в § 36 ЗИДНК предпола-
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га вече да е започнало наказателно преследване за престъпление от посочените в
чл. 79, ал. 2, т. 2 НК, извършено в периода
9.09.1944 г. – 10.11.1989 г., и то да е приключило
с породило правни последици постановление
на прокурора или с влязъл в сила акт на съда
за неговото прекратяване. В двете хипотези
преодоляването на правните последици от
акта на надлежния орган на съдебна власт
става по различен процесуален ред – респ., в
първия, следва да се търси отмяна на прокурорското постановление по служебен почин;
във втория, когато е налице влязъл в сила
съдебен акт за прекратяване на наказателното
производство, ревизията му изисква прилагането на института на възобновяването на
наказателно дело, което става с акт на съда.
Предвиденото в § 36 ПЗР ЗИДНК, че
„наказателните дела за престъпления по § 2,
които са прекратени поради изтекла давност,
се възобновяват с влизането в сила на този
закон“ също е противоконституционно. С
тази разпоредба императивно се създава
задължение за органите на досъдебното и
съдебното производство да извършат действия
за възобновяването на неопределяем кръг
наказателни производства.
Отсъствието на критерий, по който да се
определи кръгът на делата, подлежащи на
възобновяване, прави това възобновяване
невъзможно.
Предвид изложеното, съдът вижда значителен риск наказателното правораздаване
да бъде поставяно в действие избирателно,
което е недопустимо за държава, подчинена
на върховенството на правото, прогласено в
чл. 4, ал. 1 от Конституцията.
В заключение, като съобрази гореизложеното, Конституционният съд намира искането
на главния прокурор за основателно и приема,
че то следва да бъде уважено изцяло. Разпоредбата на чл. 79, ал. 2, т. 2 НК и свързаните
с нея разпоредби на § 35 и § 36 ПЗР ЗИДНК
(ДВ, бр. 74 от 26.09.2015 г.) противоречат на
чл. 4, ал. 1 и чл. 6 от Конституцията на Република България.
Воден от изложените съображения и на
основание чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията
и чл. 22, ал. 1 от Закона за Конституционен
съд Конституционният съд
РЕШИ:
Обявява за противоконституционни чл. 79,
ал. 2, т. 2 от Наказателни я кодекс (обн.,
ДВ, бр. 26 от 2.04.1968 г.; посл. доп., бр. 47
от 21.06.2016 г.) и § 35 и § 36 от преходните
и заключителните разпоредби на Закона за
изменение и допълнение на Наказателния
кодекс (ДВ, бр. 74 от 26.09.2015 г.).
Решението е подписано с особено мнение
от съдия Филип Димитров.
Председател:
Борис Велчев
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ОСОБЕНО МНЕНИЕ

по конституционно дело № 13 от 2015 г.
на съдията Филип Димитров
Съгласно чл. 84, т. 1 във връзка с чл. 8
от Конституцията Народното събрание осъществява законодателната власт в държавата.
Това задължава всички органи в държавата
да уважават тази му дейност и дори някои
законодателни актове да изглеждат несъвършени, ако логиката допуска за тях разумен и
непротиворечащ на Конституцията прочит,
той да бъде възприет. Констатирайки това
в мотивите си по искане за обявяване на
противоконстит уционност, Констит уционният съд нито добавя, нито отнема нещо от
законодателния акт, защото ако има възможен конституционосъобразен прочит на
текста, противоконституционният прочит е
недопустим.
Посочил съм и в мотивите на особеното си
мнение по допустимостта на к.д. № 13/2015 г.,
че съществува конституционосъобразен прочит на атакуваната т. 2 на чл. 79, ал. 2 НК и
че тя съставлява акт на автентично тълкуване,
който може да бъде облечен единствено във
формата на законов текст.
Съображенията, поради които считам, че
следва да се отхвърли искането на главния
прокурор за обявяване на атакуваните текстове за противоконституционни, са следните:
1. България е ратифицирала на 21.05.1969 г.
Convention on the Non-Applicability of Statutory
Limitations to War Crimes and Crimes Against
Humanity, G.A. res. 2391 (XXIII), annex, 23 U.N.
GAOR Supp. (No. 18) at 40, U.N. Doc. A/7218
(1968), влязла в сила на 11.11.1980 г., която
изрично отменя давността за престъпления
срещу човечеството „независимо от датата
на извършването им“ (чл. 1), като изрично
препраща към Хартата на Международния
трибунал в Нюрнберг, в чийто чл. 6, т. „с“
изрично са вк лючени и преследвания на
политическа основа, чиито извършители са
действали „whether as individuals or as members
of organizations“ (лично или като членове на
организация). От този момент именно посоченото в хартата е меродавно за дефиницията
на „престъпления срещу човечеството“. Това
е и единствената дефиниция, която може да
има предвид и разпоредбата на чл. 31, ал. 7
от българската Конституция от 1991 г.
В мотивите към Решение № 7 от 2.VII.1992 г.
на КС на РБ по к. д. № 6/92 г. изрично се
посочва, че „употребените в международните
договори изрази и понятия, които се съдържат
като елементи в престъпни състави, предвидени във вътрешното законодателство, обаче
могат да служат за смислово поясняване на
тези състави или елементи от тях. В този
смисъл международните договори, които имат
наказателноправен характер и са ратифицирани и обнародвани, са част от вътрешното
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право.“ Именно такова е понятието „престъп
ления срещу човечеството“. При това става
дума не за въведено от КС правило, а за общ
правен принцип, до който КС е редуцирал
тълкуванието на текста на чл. 5, ал. 2, 3 и 4
от Конституцията.
2. Действително българският комунистически законодател е изхитрувал, записвайки
в главата „Престъпления срещу мира и човечеството“ на Наказателния кодекс, приет през
1968 г. (когато приобщаването към хартата
вече е било на дневен ред), само съставите
на геноцид и апартейд, избягвайки да включи
там съответните престъпления „на политическа основа“. Това обаче не може да промени
естеството на прест ъплени я срещу човечеството и на други записани в НК състави,
независимо дали са квалифицирани и дали
са систематизирани под подходящ надслов,
стига да отговарят на посочената дефиниция
на хартата. От друга страна, този „пропуск“
в подредбата попада под разпоредбите на
чл. 2, ал. 2, т. 2 и 3 от Закона за обявяване
на комунистическия режим в България за
престъпен (ДВ, бр. 37 от 5.05.2000 г.), чийто
правен смисъл е именно да обезсили позоваването на такива „отклонения“ от нормалните
правни стандарти.
Не може да се поддържа, че се касае за
въвеждане на нова категория престъпления.
По силата на горепосоченото приложение на
международно утвърдените дефиниции престъпленията по посочените в атакувания текст
глави са „престъпни състави, предвидени във
вътрешното законодателство“. Законодателят
не е длъжен да създава квалифицирани състави за тях, обаче отпадането на давността е
неизбежно, ако те, независимо в коя глава на
кодекса се намират, отговарят на критериите
по цитираната харта.
3. Законодателят може да има основателни
причини да провъзгласи отново съществуващи вече правила, особено ако по тях се води
някакъв вид дебат или има неприлагане на
нормата. Това е именно автентичното тълкуване на законите, което доктрината приема,
че трябва да бъде извършено единствено със
закон. Нещо повече, той може да разпростре
това автентично тълкувание не непременно
върху целия кръг на тези състави, а само за
онези, които счете за необходимо да разтълкува. Очевидно престъпления срещу човечеството могат да бъдат извършени от „лица,
действащи и индивидуално, и като членове на
организации“, т.е. не само от лица на ръководни
партийни и държавни длъжности или такива,
на които е възложено да изпълняват такива
функции. Посочвайки в т. 1 общата хипотеза,
законодателят е използвал втората точка, за да
изтълкува и потвърди принадлежността към
категорията „престъпления против човечеството“ на престъпления по визираните глави
от НК, извършени в специфично качество, а
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именно като номенклатура от изпълнители
на престъпната политика на комунистическия
режим. Приел, че е необходимо да извърши
автентично тълкувание поради съпротивата
срещу признаването на престъпния характер
на комунистическия режим, законодателят
очевидно е свързал допълнителната разпоредба
за възобновяване на делата с това ограничено
по обсега си тълкуване. Кръгът на партийните
и държавните ръководители, респ. лицата,
на които е възложено да изпълняват такива
функции, е ограничен и това прави задължението за възобновяване на делата (доколкото
изобщо има живи извършители) реалистично.
4. Не може да се поддържа, че понятието
„ръководни органи на БКП“ е неясно – ръководните органи на БК П са описани в
устава є. Лицата, на които са възложени ръководни длъжности или партийни функции
в комунистическата държава, са описани в
т.нар. Номенклатурни списъци, утвърждавани с протоколи на Политбюро на ЦК на
БКП (напр., последен по време Протокол
№ 280 от 11 юли 1978 г. от заседание на
Политбюро на ЦК на БКП – http://politburo.
archives.bg/bg/2013-04-24-11-12-48/dokumenti/
1970-1979/3960---280--11--1978--). Установено е
(сравни Везенков, Ал. „Властови структури
на БКП 1944 – 1989“, СИЕЛА 2008), че след
1961 г. номенклатурните кадри от групи А,
Б и В по-често не съвпадат с партийните
ръководители и функционери и така голям
брой измежду тях се явяват трети лица с
управленски функции в комунистическата
държава-партия.
5. Не може да се поддържа и че текстът
няма смисъл поради това, че извършителите
на визираните престъпления са измрели.
Законите уреждат принципни въпроси и не
се интересуват от това има ли налице живи
извършители на престъпления.
6. Недоп ус т и мос т та на ра зш и ри т ел но
тълкуване премахва и необходимостта да се
обсъждат литературните и граматическите
достойнства или недостатъци на атакувания
текст. Повече или по-малко съответен на
най-добрите стандарти за формулиране на
законите, той не създава нищо повече от
вече съществуващото, а предлага автентично
тълкуване (при това с ограничен обсег) на
„употребените в международните договори
изрази и понятия, които се съдържат като
елементи в престъпни състави, предвидени
във вътрешното законодателство“.
По тези съображения искането за обявяване
на разпоредбата на чл. 79, ал. 2 НК съгласно
§ 2, 35 и 36 ЗИД НК (ДВ, бр. 74 от 26.09.2015 г.)
за противоречаща на Конституцията на Република България следва да бъде отхвърлено.
Конституционен съдия:
Филип Димитров
8348
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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 263
ОТ 14 ОКТОМВРИ 2016 Г.

за закриване на Дома за медико-социални
грижи за деца – Златица
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Закрива Дома за медико-социални
грижи за деца – Златица, считано от 1 ноември 2016 г.
Чл. 2. Министърът на здравеопазването да
определи състава на ликвидационната комисия и да сключи договор с членовете є до 15
ноември 2016 г.
Чл. 3. Ликвидационната комисия по чл. 2
да извърши всички действия по ликвидация на
лечебното заведение по чл. 1 до 31 май 2017 г.
Чл. 4. Трудовите правоотношения на работещите в лечебното заведение по чл. 1 да се
уредят съгласно чл. 328, ал. 1, т. 1 от Кодекса
на труда.
Чл. 5. (1) Разходите за ликвидацията на
лечебното заведение по чл. 1, включително
за обезщетенията по Кодекса на труда, да се
изплатят от бюджета на Министерството на
здравеопазването.
(2) Активите, пасивите, както и другите
права и задължения на закрития Дом за медико-социални грижи за деца – Златица, да се
поемат от Министерството на здравеопазването.
(3) Документите от архива на закритото
лечебно заведение по чл. 1, с изключение на
документите, предадени от ликвидационната
комисия по чл. 2 на съответните регионален
държавен архив и териториално поделение на
Националния осигурителен институт, да се
предадат за съхранение до изтичането на определените им за това срокове на съответната
регионална здравна инспекция.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание
чл. 52, ал. 1 от Закона за лечебните заведения
и чл. 3, ал. 1 от Наредбата за условията и реда
за ликвидация на лечебните заведения по чл. 5,
ал. 1 от Закона за лечебните заведения, приета
с Постановление № 28 на Министерския съвет
от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 20 от 2000 г.; изм. и
доп., бр. 16 от 2001 г., бр. 96 от 2005 г., бр. 84
от 2007 г. и бр. 44 от 2013 г.).
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
8336
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 264
ОТ 14 ОКТОМВРИ 2016 Г.

за приемане на Наредба за критериите и реда
за определяне наличието на основни интереси в случаите по чл. 13, ал. 1, т. 13, букви
„а“, „е“ и „ж“ и чл. 149, ал. 1, т. 2 от Закона
за обществените поръчки, които трябва да
бъдат защитени при сключване на договор
за обществена поръчка или при провеждане
на конкурс за проект
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема Наредба за критериите и реда за определяне наличието на
основни интереси в случаите по чл. 13, ал. 1,
т. 13, букви „а“, „е“ и „ж“ и чл. 149, ал. 1, т. 2
от Закона за обществените поръчки, които
трябва да бъдат защитени при сключване
на договор за обществена поръчка или при
провеждане на конкурс за проект.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Отменя се Наредбата
по чл. 13, ал. 3 от Закона за обществените
поръчки за критериите и реда за определяне
на основни национални интереси в областта
на сигурността и отбраната по смисъла на
чл. 346 от Договора за функционирането на
Европейския съюз (ДФЕС) и реда за сключване на договори, приета с Постановление
№ 180 на Министерския съвет от 2013 г., (обн.,
ДВ, бр. 75 от 2013 г.; изм., бр. 40 от 2015 г.).
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков

НАРЕДБА

за критериите и реда за определяне наличието на основни интереси в случаите по
чл. 13, ал. 1, т. 13, букви „а“, „е“ и „ж“ и
чл. 149, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените
поръчки, които трябва да бъдат защитени
при сключване на договор за обществена
поръчка или при провеждане на конкурс
за проект
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С наредбата се уреждат критериите
и редът за определяне наличието на основни
интереси, свързани със сигурността на страната, които трябва да бъдат защитени при
сключване на договор за обществена поръчка
или при провеждане на конкурс за проект
в случаите по чл. 13, ал. 1, т. 13, букви „а“,
„е“ и „ж“ и чл. 149, ал. 1, т. 2 от Закона за
обществените поръчки (ЗОП).
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Чл. 2. Основните интереси в област та
на сигурността на страната се определят
в съответствие със Закона за управление
и функциониране на системата за защита
на националната сигурност (ЗУФСЗНС) и
Стратеги ята за национална сиг у рност на
Република България.
Раздел II
Критерии за определяне наличието на основни интереси, свързани със сигурността на
страната, които трябва да бъдат защитени
при сключване на договор за обществена
поръчка или при провеждане на конкурс
за проект в случаите по чл. 13, ал. 1, т. 13,
букви „а“, „е“ и „ж“ от Закона за обществените поръчки
Чл. 3. В случаите по чл. 13, ал. 1, т. 13,
букви „а“, „е“ и „ж“ ЗОП определяне наличието на основен интерес, свързан със
сигурността на страната, и необходимостта
от неговата защита се извършва въз основа
на следните критерии:
1. наличие на посегателство или на съществен риск от застрашаване на основен
интерес, свързан със сигурността на страната;
2 . нео бход и мо с т о т п р о т и водейс т вие,
намаляване или предотвратяване на посегателството или на съществения риск от
застрашаване на основен интерес, свързан
със сигурността на страната;
3. пряка връзка между основния интерес, свързан със сигурността на страната, и
предмета на строителството, доставката или
услугата, за които ще се сключва договор,
или с предмета на конкурса за проект.
Чл. 4. Наличието на основен интерес,
свързан със сигурността на страната по чл. 13,
ал. 1, т. 13, букви „а“, „е“ и „ж“ ЗОП, се
преценява за всеки отделен случай по повод
необходимостта от сключване на договор за
доставки, услуги или строителство.
Раздел III
Критерии за определяне наличието на основни интереси, свързани със сигурността на
страната, които трябва да бъдат защитени
при сключване на договор за обществена
поръчка в случаите по чл. 149, ал. 1, т. 2
от Закона за обществените поръчки
Чл. 5. В случаите по чл. 149, ал. 1, т. 2
ЗОП определяне на наличието на основен
интерес, свързан със сигурността на страната, и необходимостта от неговата защита се
извършва въз основа на следните критерии:
1. наличие на посегателство или на съществен риск от застрашаване на основен
интерес, свързан със сигурността на страната;
2. необходимост от предоставяне на класифицирана информация;
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3. не о бход и мо с т о т п р о т и водейс т вие,
намаляване или предотвратяване на посегателството или на съществения риск от
застрашаване на основния интерес, свързан
със сигурността на страната;
4. пряка връзка между основния интерес, свързан със сигурността на страната, и
предмета на строителството, доставката или
услугата, за които ще се сключва договор,
или с предмета на конкурса за проект.
Чл. 6. Наличието на основен интерес,
свързан със сиг у рност та на ст раната по
чл. 149, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки, се преценява за всеки отделен
случай по повод необходимостта от сключване на договор за доставки, услуги или
строителство.
Раздел IV
Ред за определяне наличието на основни
и н т ереси, свърз а н и с ъ с си г у рнос т т а н а
страната, в случаите по чл. 13, ал. 1, т. 13,
букви „а“, „е“ и „ж“ и чл. 149, ал. 1, т. 2 от
Закона за обществените поръчки
Ч л. 7. (1) Пр ецен к ат а з а на л и ч ие на
основен интерес, свързан със сигурността
на страната, по чл. 3 и 5 се извършва от
Министерск и я съвет по п ред ложение на
възложителя, за което се приема решение.
(2) Когато възложител установи, че са
налице всички критерии по чл. 3 и 5, внася
в Министерския съвет проект на решение
с доклад.
Чл. 8. (1) Докладът по чл. 7, ал. 2 съдържа:
1. идентификация на основния интерес,
свързан със сигурността на страната;
2. изложение на фактите и обстоятелствата, които:
а) доказват наличието на посегателство
или съществен риск от заст рашаване на
основния интерес по т. 1;
б) обосновават необходимостта от противодействие, намаляване или предотвратяване на посегателството или на съществения
риск от застрашаване на основния интерес,
свързан със сигурността на страната;
в) обосновават необходимостта от предоставяне на класифицирана информация в
случаите по чл. 5;
г) обосновават наличието на пряка връзка
между основния интерес по т. 1 и предмета
на строителството, доставката или услугата, за които ще се сключва договор, или с
предмета на конкурса за проект;
3. описание на предлаганите мерки за
защита на основния интерес по т. 1, както
и обосноваване на тяхната съразмерност с
преследваната цел – осигуряване на необходимата защита на интереса по т. 1, включително мотиви защо тази защита не може
да се осигу ри чрез процеду рите, предвидени в ЗОП;
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4. предложение за вземане на решение.
(2) Предложеното решение в доклада по
ал. 1 не може да се мотивира единствено с
икономически интереси.
Ч л. 9. Материа ли те по ч л. 7, а л. 2 се
с ъгл ас у в ат и вн ася т з а ра зглеж д а не о т
Министерския съвет по реда, определен в
Устройствения правилник на Министерския
съвет и на неговата администрация.
Чл. 10. След приемането на решението
на Министерския съвет възложителят може
да сключи договор, когато са налице всички
други условия по чл. 13, ал. 1, т. 13, букви
„а“, „е“ и „ж“ и по чл. 149, ал. 1, т. 2 ЗОП.
Допълнителна разпоредба
§ 1. По смисъла на наредбата:
1. „Възложител“ е лицето, определено като
възложител по смисъла на ЗОП.
2. „К ласифицирана информация“ е класифицираната информация по смисъла на
Закона за защита на класифицираната информация.
Заключителна разпоредба
§ 2. Наредбата се приема на основание
чл. 13, ал. 2 и чл. 149, ал. 9 от Закона за
обществените поръчки.
8337

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
НАРЕДБА № PД-02-20-4
от 11 октомври 2016 г.

за предоставяне на услуги от кадастралната
карта и кадастралните регистри
Раздел І
Общи положения
Чл. 1. (1) С наредбата се определят условията и редът за заявяване и предоставяне на
услуги от Агенцията по геодезия, картография
и кадастър съгласно Закона за кадастъра и
имотния регистър (ЗКИР), както и техният
вид, формат и съдържание.
(2) С наредбата се определят и:
1. условията и редът за заявяване и предоставяне на услуги от общинските служби
по земеделие и от общините в случаите по
чл. 55, ал. 7 и 8 ЗКИР;
2. условията и редът за определяне на служители на общинските служби по земеделие
и на общинските администрации, които да
извършват административно обслужване от

С Т Р.

20

ДЪРЖАВЕН

името на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, както и условията и редът
за тяхното оправомощаване и прекратяване
на правомощията им.
Чл. 2. (1) Услуга от кадастралната карта
и кадастралните регистри са действи ята,
извършвани от Агенцията по геодезия, картография и кадастър, и резултатите от тях
по повод постъпило заявление или заявка
за предоставяне на данни или заявление за
извършване на изменение в кадастралната
карта и кадастралните регистри.
(2) За изпълнение на услуга чрез отдалечен
достъп до административната информационна система, без да се изискват данни за
заявителя, се подава заявка.
Чл. 3. Резултатите от заявени услуги са:
официални документи и справки в електронна
форма и/или писмен и графичен вид.
Чл. 4. Услугите се изпълняват с данни от:
1. кадастралната карта;
2. кадастралните регистри;
3. специализирани данни, карти и регистри,
предоставени или приети от Агенцията по
геодезия, картография и кадастър;
4. и нформа ц ион но -а д м и н ис т рат и вната
карта.
Чл. 5. При заявяване на услуга обектите
се определят чрез:
1. идентификаторите и номерата им;
2. местоположението им, зададено чрез
посочване; очертание на територията, в която
попадат, или чрез задаване на координати
в указана референтна координатна система;
3. административните им адреси;
4. други характеристики, които определят
еднозначно обектите.
Чл. 6. (1) Заявяването и получаването на
резултатите от услуги на цифров или традиционен носител се извършват по един от
следните начини:
1. чрез отдалечен достъп до административната информационна система;
2. на място, в което Агенцията по геодезия,
картография и кадастър приема заявления и
предоставя услуги;
3. с универсална куриерска или пощенска
услуга с препоръчана пратка с обратна разписка – за сметка на получателя на услугата.
(2) Заявителят избира начина по ал. 1 в
зависимост от вида на услугата и условията
за предоставянето є.
(3) В случаите на ал. 1, т. 3 препоръчаната пратка се предоставя лично на лицето,
което е заявител, или на упълномощено от
него лице след представяне на пълномощно,
или на изрично посочено от заявителя трето
лице. При получаване на пратката лицата се
легитимират пред доставчика с име, ЕГН и
лична карта.
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Раздел ІІ
Резултати от услуги
Чл. 7. (1) Агенцията по геодезия, картография и кадастър предоставя следните
групи услуги:
1. търсене на информация в източниците
на данни по чл. 4;
2. разглеждане на данни от източниците
по чл. 4;
3. предоставяне на каталог на данните от
източниците по чл. 4 и услугите с тях;
4. предоставяне на справки от източниците по чл. 4;
5. издаване на официални документи.
(2) Условията за изпълнение на услугите
по ал. 1, т. 4 са съгласно приложение № 1.
(3) Условията за изпълнение на услугите
по ал. 1, т. 5 са съгласно приложение № 2.
Чл. 8. (1) Резултатите от услугите се предоставят по образец, одобрен от изпълнителния директор на Агенцията по геодезия,
картография и кадастър.
(2) В електронен вид резултатите се предоставят във формата по чл. 12, т. 5 ЗКИР, в
PDF или друг формат, определен с договор.
(3) В електронен вид предоставянето на
данни се извършва чрез предаването им
на цифров носител или чрез контролиран
о тда лечен дост ъп до а дм инист рат ивната
информационна система.
Чл. 9. Резултатите от изпълнени услуги са
със съдържание съгласно приложения № 1 и 2.
Чл. 10. (1) Услугите по чл. 7, ал. 1, т. 1 – 4
се извършват чрез административната информационна система със заявка чрез отдалечен
достъп.
(2) Резултатът от услуга търсене на информация е списък на обекти от източниците
по чл. 4, получена на екрана на заявителя.
(3) Резултатът от услуга разглеждане на
данни от източниците по чл. 4 е информация
за конкретни обекти, получена на екрана
на заявителя, включваща пространствени и
семантични данни.
(4) Резултатът от услуга по предоставяне на
каталог на данните от източниците по чл. 4
и услугите с тях е информация за обектите и
услугите, получена на екрана на заявителя,
която съдържа:
1. видовете обекти, тяхната идентификация
и характеристиките им, включително данни
за точност, актуалност, пространствен обхват
и правен статут;
2. видовете услуги, условията за заявяване
и получаване и вида на резултата с данни
за обектите.
(5) Услугите по предоставяне на справки
от източниците по чл. 4 са със съдържание,
вид и формат съгласно приложение № 1 и не
се авторизират от служители на Агенцията
по геодезия, картография и кадастър.
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Чл. 11. (1) Официалните документи се
издават и авторизират от началника на службата по геодезия, картография и кадастър,
изпълнителния директор на Агенцията по
геодезия, картография и кадастър или оправомощени от него служители за територията
на цялата страна и/или оправомощени лица
по чл. 30, ал. 4 и по чл. 35, ал. 4.
(2) Официа лните док у менти съдържат
данните от източниците по чл. 4.
(3) Официалните документи, издадени в
електронна форма, се подписват с електронен подпис.
Чл. 12. (1) Скица-проект и схема-проект
се издават въз основа на приет проект за
изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, валидни са в срок 6 месеца
от приемането на проекта и не подлежат на
презаверяване.
(2) Удостоверение по чл. 54а, ал. 3 ЗКИР се
издава въз основа на приет проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните
регистри и данните от проекта, подлежащи
на отразяване, са нанесени в кадастралната
карта и кадастралните регистри.
(3) Удостоверение по чл. 54а, ал. 3 ЗКИР
за съоръжения, които не са обект на кадастралната карта, се издава от Агенцията по
геодезия, картография и кадастър, след като
данните, подлежащи на отразяване, са предоставени на общинската администрация.
Раздел ІІІ
Условия и ред за заявяване на услугите
Чл. 13. Формата на заявлението се одобрява от изпълнителния директор на Агенцията
по геодезия, картография и кадастър.
Чл. 14. (1) Заявител е лице, идентифицирано и регистрирано в административната
информационна система.
(2) За изпълнение на услуга при подаване
на заявление лицето по ал. 1 прилага данни
и документи съгласно приложения № 1 и 2.
(3) Правото да полу чи резултатите от
услугата има заинтересованото или упълномощено от него лице. В случаите, в които
заинтересованото лице е заявител, резултатите от услугата могат да бъдат получени
и от лице, посочено от него в заявлението.
(4) Извършване на изменение в кадастралната карта и кадастралните регистри може
да се заявява заедно с подаване на заявление
за приемане на проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри
или отделно след издадено удостоверение за
приет проект за изменение.
Чл. 15. (1) Лица, които пред друг административен или съдебен орган или пред лица
с публични функции доказват (претендират)
вещни права за територия в граници, определена с проект за изменение, заявяват изда-
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ване на скица-проект или схема-проект след
предоставяне на удостоверение за започнато
производство от съответния орган или лице.
(2) Службата по геодезия, картография
и кадастър по местонахождение на обекта
на кадастъра регистрира заявление в административната информационна система в
случаите на служебно постъпили данни за
изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри.
Чл. 16. Заявлението за услуга съдържа:
1. у ника лен идентификационен номер,
получен при регистрацията му в административната информационна система;
2. дата, час, минута и секунда на регистрацията на заявлението;
3. данни за заявителя на услугата: име,
ЕГН/БУЛСТАТ, качество (заинтересовано
или упълномощено от него лице, или трето
лице), адрес, телефон за връзка и адрес на
електронна поща, както и данни за представляваното лице, в съответствие с чл. 61,
ал. 1, т. 1 – 7 ЗКИР;
4. срок за изпълнение на услугата в съответствие с приложения № 1 и 2;
5. услугите, които се заявяват съгласно
приложения № 1 и 2;
6. вид и основание за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри
съгласно наредбата по чл. 31 ЗКИР;
7. обектите, предмет на услугата, посочени
от заявителя, съгласно чл. 5;
8. вид и форма на резултатите от заявените услуги, както и начин и място на
получаването им;
9. данни за правоспособното лице, извършило геодезическите измервания и изработило проекта за изменение на кадастралната
карта и кадастралните регистри, в случаите
на заявени изменения;
10. подпис, електронен подпис или клиентски идентификационен код, издаден от Агенцията по геодезия, картография и кадастър;
11. списък на приложените документи,
включително и документите, предоставени
в цифров вид, както и проект за изменение
на кадастралната карта и кадастралните регистри в съответствие с наредбата по чл. 31
ЗКИР, когато се изменят кадастралната карта
и кадастралните регистри;
12. име и ЕГН на лицето, което може да
получи резултата от услугата, в случаите на
чл. 14, ал. 3.
Чл. 17. (1) Заявленията се въвеж дат и
регистрират в административната информационна система от заявителя, от служител
на сл у жбата по геодези я, картог рафи я и
кадастър, от оправомощено лице по чл. 30,
ал. 4 или по чл. 35, ал. 4.
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(2) При въвеждане на данни за заявление
ч рез а дминист рат ивната информац ионна
система при наличие на непълни или грешни
данни заявителите се уведомяват, че документът не може да бъде регистриран.
(3) Получени по пощата заявления с установени при въвеждане липсващи или грешни
данни се регистрират в отделен регистър в
административната информационна система,
а заявителят се уведомява на посочения от
него адрес.
Чл. 18. (1) За регистрирано заявление в
административната информационна система
се създава административна преписка.
(2) Заявителят се уведомява на екран, на
място или на посочения от него адрес за
входящия номер на успешно регистрираното
заявление.
(3) Когато заявлението е изпратено по
пощата, заявителят се счита за уведомен от
датата на получаване на обратната разписка.
Чл. 19. (1) Регистрирани заявления, за
които липсват документи, необходими за
изпълнението на услугите, не се изпълняват
до отстраняване на недостатъците.
(2) При наличие на недостатъци в заявлението и в приложените към него документи
заявителят се уведомява да отстрани недостатъците в 14-дневен срок, както и за последиците от неотстраняването им.
(3) Службата по геодезия, картография и
кадастър не може да изисква от заявителя
предоставяне на информация или документи,
които са налични при нея, в друга служба по
геодезия, картография и кадастър или в Агенцията по геодезия, картография и кадастър.
(4) Срокът за изпълнението на услугата спира да тече до отстраняване на недостатъците.
(5) Административната преписка се прекратява и архивира, ако в срока по ал. 2 не
се отстранят недостатъците на заявлението.
Заплатената такса за извършване на услугата
не се възстановява.
Чл. 20. (1) Заявление за извършване на
услуга, когато не се изменят граници и очертания на обектите на кадастъра, се подава
в избрана от заявителя служба по геодезия,
картография и кадастър независимо от местонахождението на обекта или чрез административната информационна система.
(2) Заявление за извършване на изменение на граници и очертания на обектите на
кадастъра се подава в службата по геодезия,
картография и кадастър по местонахождение
на обекта или чрез административната информационна система.
Раздел ІV
Условия и ред за изпълнение и предоставяне
на резултата от услугите
Чл. 21. (1) Услугите се изпълняват:
1. от службата по геодезия, картография и
кадастър по местонахождение на обектите на
кадастъра в случаите по чл. 20, ал. 2;
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2. от службата по геодезия, картография
и кадастър по заявено място за получаване
на резултата в случаите по чл. 20, ал. 1;
3. чрез административната информационна система.
(2) Регист рираните за явлени я в административната информационна система се
изпълняват от службата по геодезия, картография и кадастър по реда на тяхното постъпване след разпределянето им за изпълнение
на съответните служители от началника на
службата или упълномощен от него служител.
Чл. 22. (1) В административната информационна система се отбелязват датата, часът,
минутата и секундата на разпределение на
регистрираните заявления и заявки.
(2) Началната дата на изпълнение на измененията и услугите от едно заявление е датата
на неговата регистрация, ако заявлението
няма недостатъци, или датата на отстраняване
на недостатъците по чл. 19, ал. 2.
(3) Резултатите и датата на уведомяване
на заявителя за изпълнената услуга и/или
изменение се регистрират в административната информационна система.
Чл. 23. (1) По регистрирано заявление за
услуга и/или изменение службата по геодезия,
картография и кадастър уведомява заявителя
по посочения от него начин и на посочения
от него адрес за кореспонденция за:
1. началната и крайната дата на изпълнение на услугата, съответно за извършеното
изменение;
2. необходимостта от допълнителни данни
и документи за изпълнение на услугата и/
или изменението;
3. отказ от изпълнение на услугата и/или
изменението с мотивите за него, когато е
постановен такъв.
(2) Уведомленията по ал. 1 съдържат информация и за:
1. номера на заявлението, заявените услуги
и/или изменение, датата на регистрацията;
2. имената, длъжността и подписа на служителя, изпълняващ услугата;
3. датата на уведомлението и срока за
подаване на допълнителна информация в
случаите на ал. 1, т. 2.
Чл. 24. Всички приключени преписки се
архивират в административната информационна система.
Чл. 25. (1) Авторизиране на официален
документ става с полагане на саморъчен
подпис или на електронен подпис от лицата
по чл. 11, ал. 1 или с електронен подпис на
ведомството.
(2) В административната информационна
система се записват дата, час и минута на
създаване на резултата от услугата, както и
дата на получаването му от заявителя.
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(3) При предоставяне на услуга чрез контролиран отдалечен достъп до административната информационна система автоматично се записва отчет за времето и обема на
предоставените данни.
Чл. 26. (1) Резултатите от услугите се получават от заявителя, посочено от заявителя
при заявяването лице или упълномощено от
заявителя лице.
(2) Всички етапи от изпълнение на преписката се отбелязват в административната
информационна система и за заявителя са
достъпни данни за:
1. обстоятелствата по чл. 19, ал. 1 и чл. 23,
ал. 1;
2. приключване на дейностите по изпълнение на услугите и готовността за получаване
на резултатите;
3. получаване на резултата от услугата;
4. приключване и архивиране на преписка.
Раздел V
А дминистративно обслуж ване от общинските служби по земеделие с кадастрална
информация
Чл. 27. (1) Общинските служби по земеделие подпомагат службите по геодезия, картография и кадастър при административното
обслужване с кадастрална информация за
земеделски и горски територии с одобрени
кадастрална карта и кадастрални регистри.
(2) Общинските служби по земеделие с
изключение на тези, които се намират в административните центрове на областите, подпомагат службите по геодезия, картография и
кадастър при административното обслужване
с кадастрална информация за територията
на административната област, в която попадат. В населените места – административни
центрове на областите, административното
обслужване се извършва от службите по
геодезия, картография и кадастър.
Чл. 28. За подпомагане на службите по
геодезия, картография и кадастър при административното обслужване с кадастрална информация по чл. 27, ал. 1 общинските служби
по земеделие извършват следните услуги:
1. издаване на скица на поземлен имот;
2. издаване на скица на сграда;
3. издаване на схема на самостоятелен
обект;
4. издаване на удостоверение за наличие
или липса на данни.
Чл. 29. (1) За извършване на услугите по
чл. 28 общинските служби по земеделие приемат и обработват заявления и предоставят
официални документи.
(2) Извън случаите по ал. 1 общинските
служби по земеделие могат да приемат заявления и за извършване на изменения на кадастралния регистър на недвижимите имоти.
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(3) Условията и редът за заявяване на
услугите е съгласно раздел ІІІ.
(4) Условията и редът за изпълнение и
предоставяне на услугите по чл. 28 е съгласно раздел ІV. Официалните документи
се предоставят на хартиен носител.
Чл. 30. (1) Общинските служби по земеделие приемат и обработват заявления
и предоставят официални документи чрез
сл у ж ители, определени от минист ъра на
земеделието и храните.
(2) Министърът на земеделието и храните
уведомява писмено изпълнителния директор
на Агенцията по геодезия, картография и
кадастър за определените от него лица. В
у ведомлението се посочват т рите имена,
длъжността и общинската служба по земеделие, чийто служител е лицето.
(3) Министърът на земеделието и храните
уведомява незабавно изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография
и кадастър в случаите на промени относно
лицата по ал. 1.
(4) Оправомощаването на лицата по ал. 1
и прекратяването на техните правомощия
се извършва със заповед на изпълнителния
директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър. Заповедта съдържа трите
имена на служителите, длъжност и работно
място. За всяка областна дирекция „Земеделие“ се издава отделна заповед. При промяна
на лицата по ал. 1 или при прекратяване на
правомощията им се извършва промяна в
заповедта за оправомощаване.
(5) Изпълнителният директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър
уведомява министъра на земеделието и храните за необходимостта от определяне на
друго лице при неизпълнени задължения по
тази наредба от оправомощено лице по ал. 4.
В този случай правомощията на лицата по
ал. 1 се прекратяват.
(6) Копие от заповедите по ал. 4 се изпращат на министъра на земеделието и храните,
на директора на областна дирекция „Земеделие“, на началника на общинската служба
по земеделие и на началника на службата по
геодезия, картография и кадастър. Заповедите се публикуват на официалната страница
на Агенцията по геодезия, картография и
кадастър.
Чл. 31. Оправомощените лица по чл. 30,
ал. 4 имат право на достъп до административната информационна система – разглеждане
на пълната информация от кадастралната
карта и кадастралните регистри, заявяване
на услугите по чл. 28 и чл. 29, ал. 2 и получаване на резултатите от изпълнените услуги.
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Раздел VI
Административно обслужване от общинските
администрации с кадастрална информация
Чл. 32. (1) Общинските администрации
могат да подпомагат службите по геодезия,
картография и кадастър при административното обслужване с кадастрална информация за територии с одобрена кадастрална
карта и кадастрални регистри при условия,
определени със споразумение, подписано от
изпълнителния директор на Агенцията по
геодезия, картография и кадастър и кмета
на съответната община.
(2) Териториите с одобрени кадастрална
карта и кадастрални регистри, за които общинските администрации могат да подпомагат службите по геодезия, картография и
кадастър при административното обслужване
с кадастрална информация, се определят със
споразумението по ал. 1.
Чл. 33. За подпомагане на службите по
геодезия, картография и кадастър при административното обслужване с кадастрална
информаци я общинск и те а дминист рации
извършват следните услуги:
1. издаване на скица на поземлен имот;
2. издаване на скица на сграда;
3. издаване на схема на самостоятелен
обект;
4. издаване на удостоверение за наличие
или липса на данни.
Чл. 34. (1) За извършване на услугите по
чл. 33 общинските администрации приемат
и обработват заявления и предоставят официални документи.
(2) Извън случаите по ал. 1 общинските
администрации могат да приемат заявления и
за извършване на изменения на кадастралния
регистър на недвижимите имоти.
(3) Условията и редът за заявяване на
услугите е съгласно раздел ІІІ.
(4) Условията и редът за изпълнение и
предоставяне на услугите по чл. 33 е съгласно
раздел ІV. Официалните документи се предоставят на хартиен носител.
Чл. 35. (1) Общинските администрации
приемат и обработват заявления и предоставят официални документи чрез служители,
определени от кмета на общината.
(2) Кметът на общината уведомява писмено
изпълнителния директор на Агенцията по
геодезия, картография и кадастър за определените от него лица. В уведомлението се
посочват трите имена, длъжността и звеното
от общинската администрация, чийто служител е лицето.
(3) Кметът на общината уведомява незабавно изпълнителния директор на Агенцията по
геодезия, картография и кадастър в случаите
на промени относно лицата по ал. 1.
(4) Оправомощаването на лицата по ал. 1
и прекратяването на техните правомощия се
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извършва със заповед на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография
и кадастър. Заповедта съдържа трите имена,
длъжността и звеното от общинската администрация, чийто служител е лицето. За всяка
общинска администрация се издава отделна
заповед за оправомощаване. При промяна
на лицата по ал. 1 или при прекратяване на
правомощията им се извършва промяна в
заповедта за оправомощаване.
(5) Изпълнителният директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър уведомява кмета на общината за необходимостта
от определяне на друго лице при неизпълнени
задължения по тази наредба от оправомощено
лице по ал. 4. В този случай правомощията
на лицата по ал. 1 се прекратяват.
(6) Копия от заповедите по ал. 4 се изпращат на кмета на общината и на началника
на сл у жбата по геодези я, картог рафи я и
кадастър. Заповедите се публикуват на официалната страница на Агенцията по геодезия,
картография и кадастър.
Чл. 36. Оправомощените лица по чл. 35,
ал. 4 имат право на достъп до информационната система на кадастъра – разглеждане
на пълната информация от кадастралната
карта и кадастралните регистри, заявяване
на услугите по чл. 33 и по чл. 34, ал. 2 и получаване на резултат от изпълнените услуги.
Раздел VІІ
Такси и заплащане на услугите. Срок за
изпълнение на услугите
Чл. 37. За предоставяне на услугите по
тази наредба Агенцията по геодезия, картография и кадастър събира такси, определени
в тарифа съгласно чл. 8, ал. 2 ЗКИР.
Чл. 38. (1) Таксите за заявени услуги са
предплатени, като се заплащат по сметка
на Агенцията по геодезия, картография и
кадастър чрез нареждане за банков превод,
електронно разплащане чрез оператори за
електронно разплащане, ПОС терминал.
(2) С договор между Агенцията по геодезия, картография и кадастър и заявителите
на услуги се уреждат ред, условия за предоставяне на услугите, отчитане и начин за
плащане на таксите, различни от условията
по тази наредба.
Чл. 39. Не се дължат такси за услуги по
тази наредба в случаите на:
1. заявени услуги по чл. 7, ал. 1, т. 1 – 3;
2. вътрешни административни услуги извън
случаите на чл. 58, ал. 5 ЗКИР;
3. предоставяне на данни от геодезическата основа на кадастралната карта чрез
о тда лечен дост ъп до а дм инист рат ивната
информационна система;
4. други случаи, определени със закон.
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Чл. 40. Всяка услуга за предоставяне на
официален удостоверителен документ може
да бъде предоставяна като обикновена или
бърза. Сроковете за изпълнение на услугите
са определени в приложения № 1 и 2. Срокът
започва да се брои от деня, следващ деня на
регистриране на заявлението, и изтича в края
на работния ден на последния ден от срока.
Раздел VІІІ
Ограничения на достъпа до данни и услуги
Чл. 41. Услугите за предоставяне на данни
от източниците по чл. 4 са публични.
Чл. 42. За заявител, който не е регистриран
администратор на лични данни в регистъра
по чл. 10, ал. 2, т. 2 от Закона за защита на
личните данни, се налагат следните ограничения за предоставяне на услугите по чл. 7,
ал. 1:
1. резултатите от търсенето на информация
и разглеждане на данните от кадастралния
регистър на недвижимите имоти се предоставят без ЕГН и адрес на собствениците и
носители на вещни права;
2. справки с данни от кадастралния регистър на недвижимите имоти се предоставят
без ЕГН и адрес на собствениците и носители
на вещни права.
Допълнителна разпоредба
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Административна информационна система“ е част от информационната система
на кадастъра, предназначена да осигурява
процесите на заявяване, изпълнение, предоставяне на услуги, разработена и внедрена
в съответствие с чл. 4 на Наредбата за вътрешния оборот на електронни документи
и документи на хартиен носител в администрациите, приета с ПМС № 101 от 2008 г.
2. „Вътрешни административни услуги“ са
услуги, които един административен орган
предоставя на друг за изпълнение на неговите законови правомощия, за които административният орган, получаващ услугата,
не събира такса.
3. „Каталог на данни и услуги“ са структурирани данни, които описват:
а) местоположение, произход, точност, вид,
формат, съдържание и други характеристики
на източниците и данните по чл. 4;
б) възможността за изпълнение, наименованието, условията за заявяване, изпълнението, таксите, начина на получаване и други
характеристики на услугите по чл. 7, ал. 1.
4. „Отдалечен достъп“ е всеки начин за
заявяване и предоставяне на услугите по
тази наредба чрез интернет достъп до административната информационна система
на кадастъра.
5. „Официален документ“ е: скица, схема,
скица-проект, схема-проект, извлечения от
кадастралната карта и/или от кадастралните
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регистри, удостоверения и други документи
с форма и съдържание, определени с тази
наредба, които имат доказателствено значение по отношение на съдържащите се в тях
факти и обстоятелства.
6. „Преписка“ е съвкупността от подадено
заявление, приложените към него документи,
писма и уведомления, изготвените резултати,
както и всички други данни и документи,
регистрирани в административната информационна система по повод изпълнението
на заявлението или искането.
7. „Справка“ е всяко неавторизирано копие
на данните от един или няколко от източниците по чл. 4 в структуриран вид в цифрова
или писмена форма.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 2. (1) Производствата по предоставяне
на услуги, започнали до влизане в сила на
тази наредба, се довършват по досегашния
ред. За започнало производство се счита
производството по предоставяне на административна услуга, за което има подадено
и успешно регистрирано заявление.
(2) Скици-проекти и схеми-проекти, издадени до влизане в сила на тази наредба,
имат срок на валидност 6 месеца от датата
на приемане на проекта за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри.
§ 3. Наредбата се издава на основание
чл. 58, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър.
§ 4. (1) Наредбата влиза в сила един месец
след обнародването є в „Държавен вестник“.
(2) В срок двадесет и четири месеца от
влизане в сила на тази наредба Агенцията
по геодезия, картография и кадастър осигурява създаването на функционалности в
информационната система на кадастъра за
прилагането є.
(3) До изтичане на срока по ал. 2 услугите,
за които не е осигурена необходимата функционалност на информационната система, се
предоставят по досегашния ред.
Министър:
Лиляна Павлова
Приложение № 1
към чл. 7, ал. 2
Услуги по чл. 7, ал. 1, т. 4
Справката по чл. 7, ал. 1, т. 4 е избрана от
заявителя комбинация от данните, посочени в
част „Съдържание на резултата“ на таблици 1, 2, 3:
Таблица 1. Справка от кадастралната карта,
кадастралните регистри и/или от специализираните карти.
Таблица 2. Справка за границите на административно-териториалните и териториалните
единици.
Таблица 3. Справка от информационно-административната карта.
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Таблица 1
Наименование
на услуга
Форма на заявяване
и необходими документи
Съдържание на резултата

Справка от кадастралната карта и кадастралните регистри и/или от специализираните карти, съдържаща данни, избрани от заявителя
Заявка

1) Данни от кадастралната карта за заявените обекти;
2) Д анни от кадастралния регистър на недвижимите имоти за заявените обекти
на кадастъра, без данни за собствеността;
3) Данни от регистъра на геодезическата основа;
4) Координати на подробни точки от границите на заявените обекти;
5) Данни за зоните на ограничения;
6) Номер и дата на заповедта за одобряване на кадастралната карта, номер и дата
на заповедта или дата на последното изменение за всеки заявен обект;
7) Обхват на приети проекти за изменение в границите на обектите на кадастъра,
номера и дати на заявленията за изменение;
8) Граници и идентификатори на проектни имоти;
9) Основни кадастрални данни за недвижимите имоти, обекти на кадастъра, изменени в посочен период от време;
10) Данни от специализираните карти, предоставени на АГКК или приети от АГКК;
11) Геореферирано изображение на слой по видове обекти.
Срок за изпълнение До 1 работен ден от подаване на заявката.
Форма на предос- В цифров вид: PDF формат; във формата по чл. 12, т. 5 ЗКИР; WMS
тавяне
Срок на валидност Няма
на документа
Таблица 2
Наименование
на услуга

Справка за границите на административно-териториалните и
териториалните единици

Форма на заявяване Заявка
и необходими документи
Съдържание на ре- 1) Данни за местоположението на границата от кадастралната карта;
зултата
2) Д анни от регистъра на границите на административно-териториалните и териториалните единици;
3) Координати и номера на точки от границата;
4) Номер и дата на заповедта за одобряване на кадастралната карта, номер и дата
на заповедта или дата на последното изменение за всеки участък от границата;
5) Геореферирано изображение на слой по видове обекти.
Срок за изпълнение До 1 работен ден от подаване на заявката.
Форма на предос- В цифров вид: PDF формат; във формата по чл. 12, т. 5 ЗКИР; WMS
тавяне
Срок на валидност Няма
на документа
Таблица 3
Наименование
на услуга

Справка от информационно-административната карта

Форма на заявяване Заявка
и необходими документи
Съдържание на ре- 1) Г раници на територии с открито производство по създаване на кадастралната
зултата
карта и кадастралните регистри;
2) Д анни от приетите кадастрална карта и кадастрален регистър на недвижимите
имоти;
3) Д анни от приетите кадастрална карта и кадастрален регистър на недвижимите
имоти след отразяване на основателните възражения;
4) Д анни от одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри, които не са
влезли в сила;
5) Данни за подадени жалби срещу заповедта за одобряване;
6) Геореферирано изображение на слой по видове обекти.
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Справка от информационно-административната карта

Срок за изпълнение До 1 работен ден от подаване на заявката.
Форма на предос- В цифров вид: PDF формат; във формата по чл. 12, т. 5 ЗКИР; WMS
тавяне
Срок на валидност Няма
на документа

Приложение № 2
към чл. 7, ал. 3
Услуги по чл. 7, ал. 1, т. 5
За заявяване на услуги по чл. 7, ал. 1, т. 5 заявителят със заявлението предоставя документи,
доказващи правото за заявяване и получаване, които могат да бъдат:
– документ за самоличност при заявяване на място;
– документ за собственост или друго вещно право;
– удостоверение за наследници;
– пълномощно в случаите на упълномощаване;
– удостоверение за гражданско състояние или копие на акт за гражданско състояние;
– удостоверение, издадено на нормативно основание, за снабдяване с официален документ;
– разрешение за строеж;
– разрешение за ползване;
– друг документ, доказващ правото за заявяване и получаване на услуги.
Официалният документ по таблици 13, 14 и 15 съдържа избрана от заявителя комбинация от данните, посочени в частта „Съдържание на резултата“:
Таблица 1. Скица на поземлен имот.
Таблица 2. Скица на сграда.
Таблица 3. Схема на самостоятелен обект.
Таблица 4. Удостоверение за зона на ограничение и имотите от КККР, които попадат в нея.
Таблица 5. Удостоверение за наличие или липса на данни.
Таблица 6. Скица-проект за изменение на поземлени имоти.
Таблица 7. Схема-проект за изменение на самостоятелни обекти.
Таблица 8. Удостоверение по чл. 54а, ал. 3 ЗКИР.
Таблица 9. Комбинирана скица.
Таблица 10. Извлечение от кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти
за поземлен имот към минал момент.
Таблица 11. Извлечение от кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти
за сграда към минал момент.
Таблица 12. Извлечение от кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти
за самостоятелен обект към минал момент.
Таблица 13. Извлечение от кадастралната карта, кадастралните регистри и специализирани карти.
Таблица 14. Извлечение за границите на административно-териториалните и териториалните единици.
Таблица 15. Извлечение от информационно-административната карта.
Таблица 16. Удостоверение за приемане на проект за изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти.
Таблица 1
Скица на поземлен имот

Услуга

Форма на заявяване и Заявление;
необходими документи Документи, доказващи правото за заявяване на услугата.
Съдържание на резул- 1)
тата
2)
3)
4)
5)
6)

 омер и дата на издаване на скицата;
Н
Идентификатор на поземления имот, за който се издава скицата;
Трайно предназначение на територията и начин на трайно ползване;
Адрес на имота;
Площ на имота;
Извлечение от кадастралната карта в подходящ мащаб с границите на поземления имот и сградите в него, както и граници и номера на съседни имоти
и сгради, и очертанията на зони на ограничения;
7) К атегория на земята (за поземлени имоти в земеделска територия); отдел,
подотдел – площ, вид на гората (за поземлени имоти в горска територия);
8) М ащаб на извлечението от кадастралната карта;
9) И дентификатор на сградата/ите, попадащи в поземления имот, предназначение
и площ на сградата/ите, брой надземни и подземни етажи;
10) Д анни за собствеността, собствениците и носителите на вещни права, актовете, удостоверяващи правата и номера на имотната партида;
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Скица на поземлен имот

Услуга

11) П
 лощ на имота, попадащ в зоните на ограничения, както и номерата на
зоните, основанията за нанасянето им в кадастралната карта и вида на
ограниченията;
12) Д анни за акта за одобряване на кадастралната карта и за заповедта за изменение или датата на последното изменение, засягащо имота;
13) Номер и дата на заявлението, по което се издава скицата;
14) Д анни за издателя на документа, подпис и печат за документ на хартия и
електронен подпис, когато е електронен документ.
Срок за изпълнение

7 работни дни – обикновена услуга;
3 работни дни – бърза услуга.

Форма на предоставяне Електронен документ в PDF формат;
Документ на хартия.
Срок на валидност на Няма
документа
Таблица 2
Скица на сграда

Услуга
Форма на заявяване
и необходими документи
Съдържание на резултата

Заявление;
Документи, доказващи правото за заявяване на услугата.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Номер и дата на издаване на скицата;
Идентификатор на сградата, за която се издава скицата;
Предназначение на сградата;
Адрес на сградата;
Площ на сградата;
Брой надземни и подземни етажи и брой самостоятелни обекти в сградата;
Извлечение от кадастралната карта в подходящ мащаб с границите на сградата,
включително очертанията на подземната част, както и граници на съседните
сгради при сключено застрояване;
8) Мащаб на извлечението от кадастралната карта;
9) И дентификаторът на поземления имот, в който попада сградата (идентификаторите на поземлените имоти, когато сградата попада в повече от един имот);
10) Д анни за собствеността, собствениците и носителите на вещни права, актовете,
удостоверяващи правата и номера на имотната партида;
11) Д анни за акта за одобряване на кадастралната карта и за заповедта за изменение
или датата на последното изменение, засягащо сградата;
12) Номер и дата на заявлението, по което се издава скицата;
13) Д анни за издателя на документа, подпис и печат за документ на хартия и електронен подпис, когато е електронен документ.
Срок за изпълнение 7 работни дни – обикновена услуга;
3 работни дни – бърза услуга.
Форма на предос- Електронен документ в PDF формат;
тавяне
Документ на хартия.
Срок на валидност Няма
на документа
Таблица 3
Услуга

Схема на самостоятелен обект

Форма на заявяване Заявление;
и необходими доку- Документи, доказващи правото за заявяване на услугата.
менти
Съдържание на ре- 1)
2)
зултата
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Номер и дата на издаване на схемата;
Идентификатор на самостоятелния обект, за който се издава схемата;
Предназначение на самостоятелния обект;
Адрес на самостоятелния обект;
Площ на самостоятелния обект;
Брой нива в самостоятелния обект;
Етаж в сградата, на който се намира самостоятелният обект;
Извлечение от кадастралната карта в подходящ мащаб с границите на сградата,
включително очертанията на подземната част, прилежащите улици, както и
границите на съседните сгради при сключено застрояване. В контура на сградата
е нанесено очертанието на самостоятелния обект в съответствие с местоположението му;
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Схема на самостоятелен обект

Услуга

9) З
 а самостоятелен обект в съоръжение на техническата инфраструктура – извлечение от кадастралната карта в подходящ мащаб с границите на съоръжението
или част от него. В контура на съоръжението е нанесено очертанието на самостоятелния обект в съответствие с местоположението му;
10) Графични части за всеки етаж, на който е разположен самостоятелният обект,
съдържащи очертанията на самостоятелния обект на етажа и номера му, надпис
за предназначението на самостоятелния обект, ако не е жилище, съседните
самостоятелни обекти с номерата им и общи части на етажа;
11) И деалните части от общите части на сградата и прилежащите части към самостоятелния обект;
12) И дентификаторите на съседните самостоятелни обекти на етажа, както и съседите под и над обекта;
13) И дентификатор, брой етажи и предназначение на сградата/съоръжението, в
които попада самостоятелният обект;
14) Д анни за собствеността, собствениците и носителите на вещни права, актовете,
удостоверяващи правата и номера на имотната партида;
15) Д анни за акта за одобряване на кадастралната карта и за заповедта за изменение или датата на последното изменение, засягащо самостоятелния обект;
16) Номер и дата на заявлението, по което се издава схемата;
17) Д анни за издателя на схемата, подпис и печат за документ на хартия и електронен подпис, когато е електронен документ.
Срок за изпълнение 7 работни дни – обикновена услуга;
3 работни дни – бърза услуга.
Форма на предос- Електронен документ в PDF формат;
тавяне
Документ на хартия.
Срок на валидност Няма
на документа
Таблица 4
Услуга

Удостоверение за зона на ограничение и имотите от КККР, които
попадат в нея

Форма на заявяване Заявление
и необходими документи
Съдържание на ре- 1) Д анните от кадастралния регистър на недвижимите имоти за имотите, попадащи
зултата
в зоната на ограничение;
2) Данните за зоната на ограничение от регистъра на зоните на ограничения;
3) Д анни за издателя на документа, подпис и печат за документ на хартия и електронен подпис за електронен документ.
Срок за изпълнение 7 работни дни – обикновена услуга;
3 работни дни – бърза услуга.
Форма на предос- Електронен документ в PDF формат;
тавяне
Документ на хартия
Срок на валидност Няма
на документа
Таблица 5
Услуга

Удостоверение за наличие или липса на данни

Форма на заявяване Заявление
и необходими документи
Съдържание на ре- 1) При наличие на данни за заявените обекти, определени по реда на чл. 5, в докузултата
мента се записват: местоположение, произход, точност, вид, формат, съдържание
и източниците на данните по чл. 4.
2) При липса на данни в източниците по чл. 4 това се посочва в удостоверението.
3) Данни за заявените обекти, създадени въз основа на източниците по чл. 4.
4) Документът съдържа и данни за издателя на документа, подпис и печат за документ на хартия и електронен подпис за електронен документ.
Срок за изпълнение 7 работни дни – обикновена услуга;
3 работни дни – бърза услуга.
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Удостоверение за наличие или липса на данни

Форма на предос- Електронен документ в PDF формат;
тавяне
Документ на хартия
Срок на валидност Няма
на документа
Таблица 6
Услуга

Скица-проект за изменение на поземлен имот

Необходими усло- Заявление;
ви я и док у мен т и Документи от заинтересованите от изменението лица, доказващи правото за заяпри заявяване
вяване и получаване на официални документи;
Приет проект за изменение в кадастралната карта.
Съдържание на ре- 1) Номер и дата на скицата-проект;
зултата
2) Д анни от кадастралния регистър на недвижимите имоти за засегнатите от изменението имоти;
3) Д анни за заповедта за одобряване на кадастралната карта и кадастралните
регистри и за заповедта за изменение или датата на последното изменение в
засегнатите имоти;
4) Извлечение от кадастралната карта в подходящ мащаб в обхвата на проекта с
данни от проекта за изменение, съдържащо новите граници, новите номера на
имотите, номерата и координатите на граничните точки; включително очертанията на зони на ограничения;
5) Мащаб на изображението;
6) Идентификатори на имотите, съседни на новообразуваните имоти;
7) Описание на изменението, което ще настъпи с актуализацията на проекта;
8) Д анни за новообразуваните имоти с техните идентификатори, площ, трайно
предназначение и начин на трайно ползване;
9) П лощ на новообразувания имот, попадащ в зона на ограничение, както и номера на зоната, основанието за нанасянето є в кадастралната карта и вида на
ограничението;
10) Данни за заявлението, с което е заявено издаването на скицата-проект;
11) Д анни за издателя на документа, подпис и печат за документ на хартия и електронен подпис за електронен документ.
Срок за изпълнение 7 работни дни – обикновена услуга;
3 работни дни – бърза услуга
Форма на предос- Електронен документ в PDF формат;
тавяне
Документ на хартия
Срок на валидност 6 месеца от датата на приемане на проекта или до решаване на съдебен спор.
на документа
Таблица 7
Услуга

Схема-проект за изменение на самостоятелен обект

Необходими усло- Заявление;
ви я и док у мен т и Документи от заинтересованите от изменението лица, доказващи правото за
при заявяване
заявяване и получаване на официални документи;
Приет проект за изменение в кадастралната карта.
Съдържание на ре- 1) Номер и дата на схемата-проект;
2) Д анни от кадастралния регистър на недвижимите имоти за засегнатите от иззултата
менението самостоятелни обекти;
3) Д анни за заповедта за одобряване на кадастралната карта и кадастралните
регистри и за заповедта за изменение или датата на последното изменение за
засегнатите самостоятелни обекти;
4) Извлечение от кадастралната карта с границите на сградата или част от нея,
включително очертанията на подземната част или част от нея, част от прилежащите улици, както и от границите на съседните сгради при сключено застрояване,
изобразени в подходящ мащаб. В контура на сградата се изобразяват очертанията
на самостоятелните обекти, засегнати от изменението;
5) За самостоятелен обект в съоръжение на техническата инфраструктура – извлечение от кадастралната карта в подходящ мащаб с границите на съоръжението
или част от него. В контура на съоръжението е нанесено очертанието на самостоятелния обект, засегнат от изменението;
6) Мащаб на изображението;
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Схема-проект за изменение на самостоятелен обект

7) Г
 рафична част, съдържаща за всеки етаж, на който са разположени самостоятелните обекти:
– контурите на самостоятелните обекти, които ще се изменят, номерата им и
надпис за предназначението, когато не са жилища;
– п роектни контури, нови (проектни) номера и надпис за предназначението на
новообразуваните самостоятелни обекти, когато не са жилища;
8) Описание на изменението, което ще настъпи с актуализацията на проекта;
9) Д анни за новообразуваните самостоятелни обекти с техните идентификатори,
площ, предназначение, етаж и нива;
10) Прилежащи части и идеални части от общите части на сградата за новообразуваните самостоятелни обекти;
11) Данни за заявлението, с което е заявено издаването на схемата-проект;
12) Д анни за издателя на документа, подпис и печат за документ на хартия и електронен подпис за електронен документ.
Срок за изпълне- 7 работни дни – обикновена услуга;
ние
3 работни дни – бърза услуга
Форма на предос- Електронни документи в PDF формат;
тавяне
Документи на хартия
Срок на валидност 6 месеца от датата на приемане на проекта или до решаване на съдебния спор.
на документа
Таблица 8
Наименование
на услуга

Удостоверение по чл. 54а, ал. 3 ЗКИР

Форма на заявяване Заявление;
и необходими доку- Документи от заинтересованите лица, доказващи правото за заявяване и получаменти
ване на официални документи;
Приет проект за изменение в кадастралната карта;
Специализирана карта и/или екзекутивна документация в необходимия обем в
случаите, когато удостоверението не се отнася до обекти на кадастъра;
Удостоверение от общинската администрация за предадени данни.
Съдържание на ре- 1) Номер и дата на удостоверението;
зултата
2) Текст, удостоверяващ предоставянето на данните в необходимия обем и датата
на нанасянето им в кадастралната карта, когато удостоверението е за обекти
на кадастъра;
3) Д анни от кадастралния регистър на недвижимите имоти за нанесените обекти
на кадастъра и/или зона на ограничение;
4) О писание на обектите от предоставената специализирана карта или екзекутивна
документация за обекти, които не са обект на кадастралната карта;
5) Д анни за издателя на документа, подпис и печат за документа на хартия и електронен подпис за електронен документ.
Срок за изпълнение 7 работни дни – обикновена услуга;
3 работни дни – бърза услуга
Форма на предос- Електронни документи в PDF формат;
тавяне
Документи на хартия
Срок на валидност Няма
на документа
Таблица 9
Наименование
на услуга

Комбинирана скица

Форма на заявяване Заявление;
и необходими доку- Документи от заинтересованите лица, доказващи правото за заявяване и получаване на официални документи.
менти
Съдържание на ре- 1) Номер и дата на комбинираната скица;
2) Д анни за заповедта за одобряване на кадастралната карта и кадастралните
зултата
регистри и за заповедта за изменение или датата на последното изменение за
указаните в заявлението имоти без данни за собствеността;
3) Д анни от кадастралния регистър на недвижимите имоти за имотите, посочени
в заявлението;
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Комбинирана скица

4) И
 звлечение от кадастралната карта в подходящ мащаб, съдържащо границите
на посочените имоти, техните съседи, данните за поземлени имоти и сгради,
актуални за определен период от време или преди конкретно изменение;
5) Д анни от кадастралния регистър на недвижимите имоти за имотите, актуални
за посочения период от време или преди конкретно изменение без данни за
собствеността;
6) Д анни от специализирани карти или други специализирани данни, приети или
предоставени на АГКК за територията на заявените имоти;
7) Мащаб на изображението;
8) Легенда на условните знаци, използвани при изобразяване на различните графични данни;
9) Координати и номера на точките на пресичане между границите на посочените
имоти от актуалната кадастрална карта и границите, актуални за период от
време или преди посочено изменение, и/или данните от специализираните карти
за територията на заявените имоти;
10) И дентификация и площ на сеченията, определени от координатите на точките
на пресичане;
11) Д анни за издателя на документа, подпис и печат за документ на хартия и електронен подпис за електронен документ.
Срок за изпълнение 7 работни дни – обикновена услуга;
3 работни дни – бърза услуга
Форма на предос- Електронен документ в PDF формат;
Документи на хартия
тавяне
Срок на валидност Няма
на документа
Таблица 10
Извлечение от кадастралната карта и кадастралния регистър на
недвижимите имоти за поземлен имот към минал момент

Услуга

Форма на заявяване Заявление;
и необходими доку- Документи, доказващи правото за заявяване на услугата.
менти
Съдържание на ре- 1)
зултата
2)
3)
4)
5)
6)

Номер и дата на издаване на извлечението;
Идентификатор на поземления имот, за който се издава извлечението;
Трайно предназначение на територията и начин на трайно ползване;
А дрес на имота;
Площ на имота;
И звлечение от кадастралната карта в подходящ мащаб с границите на
поземления имот и сградите в него, както и граници на съседни имоти и
сгради, и очертанията на зони на ограничения;
7) Мащаб на извлечението от кадастралната карта;
8) И дентификатор на сградата/ите, брой надземни и подземни етажи, брой
самостоятелни обекти, предназначението и площта на сградата/ите, попадащи в поземления имот;
9) Д анни за собствеността, собствениците и носителите на вещни права, актовете, удостоверяващи правата и номера на имотната партида;
10) П лощта на имотите, попадащи в зоните на ограничения, както и номерата
на зоните, основанията за нанасянето им в кадастралната карта и вида на
ограниченията;
11) Д анни за акта за одобряване на картата и за заповедта за изменение или
датата на последното изменение, засягащо имота;
12) Дата на актуалност на данните;
13) Номер и дата на заявлението, по което се издава документът;
14) Д анни за издателя на документа, подпис и печат за документ на хартия и
електронен подпис, когато е електронен документ.

Срок за изпълнение 7 работни дни – обикновена услуга;
3 работни дни – бърза услуга
Форма на предос- Електронен документ в PDF формат;
тавяне
Документ на хартия
Срок на валидност Няма
на документа
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Таблица 11
Услуга

Извлечение от кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите
имоти за сграда към минал момент

Форма на заявяване Заявление;
и необходими доку- Документи, доказващи правото за заявяване на услугата.
менти
Съдържание на ре- 1)
зултата
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Номер и дата на издаване на извлечението;
Идентификатор на сградата, за която се издава извлечението;
Предназначение на сградата;
Адрес на сградата;
Площ на сградата;
Брой надземни и подземни етажи и брой самостоятелни обекти в сградата;
Извлечение от кадастралната карта в подходящ мащаб с границите на сградата,
включително очертанията на подземната част, както и границите на съседните
сгради при сключено застрояване;
8) Мащаб на извлечението от кадастралната карта;
9) И дентификаторите на поземлените имоти, в които попада сградата, предназначението на територията, начините на трайно ползване и площта им;
10) Д анни за собствеността, собствениците и носителите на вещни права, актовете,
удостоверяващи правата и номера на имотната партида;
11) Д анни за акта за одобряване на картата и за заповедта за изменение или датата
на последното изменение, засягащо сградата;
12) Дата на актуалност на данните;
13) Номер и дата на заявлението, по което се издава документът;
14) Д анни за издателя на документа, подпис и печат за документ на хартия и електронен подпис, когато е електронен документ.

Срок за изпълнение 7 работни дни – обикновена услуга;
3 работни дни – бърза услуга
Форма на предос- Електронен документ в PDF формат;
тавяне
Документ на хартия
Срок на валидност Няма
на документа
Таблица 12
Услуга

Извлечение от кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за самостоятелен обект към минал момент

Форма на заявява- Заявление;
не и необходими Документи, доказващи правото за заявяване на услугата.
документи
Съдържание на ре- 1) Номер и дата на издаване на извлечението;
2) Идентификатор на самостоятелния обект, за който се издава извлечението;
зултата
3) Предназначение на самостоятелния обект;
4) Адрес на самостоятелния обект;
5) Площ на самостоятелния обект;
6) Брой нива в самостоятелния обект;
7) Етаж в сградата, на който се намира самостоятелният обект;
8) Извлечение от кадастралната карта в подходящ мащаб с границите на сградата, включително очертанията на подземната част, прилежащите улици, както
и границите на съседните сгради при сключено застрояване. В контура на
сградата се изобразява очертанието на самостоятелния обект в съответствие с
местоположението му;
9) За самостоятелен обект в съоръжение на техническата инфраструктура – извлечение от кадастралната карта в подходящ мащаб с границите на съоръжението
или част от него. В контура на съоръжението е нанесено очертанието на самостоятелния обект в съответствие с местоположението му;
10) Г рафични части за всеки етаж, на който е разположен самостоятелният обект,
съдържащи очертанията на самостоятелния обект на етажа и номера му, предназначението на самостоятелния обект, ако не е жилище, съседните самостоятелни обекти с номерата им и общите части на етажа;
11) И деалните части от общите части и прилежащите части към самостоятелния
обект;
12) И дентификаторите на съседните самостоятелни обекти на етажа, както и съседите под и над обекта;
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Извлечение от кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за самостоятелен обект към минал момент
13) И
 дентификатор, брой надземни и подземни етажи и предназначение на сградата,
в която попада самостоятелният обект;
14) Д анни за собствеността, собствениците и носителите на вещни права, актовете,
удостоверяващи правата и номера на имотната партида;
15) Д анни за акта за одобряване на картата и за заповедта за изменение или датата
на последното изменение, засягащо самостоятелния обект;
16) Дата на актуалност на данните;
17) Номер и дата на заявлението, по което се издава схемата;
18) Д анни за издателя на схемата, подпис и печат за документ на хартия и електронен подпис, когато е електронен документ.

Срок за изпълне- 7 работни дни – обикновена услуга;
ние
3 работни дни – бърза услуга
Форма на предос- Електронен документ в PDF формат;
тавяне
Документ на хартия
Срок на валидност Няма
на документа
Таблица 13
Наименование
на услуга

Извлечение от кадастралната карта, кадастралните регистри и/или от
специализирани карти по видове данни, избрани от заявителя

Форма на заявяване Заявление;
и необходими доку- Документи, доказващи правото за заявяване на услугата.
менти
Съдържание на ре- 1) Данни от кадастралната карта за заявените обекти;
2) Данни от кадастралния регистър на недвижимите имоти за заявените обекти
зултата
на кадастъра;
3) Данни от регистъра на геодезическата основа;
4) Координати на подробни точки от границите на заявените обекти;
5) Данни за зоните на ограничения;
6) Номер и дата на заповедта за одобряване на кадастралната карта, номер и дата
на заповедта или дата на последното изменение за всеки имот;
7) Обхват на приети проекти за изменение в границите на обектите на кадастъра,
номер и дата на заявлението за изменение;
8) Граници и идентификатори на проектни имоти;
9) Основни кадастрални данни за недвижимите имоти, обекти на кадастъра, изменени в посочен период от време;
10) Данни от специализираните карти, приети или предоставени на АГКК;
11) Д анни за издателя на документа, подпис и печат за документ на хартия и електронен подпис, когато е електронен документ.
Срок за изпълнение 3 работни дни – обикновена услуга;
1 работен ден – бърза услуга
Форма на предос- Електронен документ в PDF формат или във формата по чл. 12, т. 5 ЗКИР;
тавяне
Документ на хартия
Срок на валидност Няма
на документа
Таблица 14
Наименование
на услуга

Извлечение за границите на административно-териториалните и
териториалните единици

Форма на заявяване Заявление
и необходими документи
Съдържание на ре- 1) Данни за местоположението на границата от кадастралната карта;
зултата
2) Д анни от регистъра на границите на административно-териториалните и териториалните единици;
3) Координати и номера на точки от границата;
4) Номер и дата на заповедта за одобряване на кадастралната карта, номер и дата
на заповедта или дата на последното изменение за всеки участък от границата;
5) Д анни за издателя на документа, подпис и печат за документ на хартия и електронен подпис, когато е електронен документ.
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Извлечение за границите на административно-териториалните и
териториалните единици

Наименование
на услуга

Срок за изпълнение 3 работни дни – обикновена услуга;
1 работен ден – бърза услуга
Форма на предос- Електронен документ в PDF формат или във формата по чл. 12, т. 5 ЗКИР;
тавяне
Документ на хартия.
Срок на валидност Няма
на документа
Таблица 15
Наименование
на услуга

Извлечение от информационно-административната карта

Форма на заявяване Заявление
и необходими документи
Съдържание на ре- 1) Г раници на територии с открито производство по създаване на кадастрална
зултата
карта и кадастрални регистри;
2) Д анни от приетата кадастрална карта и кадастрален регистър на недвижимите
имоти;
3) Д анни от приетата кадастрална карта и кадастрален регистър на недвижимите
имоти след отразяване на основателните възражения;
4) Д анни от одобрената кадастрална карта и кадастрални регистри, които не са
влезли в сила;
5) Данни за подадени жалби срещу заповедта за одобряване.
Срок за изпълнение 3 работни дни – обикновена услуга;
1 работен ден – бърза услуга
Форма на предос- Електронен документ в PDF формат или във формата по чл. 12, т. 5 ЗКИР;
тавяне
Документ на хартия.
Срок на валидност Няма
на документа
Таблица 16
Наименование
на услуга

Удостоверение за приемане на проект за изменение на кадастралната карта и
кадастралните регистри

Форма на заявяване Заявление;
и необходими доку- Документи от заинтересованите от изменението лица, доказващи правото за заяменти
вяване и получаване на официални документи;
Проект за изменение на кадастралната карта.
Съдържание на ре- 1) Номер и дата на удостоверението;
зултата
2) Номер и дата на заявлението, с което е поискано изменение и е приет проектът
за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри;
3) С тановище за съответствие на предоставените документи с нормативно определените документи за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри;
4) С тановище за допустимост на исканото изменение въз основа на предоставените
в заявлението документи и нормативно определените изисквания;
5) А ргументирано заключение, в което се посочва приемане, приемане при определени условия и срок за изпълнението им или неприемане на проекта за
изменение на КККР;
6) Д анни за издателя на документа, подпис и печат за документа на хартия и електронен подпис за електронен документ.
Срок за изпълнение 10 работни дни– обикновена услуга;
5 работни дни – бърза услуга
Форма на предос- Електронен документ в PDF формат;
тавяне
Документ на хартия
Срок на валидност 6 месеца от датата на приемане на проекта или до решаване на съдебен спор.
на документа
8319
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-536
от 30 септември 2016 г.
На основание чл. 42, ал. 5 и 6 във връзка с
чл. 43 от Закона за защитените територии (ЗЗТ)
във връзка с извършени по-точни замервания:
1. Актуализирам площта на защитена територия – природна забележителност „Пясъчни дюни
между къмпингите „Златна рибка“ и „Градина“,
в землището на гр. Созопол, община Созопол,
област Бургас, обявена със Заповед № 2109 от
20.12.1984 г. на председателя на Комитета за опазване на природната среда при Министерския съвет
(ДВ, бр. 3 от 1985 г.), от 380 дка на 331,779 дка.
2. В границите на природна забележителност
„Пясъчни дюни между къмпингите „Златна рибка“
и „Градина“, определени с акта за обявяване по
т. 1, попадат поземлени имоти с идентификатори, както следва: 67800.1.6, 67800.1.7, 67800.1.8,
67800.1.9, 67800.1.11, 67800.1.12, 67800.1.13, 67800.1.14,
67800.1.15, 67800.1.16, 67800.1.31, 67800.1.34, част от
67800.1.36 (с площ 101,852 дка и с координати на
частта, попадаща в природна забележителност
„П ясъчни дюни меж ду къмпингите „Златна
рибка“ и „Градина“, представени в координатна
система БГС 2005 в приложението, представляващо неразделна част от настоящата заповед), 67800.1.37, 67800.1.39, 67800.1.79, 67800.1.80,
67800.1.110, 67800.1.152, 67800.1.153, 67800.1.181,
67800.1.182, 67800.1.201, 67800.1.202, 67800.1.203,
67800.1.204, 67800.1.205, 67800.1.206, 67800.1.207,
67800.1.208, 67800.1.209, 67800.1.210, 67800.1.211,
67800.1.212, 67800.1.213, 67800.1.215, 67800.1.216,
67800.1.217, 67800.1.218, 67800.1.219, 67800.1.220,
67800.1.221, 67800.1.222, 67800.1.223, 67800.1.224,
67800.1.225, 67800.1.236, 67800.1.237, 67800.1.239,
67800.1.240, 67800.1.241, 67800.1.246, 67800.1.247,
67800.1.253, 67800.1.254, 67800.1.290, 67800.1.291,
67800.1.292, 67800.1.293, 67800.1.294, 67800.1.295,
67800.1.296, 67800.1.297, 67800.1.298, 67800.1.299,
67800.1.300, 67800.1.301, 67800.1.302, 67800.1.303,
67800.1.304, 67800.1.305, 67800.1.306, 67800.1.307,
67800.1.308, част от 67800.1.342 (с площ 39,164 дка
и с координати на частта, попадаща в природна
забележителност „Пясъчни дюни между къмпингите „Златна рибка“ и „Градина“, представени в
координатна система БГС 2005 в приложението,
представляващо неразделна част от настоящата
заповед), 67800.30.29 съгласно кадастралната
карта и регистри за землището на гр. Созопол,
община Созопол, област Бургас, одобрени със
Заповед РД-18-60 от 4.10.2007 г. на изпълнителния
директор на Агенцията по геодезия, картография
и кадастър, с обща площ 331,779 дка.
3. Пълният опис на координатите на точките
по границата на природна забележителност „Пясъчни дюни между къмпингите „Златна рибка“ и

„Градина“ и картният материал се съхраняват и са
на разположение в Министерството на околната
среда и водите (МОСВ) и в Регионална инспекция
по околната среда и водите – Бургас.
4. Актуализираните данни по настоящата
заповед да се впишат в Държавния регистър на
защитените територии при МОСВ.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
За министър:
Б. Малинов
Приложение
към т. 2
Координати на частта от ПИ 67800.1.36, попадаща в природна забележителност „Пясъчни дюни
между къмпингите „Златна рибка“ и „Градина“,
представени в координатна система БГС 2005
№

X

Y

1.

4699994.180

677237.296

2.

4699977.859

677112.926

3.

4699977.366

677113.597

4.

4699971.814

677117.342

5.

4699962.647

677127.606

6.

4699956.324

677128.413

7.

4699935.331

677151.093

8.

4699920.709

677175.101

9.

4699909.862

677197.977

10.

4699912.876

677201.090

11.

4699900.271

677218.192

12.

4699889.011

677241.925

13.

4699869.614

677266.140

14.

4699858.218

677275.241

15.

4699838.260

677322.223

16.

4699829.931

677342.714

17.

4699829.593

677347.258

18.

4699810.342

677368.227

19.

4699796.318

677385.363

20.

4699780.178

677402.952

21.

4699774.381

677409.284

22.

4699755.031

677438.931

23.

4699750.806

677448.303

24.

4699742.703

677460.056

25.

4699727.970

677471.522

26.

4699724.982

677473.847

27.

4699705.340

677489.137

28.

4699697.773

677495.021

29.

4699705.214

677500.827
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№

X

Y

№

X

Y

30.

4699701.303

677515.410

76.

4699354.221

678448.166

31.

4699700.992

677521.507

77.

4699352.728

678461.245

32.

4699699.994

677541.778

78.

4699351.739

678469.881

33.

4699691.681

677554.291

79.

4699347.795

678477.301

34.

4699687.248

677560.964

80.

4699341.249

678489.599

35.

4699677.618

677574.929

81.

4699388.542

678519.787

36.

4699670.032

677585.949

82.

4699394.609

678523.660

37.

4699652.685

677610.809

83.

4699418.319

678394.369

38.

4699644.008

677620.449

84.

4699437.071

678327.328

39.

4699638.481

677626.584

85.

4699445.229

678277.604

40.

4699610.954

677643.604

86.

4699463.770

678216.430

41.

4699600.293

677652.092

87.

4699477.348

678164.370

42.

4699594.289

677656.874

88.

4699486.017

678117.945

43.

4699589.836

677684.951

89.

4699524.751

677971.285

44.

4699583.932

677696.224

90.

4699567.663

677868.374

45.

4699582.709

677698.560

91.

4699615.236

677779.204

46.

4699561.724

677704.781

92.

4699654.854

677705.160

47.

4699555.962

677714.956

93.

4699679.524

677666.181

48.

4699550.883

677723.927

94.

4699711.754

677609.590

49.

4699541.246

677745.965

95.

4699748.227

677554.987

50.

4699532.867

677768.151

96.

4699773.333

677513.253

51.

4699532.041

677775.751

97.

4699833.609

677432.657

52.

4699531.012

677785.236

98.

4699885.563

677362.514

53.

4699515.341

677811.343

99.

4699938.133

677309.105

54.

4699513.946

677812.400

100.

4699962.090

677273.882

101.

4699994.180

677237.294

55.

4699512.790

677830.411

56.

4699508.662

677841.955

57.

4699486.624

677854.398

58.

4699476.300

677870.064

Координати на частта от ПИ 67800.1.342, попадаща в природна забележителност „Пясъчни дюни
между къмпингите „Златна рибка“ и „Градина“,
представени в координатна система БГС 2005

59.

4699474.600

677901.582

60.

4699464.239

677914.718

№

X

Y

61.

4699424.827

678028.092

1.

4699361.063

678775.213

62.

4699421.743

678044.728

2.

4699360.229

678753.392

63.

4699426.485

678066.699

3.

4699361.511

678729.434

64.

4699426.605

678091.177

4.

4699364.912

678679.936

65.

4699411.074

678130.883

5.

4699364.999

678657.013

66.

4699400.615

678193.451

6.

4699369.383

678614.300

67.

4699396.505

678218.016

7.

4699374.180

678591.554

68.

4699394.799

678235.280

8.

4699389.790

678524.701

69.

4699391.898

678264.606

9.

4699388.542

678519.787

70.

4699387.545

678279.006

10.

4699341.249

678489.599

4699347.795

678477.301

71.

4699363.731

678322.486

11.

72.

4699357.085

678377.386

12.

4699351.739

678469.881

73.

4699342.741

678400.647

13.

4699352.728

678461.245

74.

4699370.930

678404.807

14.

4699351.576

678459.627

75.

4699372.287

678430.063

15.

4699337.241

678454.142
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№

X

Y

ОБЩИНА АПРИЛЦИ

16.

4699304.877

678413.876

РЕШЕНИЕ № 217
от 28 септември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 и чл. 132, ал. 1, т. 2 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Априлци, реши:
1. Одобрява представения проект за подробен
устройствен план, парцеларен план и план-схема
за „Кабелно електрозахранване 20 kV от съществуващ стоманорешетъчен стълб на ВЛ „Зла река“
в имот № 52218.533.17 до КТП в УПИ I-52218.420.1,
гр. Априлци.
2. Възлага на кмета на община Априлци всички
действия за правилното и законосъобразно изпълнение на процедурите по прилагане на влезлия
в сила подробен устройствен план.

17.

4699301.060

678399.433

18.

4699256.185

678406.860

19.

4699248.042

678408.207

20.

4699250.492

678421.342

21.

4699257.262

678457.633

22.

4699257.813

678460.586

23.

4699237.852

678509.964

24.

4699242.388

678529.915

25.

4699254.710

678530.429

26.

4699278.433

678531.409

27.

4699268.926

678613.033

28.

4699268.422

678617.365

29.

4699268.271

678621.427

30.

4699267.141

678651.841

31.

4699263.884

678665.081

32.

4699258.826

678685.679

33.

4699240.423

678704.832

34.

4699240.427

678739.894

35.

4699240.662

678773.549

36.

4699241.762

678773.671

37.

4699255.151

678776.234

38.

4699273.215

678776.797

39.

4699276.363

678776.513

40.

4699276.464

678777.316

41.

4699281.044

678777.733

42.

4699310.320

678779.859

43.

4699320.796

678780.337

44.

4699326.192

678783.049

45.

4699344.134

678784.520

46.
8314

4699352.317

678782.502

АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“
КЪМ МИНИСТЕРСТВОТО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
ЗАПОВЕД № РД-11-905
от 12 октомври 2016 г.
На основание чл. 21г, т. 7 и чл. 10а, ал. 13 от
Закона за пътищата във връзка с чл. 11, ал. 2,
т. 8 от Правилника за структурата, дейността
и организацията на работа в Агенция „Пътна
инфраструктура“ одобрявам графичното оформление на различните групи и видове винетни
стикери за 2017 г.
Председател на Управителния съвет:
Л. Лазаров
8431

8324

Председател:
Д. Кокошаров

ОБЩИНА АСЕНОВГРАД
РЕШЕНИЕ № 601
от 28 септември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и докладна записка вх. № ДЗ680 от 14.09.2016 г. от зам.-кмета на общината
Общинският съвет – Асеновград, реши:
Одобрява ПУП (ПП) – парцеларен план за
пътна връзка на УПИ 18.213 – КОО – офиси,
магазини, ресторант, шивашки цех в границите
на ПИ 99087.18.231 по КК на кв. Горни Воден,
Асеновград, с общински път PVD/10156/II-86
Пловдив – Асеновград – кв. Горни Воден на км
+ 710 (ляво), засягащ имот 99087.18.162 – полски
път, съгласно нанесените плътни зелени линии.
Заинтересуваните лица могат да обжалват
решението в 30-дневен срок от обнародването му
в „Държавен вестник“ пред Административния
съд – Пловдив, чрез Общинския съвет – Асеновград.

8296

Председател:
Св. Шуманов

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА
РЕШЕНИЕ № 246
от 29 септември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА във
връзка с чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 ЗПСК, чл. 2
от Наредбата за анализите на правното състояние и приватизационните оценки и чл. 5, ал. 2,
т. 5 от Наредбата за възлагане извършването на
дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол,
вк лючително процесуално представителство
Общинският съвет – гр. Горна Оряховица, реши:
1. Открива процедура за приватизация на
общински нежилищен имот, невключен в имуществото на общински търговски дружества:
УПИ I – за производствени складови дейности
(селскостопански), кв. 68 по плана на с. Горски
Горен Тръмбеш, община Горна Оряховица, с площ
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2047 кв. м, заедно с построената в него масивна
сграда на един етаж – общински обор с площ
250 кв. м, съгласно АОС № 1624 от 3.08.2005 г.
2. Забранява се извършването на разпоредителни сделки с дълготрайните активи, сключването на договори за придобиване на дялово
участие, за наем, съвместна дейност, за кредит,
за обезпечаване на вземания, както и поемане на
менителнични задължения, освен с разрешение
на Общинския съвет – гр. Горна Оряховица.
3. Възлага на кмета на общината да проведе
процедура по изготвяне на правен анализ, информационен меморандум и приватизационна оценка
за обект: УПИ I – за производствени складови
дейности (селскостопански), кв. 68 по плана на
с. Горски Горен Тръмбеш, община Горна Оряховица, с площ 2047 кв. м, заедно с построената в
него масивна сграда на един етаж – общински
обор с площ 250 кв. м, съгласно АОС № 1624
от 3.08.2005 г. чрез пряко договаряне в съответствие с Наредбата за възлагане извършването
на дейности, свързани с подготовката за приватизация или следприватизационния контрол,
включително процесуално представителство.
4. Кметът на общината да удостовери верността
на информацията, съдържаща се в анализа на
правното състояние.

8325

Председател:
Д. Костадинов

ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ
РЕШЕНИЕ № 233
от 13 септември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, 11 и ал. 2
ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 и чл. 193, ал. 4 ЗУТ Общинският съвет – гр. Кърджали, реши:
1. Одобрява подробен устройствен план – плансхема за външно ел. захранване на жилищна
сграда на „СМАД“ – ЕООД, намираща се на
ул. Тодор Каблешков 20, засягащо урегулирани
поземлени имоти, попадащи в кв. 87 и кв. 88 по
плана на гр. Кърджали.
2. Дава съгласие да се учреди със заповед
на к мета на община Кърд жа ли в полза на
„ЕВН България Електроразпределение“ – ЕАД,
право да прокарат отклонения от обща мрежа
на техническата инфраструктура през улица и
имот – общинска собственост, които попадат в
трасето на подробен устройствен план – плансхема за външно ел. захранване на жилищна
сграда на „СМАД“ – ЕООД, намираща се на
ул. Тодор Каблешков 20, засягащо урегулирани
поземлени имоти, попадащи в кв. 87 и кв. 88 по
плана на гр. Кърджали.
3. Задължава кмета на община Кърджали да
предприеме необходимите действия във връзка с
учредяване право на прокарване през общински
имоти.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ заинтересуваните лица могат да обжалват решението за
одобряване на подробен устройствен план – плансхема за външно ел. захранване на жилищна
сграда на „СМАД“ – ЕООД, намираща се на

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 9

ул. Тодор Каблешков 20, засягащо урегулирани
поземлени имоти, попадащи в кв. 87 и кв. 88 по
плана на гр. Кърджали, чрез кмета на община
Кърджали до А дминистративния съд – Кърджали, в 30-дневен срок от обнародването му в
„Държавен вестник“.

8298

Председател:
Р. Мустафа

ОБЩИНА САМОКОВ
РЕШЕНИЕ № 542
от 16 септември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 17 и 18 ЗМСМА
във връзка с чл. 25, ал. 1 и 3 ЗАТУРБ, протокол
№ 9 от заседание на ПК по „Законност, обществен ред и общинска собственост“ Общинският
съвет – гр. Самоков, реши:
1. Създава ново селищно образувание с местно
значение с наименование „Хълмовете на Плана“,
с територия и строителни граници, определени с
подробен устройствен план, одобрен със Заповед
№ ЛС-01-152/29.01.2016 г. на кмета на общината и
с координати на точки по контура на жилищния
комплекс, неразделна част от това решение.
2. Изграждането на елементите на техническата
инфраструктура, включително и благоустрояването на уличната мрежа в новосъздаденото селищно
образувание, да е за сметка на инвеститора „АЗК
Пропъртис“ – ЕООД.

8295

Председател:
С. Стойчева

ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ
ЗАПОВЕД № РД-08-477
от 30 септември 2016 г.
На основание чл. 310, ал. 5 във връзка с чл. 322,
ал. 1 ЗПУО, чл. 44, ал. 2 ЗМСМА и Решение № 175
от протокол № 14 от 27.09.2016 г. на Общинския
съвет – гр. Сапарева баня, закривам:
1. Ученическа спортна школа (УСШ) (Център
за подкрепа на личностно развитие) с адрес:
община Сапарева баня, гр. Сапарева баня, ул.
Трети март 2.
2. Учениците от Ученическа спортна школа – Сапарева баня, да се насочат към спортен
клуб по футбол „Германея“ – Сапарева баня, и
спортен клуб по биатлон „Паничище“ – Сапарева баня.
3. Задължителната документация на Ученическа спортна школа – Сапарева баня, да се предаде
за съхранение на СУ „Христо Ботев“ – Сапарева
баня, ул. Княз Борис 3.
4. Движимото имущество на Ученическа
спортна школа – Сапарева баня, да се предаде за
съхранение на Община Сапарева баня с адрес: гр.
Сапарева баня, ул. Германея 1, ЕИК 000261616, с
приемно-предавателен протокол.

8326

Кмет:
К. Гелев
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ОБЩИНА СЛИВНИЦА
РЕШЕНИЕ № 172
от 27 септември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМ А,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 8, т. 5 ЗУТ и чл. 4,
ал. 1, 6 и ал. 7, т. 16 във връзка с чл. 45, ал. 1,
ал. 2, т. 7 от Наредба № 7 от 2003 г. за правила
и нормативи за устройство на отделните видове
територии и устройствени зони Общинският
съвет – гр. Сливница, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план (ПУП) – „Рекултивация и възстановяване
на нарушена територия“ извън границите на населеното място в землището на с. Алдомировци,
община Сливница, на новообразуваните имоти:
имот № 260012 с. А лдомировци – община
Сливница, ЕКАТТЕ 00223, с площ 3,511 дка;
имот № 000331 с. А лдомировци – община
Сливница, ЕК АТТЕ 00223, с площ 14,030 дка с
конкретно предназначение – „За възстановяване
и рекултивация на кариера – чакъл, и нарушена
територия на имот от нерегламентирано депо
за отпадъци“ до определения начин на трайно
ползване на имотите съгласно КВС.
Председател:
М. Павлов
8333
РЕШЕНИЕ № 173
от 27 септември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Слив
ница, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план (П У П) – план за заст рояване за имоти с идентификатори по кадаст ра лна карта
№ 00223.13.3 и № 00223.13.20, а по документи за
собственост НПИ № 013003 и НПИ № 013020
в м. Шабаново поле по предходна карта за
възстановена собственост (КВС) в землището
на с. Алдомировци, община Сливница, и нови
имоти с планоснимачни номера пл. № 1181, пл.
№ 1182, пл. № 1183, пл. № 1184, м. Шабаново
поле, идентични с част от имот пл. № 855 в строителния полигон на м. Калина, с. Алдомировци,
община Сливница, за изграждане на обект: „11
бр. жилищни сгради, трафопост, магазин за
хранителни стоки и детска площадка“.
Съобразно характера и устройството на застрояване жилищната територия да се предвиди
да е с разновидност на устройствена жилищна
зона по чл. 16, т. 1 от Наредба № 7 от 2003 г. за
правила и нормативи за устройство на отделните
видове територии и устройствени зони и да се
определи като жилищна зона с преобладаващо
застрояване с малка височина (Жм).
Председател:
М. Павлов
8334
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РЕШЕНИЕ № 184
от 27 септември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Слив
ница, одобрява проект за подробен устройствен
план – план за регулация и план за застрояване
за имот с идентификатор 67372.41.36 в м. Пещерица, по кадастрална карта на гр. Сливница
и УПИ V-041007, 041008 в кв. 157 по плана за
регулация на гр. Сливница за обект: „Безвредни
производствени дейности – производство и печат на рекламни материали, административни,
търговски и обслужващи сгради“.
Председател:
М. Павлов
8335

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
РЕШЕНИЕ № 566
от 29 септември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Стара Загора, одобрява:
1. Подробен устройствен план – парцеларен
план за трасе на довеждащ водопровод за ПИ
№ 102001, 102002 и 102004 от КВС на местност
Тетрата, землище с. Богомилово, община Стара
Загора, с обща дължина на водопроводното трасе
2002,40 м за реализиране на обект „Гробищен
парк на гр. Стара Загора“.
2. Подробен устройствен план – парцеларен
план за трасе на външно ел. захранване на ПИ
№ 102001, 102002 и 102004 от КВС на местност
Тетрата, землище с. Богомилово, община Стара
Загора, с обща дължина на електропроводното
трасе 389,60 м за реализиране на обект „Гробищен
парк на гр. Стара Загора“.
3. Подробен устройствен план – парцеларен
план за трасе на довеждащ път до ПИ № 102001,
102002 и 102004 от КВС на местност Тетрата,
землище с. Богомилово, община Стара Загора,
с обща площ на сервитута, включваща пътното
платно и прилежащите съоръжения от 5561,20
кв. м, за реализиране на обект „Гробищен парк
на гр. Стара Загора“.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Стара Загора до Административния съд – Стара
Загора.
Председател:
Е. Христов
8299

ОБЩИНА ЧИРПАН
РЕШЕНИЕ № 145
от 27 септември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Чирпан, реши:
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Одобрява проекта за ПУП – план за улична
регулация (ПУР) на улица с о.т. 290-291-292 и план
за регулация (ПР) за УПИ VIІ – зеленина, в кв.
54 и терен за зеленина, разположен между улица
с о.т. 290-291-292 и УПИ І – жп гара, в кв. 105 по
плана на гр. Чирпан. Проектът за ПУП предвижда:
1. Промяна на улица с о. т. 290-291 и на УПИ
VIІ – зеленина, с цел обособяване на нов УПИ
XVII-3917, отреден за новообразувания имот с
пл. № 3917 (Заповед № РД-09-59 от 8.02.2016 г.)
в кв. 54 по плана на гр. Чирпан, за който отпада отреж дането за зеленина. Проектът за
ПУР предвижда промяна на северозападната
улично-регулационна линия, така че същата да
тангира с кадастралната граница на имот с пл.
№ 3917, показано по кафявите черти и надписи
на проекта. Проектът за ПР предвижда промяна
на УПИ VIІ – зеленина, като се обособяват два
нови УПИ VIІ – зеленина, и XVII-3917.
2. Промяна на улица с о.т. 290-291-292 и на
терен за зеленина, разположен между улица с о.т.
290-291-292 и УПИ І – жп гара, с цел обособяване
на нов УПИ IV-3918, отреден за новообразувания имот с пл. № 3918 (Заповед № РД-09-59 от
8.02.2016 г.), и на УПИ II и УПИ III в кв. 105 по
плана на гр. Чирпан, като отпада отреждането
за зеленина.
Проектът за ПУР предвижда обособяване на
уличнорегулационна линия на изток о.т. 290-291,
продължаваща на север от о.т. 291-292, като в
североизточната си част отстои на 2 м от съществуващото улично платно.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред А дминистративния съд – Стара Загора,
чрез Общинския съвет – гр. Чирпан, съгласно
разпоредбите на чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ.
Председател:
Д. Драгийска
8323

ОБЩИНА ЯМБОЛ
РЕШЕНИЕ № Х-6
от 30 юни 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 127, ал. 6 ЗУТ след поправка на явна фактическа грешка на ХІІ заседание на ОбС – Ямбол,
от 28.09.2016 г. Общинският съвет – гр. Ямбол,
реши:
Одо бря ва окон чат е л н и я п р о ек т на о бщ
устройствен план на община Ямбол съгласно
графичната и текстовата част на документацията, представляваща неразделна част от това
решение.
Одобреният общ устройствен план да се публикува в интернет страницата на Община Ямбол.
Съгласно чл. 215, ал. 6 ЗУТ общите устройствени планове не подлежат на обжалване.
Председател:
Д. Ибришимов
8300
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ОБЩИНА С. ГОРНА МАЛИНА,
СОФИЙСКА ОБЛАСТ
РЕШЕНИЕ № 237
от 21 септември 2016 г.
На основание чл. 1, ал. 1, т. 6, чл. 3, ал. 3,
т. 2, чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1
ЗПСК, чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 2, ал. 1,
т. 6, чл. 5 и 6 от Наредбата за търговете и конкурсите във връзка със свои решения № 14 по
протокол № 4 от 9.12.2015 г., № 200 по протокол
№ 8 от 25.03.2015 г. и № 112 по протокол № 8
от 25.03.2016 г. Общинският съвет – с. Горна
Малина, реши:
Да бъде продаден чрез процед у ра – п убличен търг с явно наддаване, ПИ № 000146 с
площ 5001 кв. м, намиращ се в землището на
с. Саранци, ведно с построените и разположени
в него: бетонов възел със застроена площ 800
кв. м, силози за цимент със застроена площ
77 кв. м, склад със застроена площ 380 кв. м,
мачтов трафопост със застроена площ 8 кв. м
и помпена станция със застроена площ 9 кв. м,
актувани с акт за частна общинска собственост
№ 41/12.10.1998 г., вписан в книгите за вписване
от 29.03.2012 г., том ІІ, № 45 при Агенцията по
вписванията – Служба по вписванията – гр. Елин
Пелин, при следните условия:
1. Начална тръжна цена в размер 80 245,66 лв.
2. Стъпка на наддаване – 10 % от началната
тръжна цена, посочена в т. 1, в размер 8024,57 лв.
3. Размер на депозита, гарантиращ сериоз
ността на предложението за участие в процедурата – 10 % от сумата, посочена в т. 1, а именно:
8024,57 лв., вносими по банков път по сметка на
Община Горна Малина, IBAN: BG91 UNCR 9660
3311 2920 19, BIC: UNCRBGSF при „УниКредит
Булбанк“ – АД, или в касата на Община Горна
Малина.
4. Цена на тръжната документация – 150 лв.
с включен ДДС.
5. Търгът ще се проведе на 18.11.2016 г. от
10,30 ч. в зала № 9, ет. 2, в административната
сграда на Община Горна Малина в с. Горна Малина, ул. 21-ва 18.
6. При непровеждане на търга на 18.11.2016 г.
да се проведе повторен търг при същите условия
и на същото място на 16.12.2016 г. от 10,30 ч.,
като закупуването на тръжна документация,
внасянето на депозити, оглед и подаване на заявления за участие ще се извършват до 12 ч. на
15.12.2016 г. вкл.
7. Оглед на имота може да бъде правен всеки
работен ден от 8,30 ч. до 16 ч. след предварителна
заявка и закупуване на тръжна документация
най-късно до 16.11.2016 г. вкл.
8. Краен срок за закупуване на документация
за участие в процедурата – до 12 ч. на 16.11.2016 г.
в сградата на общинската администрация, с.
Горна Малина, ул. 21-ва 18, ет. 1, ЦУИГ (център
за информация и услуги на гражданите).
9. Краен срок за внасяне на депозита за участие
в процедурата – 11 ч. на 17.11.2016 г. вкл.
10. Краен срок за приемане на заявленията за у частие в процед у рата – до 12 ч. на
17.11.2016 г. вкл.
Председател:
Е. Найденов
8332
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Димитър Бранков – председател на Надзорния
съвет на Националния осигурителен институт,
на основание чл. 35, ал. 6 от Кодекса за социално осигуряване обявява следните промени в
състава на Надзорния съвет на Националния
осигурителен институт: определят се за членове
на Надзорния съвет: Богомил Борисов Манов и
Любомир Калинов Йосифов.
8316
45. – Военномедицинската академия – София,
обявява конкурси за заемане на две академични
длъжности главен асистент в област на висше
образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, както следва: по
научната специалност „Гръдна хирургия“ – един
за военнослужещ за нуждите на клиника „Гръдна
хирургия“ към катедра „Хирургия“; по научната
специалност „Инфекциозни болести“ – един за
цивилен служител за нуждите на клиника „Инфекциозни болести“ на МБАЛ – София. Срок за
подаване на документите – 2 месеца от датата на
обнародване в „Държавен вестник“. Изискванията
към участниците в конкурсите и необходимите
документи ще бъдат публикувани на уебсайта на
ВМА: www.vma.bg. За повече информация: отдел
„Учебна и научноизследователска дейност“, тел.
02 9225130.
8283
9. – Тех н и ческ и я т у н и верси т е т – Софи я,
обявява конкурси за главни асистенти по: професионално направление 5.2. Електротехника,
електроника и автоматика, специалност „Автоматизация на производството“ – един към катедра
„Автоматизация на електрозадвижванията“ – ФА;
професионално направление 5.3. Комуникационна
и компютърна техника, специалност „Комуникационни мрежи и системи“ – един към катедра
„Комуникационни мрежи“ – ФТК; професионално направление 5.1. Машинно инженерство,
специалност „Метрология и измервателна техника“ – един към катедра „Прецизна техника и
уредостроене“ – МФ, всички със срок 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в Техническия университет – София, във
факултетните канцеларии на: ФА – каб. 2340,
тел. 965 24 06; ФТК – каб. 1254, тел. 965 22 72;
МФ – каб. 3242, тел. 965 22 88.
8286
68. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за един
доцент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление
7.1. Медицина и научна специалност „Патологоанатомия и цитопатология“ за нуждите на Катедрата по обща и клинична патология на база
УМБАЛ „Александровска“ със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи
и справки: София 1431, ул. Здраве 2, Катедра по
обща и клинична патология, тел. 02/9230 839.
8330
885. – Шуменският университет „Епископ
Константин Преславски“ обявява конкурси за:
професор по област на висше образование 2.
Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Общо и сравнително
езикознание – Приложна лингвистика) – един;
доценти по: област на висше образование 4.
Природни науки, математика и информатика,
професионално направление 4.6. Информатика
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и компютърни науки (Информатика) – един;
област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално
направление 4.6. Информатика и компютърни
науки (Информатика) – един; област на висше
образование 4. Природни науки, математика
и информатика, професионално направление
4.1. Физически науки (Астрофизика и звездна
астрономия) – един; главни асистенти по: област на висше образование 4. Природни науки,
математика и информатика, професионално
направление 4.3. Биологически науки (Екология и опазване на околната среда – Екологична
биохимия) – един; област на висше образование
4. Природни науки, математика и информатика,
професионално направление 4.3. Биологически науки (Зоология) – един; област на висше
образование 3. Социални, стопански и правни
науки, професионално направление 3.9. Туризъм
(Туристически маркетинг) – един, всички със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи се подават в ректорската
канцелария на ШУ, Шумен, ул. Университетска
115, корпус 1, кабинет 107. За информация: тел.
054/830-495, в. 121, GSM 0899-901-943.
8329
249. – Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите – Пловдив, обявява конкурси
за учебната 2016/2017 г. за прием на докторанти
в редовна и задочна форма, платено обучение,
в следните професионални направления: 3.8.
Икономика по докторска програма „Финанси и
банково дело“ – двама; 4.1. Растениевъдство по
докторска програма „Растениевъдство“ – един,
всички със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. За обу чение в ОНС
„доктор“ могат да кандидатстват: лица, които
притежават българско гражданство; граждани
на държави – членки на ЕС или ЕИП, чужди
граждани със статут на постоянно пребиваващи
или статут на бежанци, с образователно квалификационна степен „магистър“ и среден успех
от дипломата не по-нисък от „добър“ (4.00). Информация относно необходимите документи за
кандидатстване може да се получи в ректората
на ВУАРР – Пловдив, бул. Дунав 78, стая 1, тел.
032/960 360, и на сайта: www.uard.bg.
8252
62. – Институтът за исторически изследвания
при БАН – София, обявява конкурс за професор
по професионално направление 2.2. История и
археология, научна специалност 05.03.21: документалистика, архивистика, палеография (вкл.
историография и източникознание) с научна проблематика генеалогия и историческа метрология,
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – в канцеларията на института, 1113 София, бул. Шипченски проход 52,
бл. 17, ет. 2, тел. 02 870 8513.
8284
8. – Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания (ИБЕИ) при БАН – София,
обявява конкурс за академична длъжност доцент
по професионално направление 4.3. Биологични
науки, екология и опазване на екосистемите
(02.22.01), за нуждите на ИГ „Кръвни паразити
на птици“, секция „Биоразнообразие и екология
на паразитите“, отдел „Животинско разнообразие и ресурси“ – един. Срок за подаване на
документи – 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Изискванията към кандидатите
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и документите по конкурса са публикувани на
сайта на института: www.iber.bas.bg. Справки:
при научния секретар на ИБЕИ (тел. 0884-606814, e-mail: sgrozeva@gmail.com). Документи – в
деловодството на ИБЕИ, бул. Цар Освободител 1.
8318
97. – Националният диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт
(НДНИВМИ) „Проф. д-р Г. Павлов“ – София,
обявява конк у рс за заемане на академична
длъжност професор в област на висшето образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина,
професионално направление 6.4. Ветеринарна
медицина, научна специалност „Паразитология
и инвазионни болести по животните и човека“
за нуждите на НДНИВМИ, секция „Паразитология“ – един със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи за
участие в конкурса се подават в деловодството на
НДНИВМИ, София, бул. Пенчо Славейков 15.
За справки – тел. 02/952-12-77 и на страницата
на института: www.vetinst-bg.com.
8276
14. – Община Айтос на основание чл. 30 ЗПСК
обявява, че на 5.10.2016 г. е извършена продажба
чрез публичен търг с явно наддаване на обект:
общински нежилищен имот, сграда „Казан за
ракиеизваряване“ със застроена площ 44 кв. м,
на един етаж, с масивна конструкция, построена през 1973 г., намираща се между квартали 8,
9 и 18 по плана на с. Пирне, актувана с АЧОС
№ 659 от 26.06.2000 г., при граници: изток – кв. 8,
запад – кв. 9, север – кв. 9, юг – кв. 18, на ЕТ
„Румян – Румен Янчев“, ЕИК 200722766, със
седалище и адрес на управление с. Пирне, община Айтос, представляван от Румен Янчев, за
15 000 лв., платени изцяло.
8315
7. – Община Несебър на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите, че на
основание чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ е изработен
проект за ПУП – ПРЗ за имоти с идентификатори № 11538.5.27, № 11538.5.43, № 11538.5.46,
№ 11538.5.49, № 11538.5.51, № 11538.5.72 по кадастралната карта на гр. Свети Влас, местност
Юрта, имот с идентификатор № 11538.501.504
по кадаст ра лната карта на г р. Свети Влас,
УПИ V (идентичен с имоти с идентификатори
№ 11538.501.191, № 11538.501.192, № 11538.501.193
и № 11538.501.194) в кв. 7 по плана на гр. Свети
Влас и част от поземлен имот с идентификатор
№ 11538.501.11 по кадастралната карта на гр. Свети Влас, попадащ в кв. 1, УПИ І по плана на гр.
Свети Влас. Имотите попадат в зона „Б“ съгласно
чл. 11 ЗУЧК. Констатации: Проектът касае обособяване от № 11538.5.27, № 11538.5.43, № 11538.5.46,
№ 11538.5.49, № 11538.5.51, № 11538.5.72 по кадастралната карта на гр. Свети Влас, местност
Юрта, имот с идентификатор № 11538.501.504
по кадаст ра лната карта на г р. Свети Влас,
УПИ V (идентичен с имоти с идентификатори
№ 11538.501.191, № 11538.501.192, № 11538.501.193
и № 11538.501.194) в кв. 7 по плана на гр. Свети
Влас и част от поземлен имот с идентификатор
№ 11538.501.11 по кадастралната карта на гр.
Свети Влас, попадащ в кв. 1, УПИ І по плана на гр. Свети Влас, на нов квартал 65 към
ЗРП – гр. Свети Влас, за изграждане на спортни
игрища за футбол, тенис на корт, баскетбол и
волейбол в южната част на разглежданата територия, като се запази съществуващият трафопост
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до детската градина и се ситуират два нови. В
останалата част се предвижда изграждане на
мрежа от панорамни алеи от двете страни на
талвега, обвързана с подходите по уличната
регулация на гр. Свети Влас и съществуващите
проходи към зона „Инцараки“. Ситуирани са
панорамни площадк и и две водни огледала
(басейни), както и трибуни със съблекални и
възстановителен център, източно от футболния
терен, паркинг и обслужваща сграда. Ситуирани са обекти за обществено обслужване и
атракцион. Осигурен е и транспортен достъп за
обслужване на новопредвидения парк. С проекта
се обособява УПИ І в кв. 65 в площ 35 316 кв. м
с отреждане „За спортно-рекреационен парк“.
Въвежда се устройствена зона „Оср (територия
за спорт и развлечение)“ и се установяват устройствени показатели: Кпл.=5 %, максимална етажност – Нкорниз=8,5 м, Кинт.=0,070, минимално
озеленяване – 60 %, минимум 15 % за спортни
терени, и начин на застрояване – свободно. В
площта на УПИ І се влючват 5555 кв. м от ПИ
11538.5.27, 3134 кв. м от ПИ 11538.5.43, 215 кв. м
от ПИ 11538.5.46, 14 380 кв. м от ПИ 11538.49,
10 150 кв. м от ПИ 11538.5.51, 1030 кв. м от ПИ
11538.5.72, 47 кв. м от ПИ 11538.501.11, 690 кв. м
от ПИ 11538.501.192, 41 кв. м от ПИ 11538.501.192,
56 кв. м от ПИ 11538.501.504. Представено е Решение № БС-1-ЕО от 21.01.2016 г. за преценяване
на необходимостта от извършване на екологична
оценка за въздействието върху околната среда
на директора на РИОСВ – гр. Бургас. Проектът
е изложен в сградата на общинската администрация, стая № 36, ет. 3, тел. 0554/2-93-31. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУ Т в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
8327

СЪДИЛИЩА
Административният съд – Бургас, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 АПК съобщава,
че е постъпило оспорване от Окръжна прокуратура – Бургас, против Наредбата за реда и условията
на търговска дейност на открито на територията
на община Несебър, приета с Решение № 790 от
протокол № 23 от 2.06.2014 г., в сила от 5.07.2014 г.,
в частта є на глава ІІ „Процедура по издаване
на разрешение за ползване за извършване на
търговия на открито“ – чл. 11, ал. 1, т. 3, 4 и 5.
По оспорването е образувано административно
дело № 1956/2016 г.
8350
Административният съд – Бургас, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е постъпило оспорване от Районна прокуратура – Карнобат, против чл. 38, т. 12 от Наредбата
за определяне и администриране на местни такси
и цени на услуги на територията на община Сунгурларе, приета с Решение по протокол № 18 от
30.01.2009 г. на Общинския съвет – гр. Сунгурларе,
и изменена с протокол № 12, т. 9, от 20.05.2016 г.
на Общинския съвет – гр. Сунгурларе. По оспорването е образувано адм. д. № 1969/2016 г.
8393

С Т Р.

44

ДЪРЖАВЕН

Административният съд – Враца, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че е постъпило оспорване от прокурор при Окръжна прокуратура – Враца, на т. 34,
приложение № 1 към чл. 59 от Наредбата за
определяне и администриране на местните такси
и цени на услуги в Община Мездра, по което е
образувано адм. дело № 556/2016 г., насрочено за
20.12.2016 г. от 11 ч.
8355
А дминистративният съд – Кюстендил, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е
постъпило оспорване от Светлана Ризова – прокурор при Районна прокуратура – Кюстендил, срещу
Наредбата за преместваеми обекти, за рекламни,
информационни и декоративно-монументални
елементи на територията на община Невестино в
частта по чл. 13, ал. 3, т. 2 и 3, чл. 26, ал. 3, т. 2 и
3 и чл. 26, ал. 4, т. 3, по което е образувано адм.
д. № 266/2016 г. по описа на Административния
съд – Кюстендил, насрочено за 25.11.2016 г. от 10 ч.
8328
Административният съд – Ловеч, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е постъпил протест на прокурор
при ОП – Ловеч, срещу чл. 19, т. 4 от Наредбата
за реда и условията за издаване на разрешение за
поставяне на преместваеми обекти и елементи на
градското обзавеждане на територията на община
Тетевен в частта на текста, в която се изисква
нотариална заверка на подписите на останалите
съсобственици на имота (ако има такива) върху
писменото съгласие за разполагане на преместваемия обект, по който е образувано адм. дело
№ 226/2016 г. по описа на Административния
съд – Ловеч.
8394
Административният съд – Хасково, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 АПК съобщава, че е постъпило оспорване от областния
управител на област Хасково, обективирано в
негова Заповед № АК-04-20 от 30.09.2016 г. против
разпоредбата на новия чл. 9 от Наредбата за определяне размера на местните данъци в община
Хасково, приет с Решение № 251 по протокол
№ 13 от заседание на Общинския съвет – гр.
Хасково, проведено на 16.09.2016 г., по което
е образувано адм.д. № 526/2016 г. по описа на
Административния съд – Хасково, насрочено за
14.12.2016 г. от 10,30 ч.
8373
К юстен ди лск и ят районен съд п ризовава
Мухаммад Атхар Захоор, роден на 11.11.1979 г. в
Пакистан, без адресна регистрация в Република
България и с неизвестен адрес в чужбина, като
ответник по гр.д. № 1581 по описа на съда за
2016 г., образувано по предявен от Силвия Борисова Трайкова с адрес: Кюстендил, ул. Медковец 2,
иск с правно основание чл. 49, ал. 1 от Семейния
кодекс. В двуседмичен срок от обнародването
на съобщението в „Държавен вестник“ да се
яви в канцеларията на Кюстендилския районен
съд, за да получи преписи от исковата молба и
приложенията към нея за отговор по чл. 131 от
Гражданския процесуален кодекс. Ако въпреки
публикацията Мухаммад Атхар Захоор не се яви
в съда, за да получи преписи от исковата молба
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и приложенията, съдът ще му назначи особен
представител на разноски на ищцата на основание
чл. 48, ал. 2 ГПК.
8356
Момчилградският районен съд, гражданска
колегия, призовава Моника Росанна Кордова,
родена на 26.05.1988 г., гражданка на Съединените
американски щати, с неизвестен адрес, да се яви
в съда в двуседмичен срок считано от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“
като ответница по гр.д. № 357/2016 г., заведено
от Александър Делчев Делев, по чл. 49, ал. 1 СК
за връчване на искова молба и приложения към
нея ведно със съобщение по чл. 131 ГПК. При
неявяване на ответницата или упълномощено
от нея лице в указания срок съдът ще є назначи
особен представител и делото ще се гледа при
условията на чл. 48 ГПК.
8395
Софийският районен съд, III гражданско отделение, 87 състав, уведомява Иванка Ангелова
Хаджийска, Лазарина Стоянова Йосифова, Йосиф
Стоянов Йосифов и Христо Стоянов Йосифов,
граждани на Република България, че са ответници
по гр.д. № 12289/2015 г., образувано по предявен
от Миряна Дечкова Блъскова иск за делба, и им
указва в двуседмичен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ да се явят в канцеларията на СРС, III ГО, бул. Цар Борис III № 54, за
връчване на книжа по чл. 131 ГПК по делото. В
противен случай ще им бъдат назначени особени
представители.
8317
Софийският районен съд, ГО, 49 състав, призовава лицата Мария Елизабет Генева, Александра
Николаус Гретен-Ганев, Ренате Грон Ряскова,
Ина Николова Ряскова, Татяна Илиева Ряскова,
Микеле Карло Джулини, Габриела Карло Джулини, Янтра Карло Джулини, Петер Николаус
и Марко Илиев Рясков, с неизвестни по делото
адреси, да се явят в съда на 14.12.2016 г. в 13 ч.
като ответници по гр.д. № 3276/2007 г., заведено
от „ИТС 2005“ – АД, за вещен иск. Ответниците
да посочат съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2
ГПК (отм.).
8403
Старозагорският районен съд съобщава на
Дейвид Антъни Кларк, роден на 2.01.1965 г. в гр.
Челмсфърд, Обединено кралство Великобритания
и Северна Ирландия, без регистриран постоянен
или настоящ адрес в Република България, с неизвестен адрес в чужбина, да се яви в двуседмичен
срок от обнародване на съобщението в „Държавен
вестник“ в канцеларията на Старозагорския районен съд, за да получи препис от исковата молба
и приложенията към нея по гр. д. № 3624/2016 г.
по описа на съда, подадена от Надежда Вълкова Митева от Стара Загора, с която е предявен
иск по чл. 49 СК. В случай че не се яви, за да
получи съдебните книжа в указания срок, съдът
ще назначи особен представител на основание
чл. 48, ал. 2 ГПК.
8351
Старозагорският районен съд, VI граждански състав, съобщава на ответника Лоаи Омар
Али Абабнех, роден на 30.12.1987 г. в Йордания,
за заведеното гр.д. № 3483/2016 г. по описа на
Старозагорския районен съд от ищеца Татяна

БРОЙ 83

ДЪРЖАВЕН

Георгиева Гаджева-Абабнех с правно основание
чл. 49 СК, като му указва, че книжата са оставени
в канцеларията на съда и могат да бъдат получени
оттам в двуседмичен срок от обнародването в
„Държавен вестник“, както и че ако в този срок
не се яви в съда да получи същите, делото ще бъде
разгледано при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
8392

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
12. – Управителният съвет на сдружение
„СТООС Нетуърк България“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание
на членовете на сдружението на 29.11.2016 г. в
18 ч. в София, зала „Ерато“, бул. Витоша 164,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
управителния съвет на сдружението до момента; 2. приемане на план-програма и бюджет за
2016 – 2017 г.; 3. промени в състава на управителния съвет – освобождаване и приемане на нови
членове; 4. разни.
8388
12. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Партньори – КС“, София, на
основание чл. 29, ал. 1 и 2 от устава на сдружението и чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на сдружението на 4.12.2016 г. в 15 ч. в офиса на
сдружението в София, ж. к. Стрелбище, бл. 11,
вх. Г, ап. 70, при следния дневен ред: 1. освобождаване на членове на УС; 2. приемане на нов
член на сдружението и на УС; 3. обсъждане и
гласуване на промени в устава, свързани с броя
на членовете, участващи в УС, с органите на
управление и начина на управление на сдружението, с начина на свикване на общото събрание,
с адреса на управление; 4. промени в устава на
сдружението и приемане на нов устав; 5. други.
Материалите по дневния ред за провеждане на
общото събрание могат да се получат в офиса на
сдружението. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе
същия ден един час по-късно, на същото място
и при същия дневен ред независимо от броя на
присъстващите.
8342
95. – Управителният съвет на Българска федерация „Конен спорт“ – София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно отчетно-изборно
общо събрание на федерацията на 6.12.2016 г. в
11 ч. в Пловдив, в голямата заседателна зала на
хотел „Санкт Петербург“, при следния дневен
ред: 1. приемане на отчет за дейността на БФ
„Конен спорт“ през периода 2013 – 2016 г.; 2. освобождаване на целите състави на комисиите по
дисциплини и специализираните комисии поради
изтекъл мандат; 3. освобождаване на целия състав
на управителния съвет от длъжност и отговорност
поради изтекъл мандат; 4. избор на нови състави
на комисиите по дисциплини и специализираните
комисии; 5. избор на нов състав на управителния
съвет. Поканват се всички клубове по конен
спорт – членове на федерацията, да вземат участие
чрез своите законни представители или упълномощени лица. Регистрацията на участниците
в събранието ще започне на 6.12.2016 г. в 10 ч.
Материалите за събранието са на разположение
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на членовете в офиса на БФ „Конен спорт“. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 12 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
8419
59. – Управителният съвет на Федерацията
на независимите синдикати от земеделието
(ФНСЗ), София, на основание чл. 26, ал. 1 и 2
и чл. 32 ЗЮЛНЦ, чл. 29 от устава на ФНСЗ с
Решение № 3 от 23.04.2016 г. свиква ХІХ редовен
конгрес на ФНСЗ на 7.12.2016 г. в 9 ч. в хотел
„Форум“, София, при следния дневен ред: 1. отчет
на дейността на ФНСЗ за периода 2011 – 2016 г.;
2. отчетен доклад на ФКК на ФНСЗ; 3. изменения и допълнения на устава на ФНСЗ; 4 избор
на ръководство на ФНСЗ и ФКК на ФНСЗ; 5.
приемане на програма на ФНСЗ; 6. разни. При
липсата на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
конгресът ще се проведе на същото място и при
същия дневен ред от 10 ч.
8338
12. – Управителният съвет на СБТР’89 – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
отчетно-изборно събрание на съюза на 16.12.2016 г.
в 16 ч. в седалището на съюза, София, ул. Сан
Стефано 29, в сградата на БНТ, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на съюза през
изминалия период; 2. промени в УС и освобождаване от отговорност на членовете на УС; 3.
приемане на основни насоки за дейността на
съюза през следващите 5 години. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 17 ч., при същия дневен ред и на същото място независимо от броя
на присъстващите.
8321
12. – Управителният съвет на Българска федерация „Бадминтон“ – София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква редовно общо отчетно събрание
на членовете на федерацията на 17.12.2016 г. в
11,30 ч. в София, бул. Евлоги Георгиев 38, Нацио
нален стадион „Васил Левски“ – централен вход,
Пресклуб „България“, при следния дневен ред: 1.
приемане на годишен отчет за дейността на БФ
„Бадминтон“ за 2016 г.; 2. приемане на годишен
финансов отчет на БФ „Бадминтон“ за 2016 г.;
3. годишен отчет на контролния съвет за 2016 г.;
4. приемане на проект на бюджет за 2017 г. на
БФ „Бадминтон“; 5. приемане на наредбата за
провеждане на национални първенства и турнири
и състезателния календар (ДСК, МСК) на БФ
„Бадминтон“ за 2017 г.
8343
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Обединени идеи за България“ – София, на основание чл. 15, ал. 2 от устава
на сдружението във връзка с чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
извънредно общо събрание на членовете или техни
упълномощени представители на 27.12.2016 г. в
18,30 ч. на адрес: София, ж.к. Кривата река, ул.
Виктор Григорович 1, ет. 5, ап. 7, при следния
дневен ред: 1. изменения в устава на ОИБ; 2.
освобождаване и назначаване на членове на управителния съвет на ОИБ; 3. разни. Материалите
по посочения дневен ред са на разположение на
членовете на адреса на управление на сдружението, посочен по-горе. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието се отлага с
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един час и ще се проведе на същото място и при
същия дневен ред колкото и членове да се явят.
Пълномощниците на членовете се легитимират с
лична карта и пълномощно.
8320
3. – Управителният съвет на сдружение „Асоциация за развитие на университетското класическо образование (АРУКО)“ – София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ кани всички членове и кандидати
за членове на сдружението на редовно общо събрание на 16.12.2016 г. в 18 ч. в 189 аудитория на
Софийския университет, бул. Цар Освободител
15, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на сдружението през 2016 г.; 2. финансов отчет;
3. обсъждане и гласуване на промени в устава
на сдружението; 4. приемане на нови членове; 5.
избор на нов управителен съвет; 6. обсъждане
на бъдещата дейност на сдружението; 7. разни.
8365
3. – Управителният съвет на сдружение „Българска асоциация по клинична имунология“,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на Българската асоциация по
клинична имунология на 16.12.2016 г. в 14 ч. в
София, аула на УМБАЛ „Св. Екатерина“, бул.
Пенчо Славейков 52А, при следния дневен ред:
1. отчет на дейността на управителния съвет; 2.
финансов отчет за 2016 г. и проектобюджет за
2017 г.; 3. програма за дейността на сдружението
през 2017 г.; 4. разни.
8387
4. – Управителният съвет на Българската
Професионална Танцова Асоциация – София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 18.12.2016 г. в 11 ч. в НСА – зала хореография
(София, Студентски град, последна спирка на автобус 280 и автобус 94), при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на асоциацията за 2016 г.; 2.
финансов отчет за периода 1.01.2016 – 30.11.2016 г.;
3. утвърждаване на нови членове; 4. избор на
нови ръководни органи; 5. приемане на проектобюджет за 2017 г.; 6. приемане на програма
за дейността през 2017 г. Поканват се всички
членове на Българската Професионална Танцова
Асоциация – София, да присъстват на общото
събрание. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе
същия ден в 12 ч., на същото място и при същия
дневен ред независимо от броя на присъстващите.
8402
9. – Управителният съвет на Сдружение с
нестопанска цел в частна полза „Национална
асоциация Екологично принтиране“ – София,
на основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на сдружението на 19.12.2016 г. в 13 ч.
в София, район „Лозенец“, ул. Неразделни 14,
при следния дневен ред: 1. представяне на проектобюджет и даване на отчет за дейността на
УС пред ОС; 2. промени в устава; 3. промяна в
името на сдружението; 4. вземане на решение
за разкриване на клонове в други градове; 5.
промяна в състава на управителния съвет; 6.
приемане на нови членове и отпадане на настоящи членове; 7. разни.
8375
14. – Управителният съвет на Научно-техническия съюз на енергетиците в България – София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събра-
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ние на членовете на сдружението на 20.12.2016 г. в
13 ч. в София, ул. Раковски 108, Дом на науката и
техниката – София, зала 3, при следния дневен ред:
1. доклад на управителния съвет на сдружението
за състоянието и дейността на съюза; 2. отчет
на контролния съвет; 3. доклад на мандатната
комисия; 4. промяна на устава на сдружението;
5. избор на управителен и контролен съвет. Във
връзка с подготовката на общото събрание до
5.12.2016 г. следва да се проведат събрания във
всички секции и организации (колективни членове), на които да се обсъдят задачите на съюза
и да бъдат избрани делегати за общото събрание.
Всички протоколи с избраните делегати следва
да се изпратят в НТСЕБ – София, ул. Раковски
108, ет. 5, офис 505. Всички материали, свързани
с включените за обсъждане от общото събрание
въпроси, се намират в офиса на сдружението в
София, ул. Раковски 108, ет. 5, офис 505. В случай че в 13 ч. на 20.12.2016 г. няма необходимия
кворум за провеждане на събрание на членовете
на сдружението, то ще бъде проведено независимо от броя на участниците един час по-късно
на същото място и при същия дневен ред на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ.
8427
10. – Управителният съвет на сдружение
„Автомобилен спортен клуб – АСК – Престиж“,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на членовете на сдружението на
28.12.2016 г. в 10 ч. на адреса на управление на
сдружението: София, ж.к. Люлин 5, бл. 523, ет. 2,
ап. 3, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на управителния съвет на сдружението до датата
на провеждане на събранието и приемане на основни насоки и програма за дейността му с проект
за решение: ОС приема отчета за дейността на
УС до датата на провеждане на събранието, като
приема предложените основни насоки и програма
за дейността на сдружението; 2. финансов отчет на
УС с проект за решение: ОС приема предложения
финансов отчет на УС; 3. освобождаване на членове на сдружението и приемане на нови такива
с проект за решение: ОС приема извършените
от УС действия по освобождаване и приемане
на членове на сдружението; 4. освобождаване и
избор на нови членове на управителния съвет
с проект за решение: ОС приема направените
предложения за промени в УС на сдружението;
5. вземане на решение за промяна в адреса на
управление на сдружението с проект за решение:
ОС приема направеното предложение за промяна в адреса на управление на сдружението; 6.
приемане на нов устав с проект за решение: ОС
приема нов устав на сдружението. Поканват се
всички членове на сдружението да присъстват
лично или чрез упълномощени представители.
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 при спазване на изискванията на закона.
8417
2. – Съветът на настоятелите на сдружение
„Настоятелство на ОДЗ „Таврия“, София, на
основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 19.01.2017 г. в 16,30 ч. в София, ул.
Ген. Стефан Тошев 34, при следния дневен ред: 1.
приемане на отчет за дейността за 2015 и 2016 г.;
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2. приемане финансов отчет за 2015 – 2016 г.; 3.
приемане план за дейността за 2017 – 2019 г.; 4.
приемане план за бюджета за 2017 – 2019 г.; 5.
промени в устава на сдружение „Настоятелство
на ОДЗ „Таврия“; 6. разни.
8418
2. – Управителният съвет на Българска федерация гимнастика – София, на основание чл. 26,
ал. 1 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание
на членовете на федерацията на 20.01.2017 г. в
11 ч. в София, бул. Васил Левски 75, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на Българска
федерация гимнастика през 2016 г.; 2. финансов
отчет на Българска федерация гимнастика за
2016 г.; 3. приемане на бюджета за 2017 г.; 4.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия
ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен
ред. Писмените материали по дневния ред са на
разположение в офиса на федерацията – София,
бул. Васил Левски 75.
8322
1. – Управителят на сдружение с нестопанска
цел „Приказно селище“ – Бургас, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
19.12.2016 г. в 10 ч. в Бургас, ул. Христо Ботев,
бл. 61, вх. В, ет. 6, ап. 15, при следния дневен ред:
1. отчет на управителя за 2015 г.; 2. освобождаване
от отговорност на управителя; 3. освобождаване
от длъжност на управителя; 4. избор на нов управителен орган; 5. допълване предмета на дейност, целите и средствата, с които сдружението
ще постига целите си, реда за свикване на общо
събрание, управителен орган и други; 6. промяна
на устава на сдружение „Приказно селище“ по
представен проект; 7. 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.
8366
1. – Управителният съвет на СНЦ „Българска Транспортна Камара“ – Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
членовете на сдружението на 19.12.2016 г. в 9 ч.
в офиса на същото – Варна 9010, ул. Димитър
Икономов 23, тел.: 511211, факс: 505513, при
следния дневен ред: 1. разглеждане и приемане
на годишните отчети на управителния съвет и
този за извършената дейност от „БТК“ за периода 2014 – 2015 г.; 2. разглеждане и приемане
на бюджета за 2016 г. на БТК; 3. разглеждане и
приемане на бюджета за 2017 г. на БТК; 4. други, поставени в негова компетентност от закона
или устава. Писмените материали, свързани с
дневния ред на заседанието, са на разположение
на адреса на управление на камарата и се предоставят на всеки член при поискване.
8389
3. – Управителният съвет на Сдружение акционери на Бивша ББК – Велинград, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ кани всички легитимни членове
на сдружението на общо събрание на 30.11.2016 г.
в 15,30 ч. в малката зала на Информационния
център (бившите Хали) при следния дневен ред:
1. вземане решение за прекратяване дейността
на сдружението и обявяването му в ликвидация;
2. определяне на срока за ликвидация и избор на
ликвидатор; 3. разни. При липса на кворум на
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основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден, на същото място и при
същия дневен ред в 16,30 ч.
8367
18. – Управителният съвет на Териториална
организация на научно-техническите съюзи – Велинград, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква за
членовете си общо отчетно-изборно събрание
на 16.12.2016 г. в 17 ч. в „Дом на техниката“ във
Велинград, ул. Юндола 17, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността и изпълнението на
бюджета на УС на ТО на НТС – Велинград, за
периода 1.01.2012 г. – 31.12.2015 г.; 2. приемане на
бюджета на УС за 2016 г. – 2019 г.; 3. избор на УС.
8376
1. – Управителният съвет на сдружение СК
„Вапцаров“, Димитровград, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на клуба на
15.12.2016 г. в 18,30 ч. във физкултурния салон на
ОУ „Ал. Константинов“ с дневен ред: 1. отчет за
дейността на клуба; 2. избор на нов управителен
съвет; 3. разни.
8331
16. – Управителният съвет на „СК лека атлетика Добруджа“ – Добрич, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 7.01.2017 г. в
18,30 ч. в Добрич, Комплекс „Стария Добрич“,
заседателна зала, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на председателя на клуба за
2012 – 2016 г.; 2. финансов отчет за бюджета на
клуба за 2012 – 2016 г.; 3. избор на управителен
съвет и председател; 4. допълнение в устава на
клуба; 5. други. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе в
19,30 ч., на същото място и при същия дневен ред.
8345
30. – Управителният съвет на Националната
транспортна камара, Пловдив, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ и устава на камарата свиква редовно
общо събрание на 8.12.2016 г. в 10 ч. в залата на
„Международен младежки център“ – АД, Пловдив, бул. Шести септември 242, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на камарата и насоки
за бъдещата работа; 2. избор на нови ръководни
органи; 3. промени в устава. Поканват се членовете
на Националната транспортна камара да вземат
участие в общото отчетно събрание. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе същия ден в 11 ч. на
същия адрес и при същия дневен ред независимо
от явилите се членове.
8339
8. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел за общественополезна дейност
СК Л А „ Локомотив Пловдив“ – Пловдив, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 19 от устава
свиква общо събрание на 20.12.2016 г. в 9 ч. в
Лекоатлетическото хале на стадион „Локомотив“
при следния дневен ред: 1. представяне на отчет
за дейността на СКЛА „Локомотив Пловдив“
за 2016 г.; 2. представяне на финансов отчет на
сдружението за 2016 г.
8344
1. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Слънчев лъч – 97“, Пловдив, на
основание чл. 14, ал. 1 от устава и чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 21.12.2016 г. в 17,30 ч. в
Пловдив, ж. к. Тракия, ул. Поп Ангел Чолаков 5,
ДГ „Слънце“, при следния дневен ред: 1. отчет за
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дейността на управителния съвет; 2. избиране и
освобождаване на членове на управителния съвет,
съответно председател и изпълнителен секретар на
управителния съвет; 3. приемане на нови членове
и прекратяване на членство в сдружението; 4.
промени в устава на сдружението; 5. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе един час по-късно, на
същото място и при същия дневен ред.
8401
1. – Съветът на настоятелите на сдружение с
нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност „Настоятелство към обединено детско заведение Щастливо детство“, гр.
Раковски, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква на
12.12.2016 г. в 17 ч. в сградата на детското заведение в гр. Раковски, ул. Ц. Церковски 44, общо
събрание на сдружението при следния дневен ред:
1. освобождаване членовете на съвета на настоятелите и избор на нов съвет на настоятелите;
2. освобождаване на досегашния председател на
сдружението; 3. избор на нов председател на съвета на настоятелите, същият – и председател на
сдружение с нестопанска цел за осъществяване на
общественополезна дейност „Настоятелство към
обединено детско заведение Щастливо детство“;
4. промяна в наименованието на сдружението
поради настъпили промени в ЗУПО от сдружение с нестопанска цел за осъществяване на
общественополезна дейност „Настоятелство към
обединено детско заведение Щастливо детство“ на
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сдружение с нестопанска цел за осъществяване на
общественополезна дейност „Настоятелство към
детска градина Щастливо детство“; 5. приемане
на устав, съдържащ всички изменения.
8340
Валентин Господинов Ненов – ликвидатор на
СНЦ „Изграждане на паметник на Св. Киприян
в Москва“, в ликвидация по ф. д. № 31/2009 на
Окръжния съд – Добрич, на основание чл. 14,
ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите на сдружението
да предявят вземанията си на адреса на управление на сдружението в Добрич 9300, ул. България
12, на вниманието на ликвидатора.
8294
Димо Чанев Димов – ликвидатор на сдружение с нестопанска цел „Бургаски пенсионерски
клуб – Зорница“, Бургас, БУЛСТАТ 176972180,
в ликвидация по ф. д. № 10/2016 г. на БОС, на
основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите на сдружението да предявят вземанията си в
6-месечен срок от обнародването на поканата в
„Държавен вестник“.
8368
Силвия Исак Дилова – ликвидатор на „Сдружение за интегрирано общество“, в ликвидация по
ф. д. № 203/2010 г. по описа на Софийския градски
съд, на основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ отправя
покана до кредиторите на сдружението да предявят вземанията си в 6-месечен срок от датата на
обнародване на поканата в „Държавен вестник“.
8346
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