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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
правната помощ (обн., ДВ, бр. 79 от 2005 г.;
изм., бр. 105 от 2005 г., бр. 17 и 30 от 2006 г.,
бр. 42 от 2009 г., бр. 32, 97 и 99 от 2010 г., бр. 9,
82 и 99 от 2011 г., бр. 82 от 2012 г., бр. 15 и 28
от 2013 г., бр. 53 от 2014 г. и бр. 97 от 2016 г.)
§ 1. Създава се чл. 8а:
„Чл. 8а. Националното бюро за правна помощ създава единна информационна система
за отчитане на правната помощ по електронен
път от всички адвокатски съвети.“
§ 2. В чл. 10 се създава ал. 3:
„(3) При отсъствие на председателя функциите му се изпълняват от заместник-председателя.“
§ 3. В чл. 12, изречение първо цифрата „3“
се заменя с „4“, а в изречение второ думите
„срок три години“ се заменят със „същия срок“.
§ 4. В чл. 18 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Точка 2 се изменя така:
„2. изготвят и поддържат списъци на дежурните адвокати, резервните защитници
и адвокатите, предоставящи консултации в
регионалните центрове за консултиране;“.
2. В т. 4 накрая се добавя „и на отчета по
чл. 38, ал. 1“.
3. Точка 6 се изменя така:
„6. заверяват от четите на а двокатите,
предоставили правна помощ, и изготвят предложения за заплащане на възнаграждение в
съответствие с наредбата по чл. 37, ал. 1;“.
§ 5. В чл. 21, т. 1 накрая се добавя „включително консултация по глава пета „а“.
§ 6. В чл. 22 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 т. 6 се изменя така:
„6. лица по чл. 143 и 144 от Семейния
кодекс и на лица, ненавършили 21 години,
в съответствие с Регламент (ЕО) № 4 от
2009 г. на Съвета от 18 декември 2008 г. относно компетентността, приложимото право,
признаването и изпълнението на съдебни
решения и сътрудничеството по въпроси,

свързани със задължения за издръжка (ОВ,
L 7/1 от 10 януари 2009 г.) и Конвенцията за
международното събиране на издръжка на
деца и на други членове на семейството (ОВ,
L 192/51 от 22 юли 2011 г.);“.
2. В ал. 2 накрая се добавя „по образец,
утвърден от НБПП“.
3. Създава се ал. 3:
„(3) Когато лицата, кандидатстващи за
правна помощ, не удостоверят обстоятелство
по ал. 1, НБПП формира преценката си за
предоставяне на правна помощ, като взема
предвид обстоятелствата по чл. 23, ал. 3,
установени с документи от съответните компетентни органи и съобразно определения за
страната размер на линията на бедност.“
§ 7. В чл. 24, т. 3 накрая се поставя запетая
и се добавя „освен ако страната, кандидатстваща за правна помощ, е физическо лице
и отговаря на условията за предоставяне на
правна помощ“.
§ 8. Създава се глава пета „а“ с чл. 30а – 30о:
„ Г л а в а
п е т а
„ а “
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПРАВНА ПОМОЩ ПО
НАЦИОНАЛНИЯ ТЕЛЕФОН ЗА ПРАВНА
ПОМОЩ И В РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА
КОНСУЛТИРАНЕ
Раздел І
Национален телефон за правна помощ
Чл. 30а. Националният телефон за правна
помощ е форма за предоставяне на консултация на физически лица при облекчени условия
извън общия ред за предоставяне на правна
помощ по чл. 25, ал. 2.
Чл. 30б. Дейността на Националния телефон за правна помощ се администрира от
НБПП.
Чл. 30в. Условията и редът за дейността
на Националния телефон за правна помощ
се определят с вътрешни правила, утвърдени
с решение на НБПП.
Чл. 30г. Консултации по Национални я
телефон за правна помощ се предоставят от
адвокати, вписани в НБПП и определени с
решение на НБПП.
Чл. 30д. Предоставените консултации по
Националния телефон за правна помощ се
удостоверяват с писмен отчет на адвоката по
образец, утвърден от НБПП.
Чл. 30е. Заплащането на консултациите,
предоставени по Националния телефон за
правна помощ, се извършва при условията и
по реда на наредбата по чл. 37, ал. 1.
Раздел ІІ
Регионален център за консултиране
Чл. 30ж. Регионалният център за консултиране е форма за предоставяне на консултация
на физически лица при облекчени условия
извън общия ред за предоставяне на правна
помощ по чл. 25, ал. 2.
Чл. 30з. Регионален център за консултиране
може да бъде открит с решение на съответния
адвокатски съвет.
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Чл. 30и. Дейността на регионалния център
за консултиране се администрира от НБПП
и от съответния адвокатски съвет.
Чл. 30к. Дейността на регионалния център за консултиране, условията и редът за
предоставяне на консултации се определят
с вътрешни правила, утвърдени с решение
на НБПП.
Чл. 30л. Право на консултация в регионалния център за консултиране имат физически
лица, чиито доходи, удостоверени с документ
от съответния компетентен орган, не надвишават определения за страната размер на
линията на бедност. При отказ на консултация
заинтересованото лице може да подаде молба
до НБПП по реда на чл. 25, ал. 2.
Чл. 30м. Консултации в регионалния център
за консултиране се предоставят от адвокати,
вписани в НБПП и определени с решение на
адвокатския съвет.
Ч л. 30н. Предос та вен и т е консул та ц и и
в регионалния център за консултиране се
удостоверяват с писмен отчет на адвоката
по образец, утвърден от НБПП и заверен от
адвокатския съвет.
Чл. 30о. Заплащането за консултациите,
предоставени в регионалния център за консултиране, се извършва при условията и по
реда на наредбата по чл. 37, ал. 1.“
§ 9. В чл. 33 се правят следните изменения:
1. В ал. 5 т. 2 се отменя.
2. В ал. 6 т. 2 се отменя.
§ 10. В чл. 35, ал. 2 думите „доверителят,
подзащитният“ се заменят с „лицата, на които
е предоставена правна помощ“ и се поставя
запетая.
§ 11. В чл. 38, ал. 4 се създават изречения
второ и трето: „В случай че адвокатът е пропуснал срока, той може да поиска неговото
възстановяване, ако докаже, че пропускането
му се дължи на особени обстоятелства, които
не е могъл да предвиди и за чието настъпване
не носи отговорност. Искането се разглежда
на заседание на НБПП.“
§ 12. В чл. 40 думите „доверителя или от
подзащитния си“ се заменят с „лицето, на
което е предоставена правна помощ“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 13. Въвеждането на единната информационна система по чл. 8а се извършва
в двугодишен срок от влизането в сила на
този закон. След изтичането на този срок
адвокатските съвети са длъжни да използват
тази система за електронен обмен на информация и електронно отчитане на правната
помощ. Параграф 3 относно чл. 12 от закона
се прилага и по отношение на заварените и
недовършени мандати от момента на влизане
в сила на закона.
§ 14. (1) Разпоредбата на чл. 67, ал. 3 от
Закона за съдебната власт не се прилага за
съдебните заседатели, избрани до 9 август
2016 г.
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(2) Съдебните заседатели, избрани до 9 август 2016 г., довършват 5-годишния мандат, за
който са избрани.
(3) Съдебните заседатели, избрани до 9 август 2016 г., които до влизането в сила на този
закон са освободени предсрочно на основание
чл. 69, ал. 1 или чл. 71, ал. 1, т. 7 от Закона за
съдебната власт, се възстановяват с решение
на съответното общо събрание.
§ 15. В Закона за съдебната власт (обн., ДВ,
бр. 64 от 2007 г.; изм., бр. 69 и 109 от 2008 г.,
бр. 25, 33, 42, 102 и 103 от 2009 г., бр. 59 от
2010 г., бр. 1, 23, 32, 45, 81 и 82 от 2011 г.;
Решение № 10 на Конституционния съд от
2011 г. – бр. 93 от 2011 г.; изм., бр. 20, 50 и
81 от 2012 г., бр. 15, 17, 30, 52, 66, 70 и 71 от
2013 г., бр. 19, 21, 53, 98 и 107 от 2014 г., бр. 14
от 2015 г. и бр. 28, 39, 50, 62 и 76 от 2016 г.) в
чл. 73, ал. 2 думите „за два отработени часа“
се заличават.
Законът е приет от 43-то Народно събрание
на 24 януари 2017 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
772
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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Законa за
изпълнение на наказанията и задържането
под стража (обн., ДВ, бр. 25 от 2009 г.; изм.,
бр. 74 и 82 от 2009 г., бр. 32 и 73 от 2010 г.,
бр. 81 от 2011 г., бр. 103 от 2012 г., бр. 15 и
68 от 2013 г., бр. 53 от 2014 г., бр. 42 и 79 от
2015 г. и бр. 32 и 81 от 2016 г.)
§ 1. Член 3 се изменя така:
„Чл. 3. (1) Осъдените и задържаните под
стража не могат да бъдат подлагани на изтезания, на жестоко, нечовешко или унизително
отношение.
(2) За нарушение на ал. 1 се смята и поставянето в неблагоприятни условия за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода
или задържането под стража, изразяващи се
в липса на достатъчно жилищна площ, храна,
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облекло, отопление, осветление, проветряване,
медицинско обслужване, условия за двигателна
активност, продължителна изолация без възможност за общуване, необоснована употреба
на помощни средства, както и други подобни
действия, бездействия или обстоятелства,
които уронват човешкото достойнство или
пораждат чувство на страх, незащитеност
или малоценност.“
§ 2. Член 17 се изменя така:
„Чл. 17. В Главна дирекция „Изпълнение
на наказанията“ и териториалните є служби
се осъществяват следните дейности с огнестрелни оръжия и боеприпаси:
1. придобиване, съхранение, носене, употреба и отчет на оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия;
2. транспортиране на оръжия, боеприпаси
и пиротехнически изделия;
3. извършване на ремонтни дейности на
оръжия и боеприпаси;
4. извършване на технически прегледи,
бракуване и унищожаване на оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия;
5. осъществяване на контрол върху дейности
те с оръжия, боеприпаси и пиротехнически
изделия.“
§ 3. В наименованието на глава шеста
се създава изречение второ: „Изследване за
професионална и психологическа пригодност“.
§ 4. В чл. 34, ал. 1 думите „психологически
изследвания с кандидатите за държавни служители и със служителите на Главна дирекция
„Изпълнение на наказанията“ и териториалните є служби“ се заменят с „изследвания за
професионална и психологическа пригодност“.
§ 5. Член 35 се изменя така:
„Чл. 35. (1) Кандидатите за държавни служители по чл. 19, ал. 1, т. 1 в Главна дирекция
„Изпълнение на наказанията“ и в териториалните є служби преминават през изследване за
професионална и психологическа пригодност.
(2) Изследване за професионална и психологическа пригодност се провежда и за
действащи служители по чл. 19, ал. 1, т. 1 при
преназначаване на по-висока по вид длъжност.“
§ 6. Създават се чл. 35а и нов чл. 36:
„Чл. 35а. (1) Изследване за професионална и психологическа пригодност може да се
извърши за определяне на актуалната психологическа съвместимост на държавните
служители по чл. 19, ал. 1, т. 1 с изискванията
за заеманата длъжност и с пригодността им
да изпълняват служебните задължения.
(2) Обект на изследването по ал. 1 са държавни служители по чл. 19, ал. 1, т. 1, които:
1. имат затруднения и сериозни дефицити
в професионалната адаптация, обучението и
специализираната подготовка;
2. проявяват демотивация, емоционална
неадекватност и рисково поведение;
3. извършват системни дисциплинарни
нарушения.
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(3) В случаите по ал. 2 изследването се
извършва със заповед на министъра на правосъдието или на главния директор на Главна
дирекция „Изпълнение на наказанията“.
(4) Началниците на териториалните служби на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ може да правят предложение за
изследване до министъра на правосъдието
или до главния директор. Предложението съдържа описание на проблемните поведенчески
прояви на държавния служител, аргументи
за необходимостта от провеждане на изследването, лични и служебни данни и служебна
характеристика.
(5) При констатиране на психологическа
несъвместимост на държавния служител с
изискванията за заеманата длъжност и непригодност да изпълнява служебните задължения
той се предлага за оценка на изпълнението
на длъжностните задължения.
Чл. 36. (1) Изследването за професионална
и психологическа пригодност се извършва от
експерти психолози и приключва с експертно
заключение.
(2) Условията и редът за извършване на
изследването за професионална и психологическа пригодност се определят с наредба на
министъра на правосъдието.“
§ 7. В чл. 43 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 3 се отменя.
2. Създава се нова ал. 4:
„(4) Минималната жилищна площ в спалното помещение за всеки лишен от свобода
не може да е по-малка от 4 кв. м. Главна
дирекция „Изпълнение на наказанията“ поддържа актуална база данни за капацитета на
местата за лишаване от свобода.“
3. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
§ 8. Член 57 се изменя така:
„Чл. 57. (1) Съдът определя първоначалния
режим за изтърпяване на наказанието, както
следва:
1. специален режим – на осъдените на
доживотен затвор и на доживотен затвор без
замяна;
2. строг режим на осъдените на лишаване
от свобода:
а) за повече от 5 години за умишлени
престъпления;
б) за умишлени престъпления, когато не
са изтекли повече от 5 години от изтърпяване
на предходно наложено наказание лишаване
от свобода, което не е било отложено на
основание чл. 66 от Наказателния кодекс,
независимо от реабилитацията;
в) за умишлени престъпления, извършени
в изпитателния срок на условно осъждане, за
което е постановено отложеното наказание
да се изтърпи отделно, ако сборът от двете
наказания надвишава две години;
3. общ реж и м – във вси ч к и ос та на л и
случаи.
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(2) Съдът може да определи първоначален
строг режим и в случаите по ал. 1, т. 3, когато
осъденият се е укривал в хода на наказателното производство.
(3) Съдът може да определи първоначален
общ режим и в случаите по ал. 1, т. 2, когато
осъденият не е с висока степен на обществена
опасност.“
§ 9. Член 58 се изменя така:
„Чл. 58. Осъдените се разпределят в местата
за лишаване от свобода по ред, определен от
главния директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ съобразно възможността да изтърпяват наказанието най-близо
до постоянния си адрес и изискването на
чл. 43, ал. 3, както следва:
1. в затворите – осъдените с първоначално
определен специален режим;
2. в затворите или затворническите общежития от закрит тип – осъдените с първоначално определен строг режим;
3. в затворническите общежития от открит
тип – осъдените с първоначално определен
общ режим.“
§ 10. Член 59 се изменя така:
„Чл. 59. (1) Жените изтърпяват наказанието лишаване от свобода в отделни затвори
и затворнически общежития.
(2) Непълнолетните лишени от свобода се
настаняват в поправителни домове, отделно
за момчета и момичета.
(3) Лишените от свобода чужди граждани
изтърпяват наказанието в затвори и затворнически общежития, определени със заповед
на министъра на правосъдието.“
§ 11. Член 60 се изменя така:
„Чл. 60. Със заповед на началника на затвора могат да се обособяват отделения за
настаняване на лишени от свобода с висока
степен на обществена опасност, страдащи
от алкохолизъм или наркомани я, лица с
психически разстройства или уязвими лица
с оглед на тяхната безопасност, както и безопасността на другите лишени от свобода и
на служителите.“
§ 12. Член 61 се отменя.
§ 13. В чл. 62 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) точка 1 се изменя така:
„1. при включване в обучения, в курсове за
придобиване на специалност, за повишаване на
квалификацията или за работа – при изявено
желание от лишения от свобода;“
б) точка 5 се изменя така:
„5. при необходимост с цел съобразяване
с изискванията на чл. 43, ал. 3; в този случай
се взема предвид и желанието на лишения
от свобода.“
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Заповедите за преместване или отказът за преместване подлежат на оспорване
по реда на Административнопроцесуалния
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кодекс пред административния съд по местоизпълнение на наказанието. Решението на
съда е окончателно.“
§ 14. В чл. 63 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „ал. 1, т. 1 и 4“ се заменят
с „ал. 1, т. 1, 4 и 5“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Заповедта за преместване или отказът
за преместване подлежи на оспорване по реда
на А дминистративнопроцесуалния кодекс
пред административния съд по местоизпълнение на наказанието. Решението на съда е
окончателно.“
§ 15. Член 64 се изменя така:
„Чл. 64. (1) Лишените от свобода с добро
поведение, които са изтърпели най-малко една
четвърт, но не по-малко от 6 месеца от наложеното наказание в затвор или в затворническо общежитие от закрит тип, могат да бъдат
премествани по инициатива на началника на
затвора или по тяхна молба за доизтърпяване
на наказанието в затворнически общежития
от открит тип.
(2) Началникът на затвора се произнася с
мотивирана заповед след вземане на становището на ръководителя на направлението за
социална дейност и възпитателна работа, на
заместник-началника по режимно-охранителната дейност и на началника на съответното
затворническо общежитие относно поведението на осъдения по време на изтърпяване
на наказанието и съобразно изискването на
чл. 43, ал. 3. Екземпляр от заповедта се връчва на осъдения срещу подпис и се изпраща
на прокурора, осъществяващ надзор върху
изпълнението на наказанието.
(3) В заповедта за преместване началникът
на затвора се произнася и за режима на изтърпяване на наказанието по реда на чл. 65.
(4) Заповедта подлежи на оспорване по реда
на Административнопроцесуалния кодекс в
14-дневен срок от връчването є чрез началника на затвора пред административния съд по
местоизпълнение на наказанието. Решението
на съда е окончателно. Когато съдът не уважи
жалбата, последваща молба може да се подаде
не по-рано от 6 месеца от влизането в сила
на заповедта.“
§ 16. В глава осма, раздел IV се създава
чл. 64а:
„Чл. 64а. (1) Лишените от свобода, които изтърпяват наказание в затворническо
общежитие от открит тип, могат да бъдат
премествани в затвор или в затворническо
общежитие от закрит тип, когато:
1. грубо или системно нарушават установения ред;
2. за тях са налице данни за подготвяне на
бягство или друго престъпление;
3. системно се отклоняват от работа;
4. влияят отрицателно върху останалите.

С Т Р.

6

ДЪРЖАВЕН

(2) Преместването по реда на ал. 1 се извършва от окръжния съд по местоизпълнение
на наказанието по предложение на началника
на затвора след вземане на становище на
лицата по чл. 64, ал. 2.
(3) Окръжният съд се произнася еднолично
с определение, което не подлежи на обжалване.
(4) След изг о т вя не на п ред ложен иет о
началникът на затвора може да разпореди
преместване на осъдения в затвор или в
затворническо общежитие от закрит тип до
произнасянето на съда.“
§ 17. В чл. 66 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „следващия по-лек“
се добавя „от началника на затвора“.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Началникът на затвора се произнася
с мотивирана заповед след вземане на становището на ръководителя на направлението
за социална дейност и възпитателна работа,
на заместник-нача лника по реж имно-охранителната дейност или на началника на
съответното затворническо общежитие относно поведението на осъдения по време на
изтърпяване на наказанието. Екземпляр от
заповедта се връчва на осъдения срещу подпис
и се изпраща на прокурора, осъществяващ
надзор върху изпълнението на наказанието.
Заповедта подлежи на оспорване с протест
по реда на Административнопроцесуалния
кодекс в 14-дневен срок от връчването є пред
административния съд по местоизпълнение
на наказанието. Решението на съда е окончателно.“
3. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно
ал. 3 и 4.
§ 18. В чл. 67 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Режимът може да бъде заменен със
следващия по-тежък, когато лишеният от
свобода грубо или системно нарушава установения ред, системно се отклонява от работа
или влияе отрицателно върху останалите:
1. в рамките на определения от съда първоначален режим – с мотивирана заповед на
началника на затвора, по собствена инициатива или по предложение на заместник-началника по режимно-охранителната дейност,
на ръководителя на направлението за социални дейности и възпитателна работа или
на началника на съответното затворническо
общежитие; началникът на затвора изисква
становището на всяко от изброените лица;
2. в следващия по-тежък от определения
от съда първоначален режим – от окръжния
съд по местоизпълнение на наказанието по
предложение на началника на затвора.“
2. Създават се нови ал. 2 и 3:
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„(2) Заповедта по ал. 1, т. 1 подлежи на
оспорване пред окръжния съд по местоизпълнение на наказанието в 14-дневен срок от
връчването є. Съдът се произнася еднолично с
определение, което не подлежи на обжалване.
(3) Когато по реда на ал. 1, т. 1 е определен
специален режим, се прилага чл. 198, ал. 3.“
3. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно
ал. 4 и 5.
§ 19. В чл. 68 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „комисията по изпълнение на наказанията“ се заменят с „началника
на затвора“.
2. Създава се ал. 3:
„(3) Когато по реда на ал. 1 е определен
специален режим, се прилага чл. 198, ал. 3.“
§ 20. В чл. 69 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „комисията по изпълнение на наказанията“ се заменят с „началника
на затвора“.
2. В ал. 2 думите „комисията по изпълнение на наказанията“ се заменят с „началника
на затвора“.
3. Алинея 3 се отменя.
§ 21. В чл. 71, ал. 3 думите „чл. 198, ал. 2“
се заменят с „чл. 198, ал. 4“.
§ 22. В глава осма раздел VІ с чл. 73 и 74
се отменя.
§ 23. В чл. 86 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 накрая се добавя „или с лице,
с което се намират във фактическо съжителство“.
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) Кореспонденцията на лишените от
свобода не подлежи на контрол на писменото съдържание, освен когато това се налага
за разкриване и предотвратяване на тежки
престъпления.“
3.Досегашната ал. 3 става ал. 4.
4. Създава се ал. 5:
„(5) Лишените от свобода, които изтърпяват
наказанието си в място за лишаване от свобода, което не е най-близо до постоянния им
адрес, могат да ползват правата на свиждане
и телефонна връзка при по-благоприятни
условия, определени със заповед на главния
директор на Главна дирекция „Изпълнение
на наказанията“.“
§ 24. В чл. 97 се правят следните допълнения:
1. В т. 2 след думата „вземат“ се добавя
„заемат“ и се поставя запетая.
2. Създава се т. 11:
„11. възпрепятстват наблюдението на помещенията, които обитават, както и да затрудняват
по какъвто и да е начин дейността на служителите по наблюдение на поведението им.“
§ 25. В чл. 102 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
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„(2) Дисциплинарните наказания по чл. 101,
т. 7 и 8 могат да се налагат само при извършено дисциплинарно нарушение по чл. 100,
ал. 2, т. 4, 6, 7 или 8, както и при системни
нарушения по чл. 100, ал. 2, т. 1, 2, 3 или 5.“
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3.“
§ 26. В чл. 104, ал. 1 след думите „се налагат“ се добавя „с мотивирана заповед“.
§ 27. В чл. 106, ал. 3 думите „ал. 2“ се
заменят с „ал. 3“.
§ 28. В чл. 109 ал. 2 се изменя така:
„(2) Когато лишеният от свобода е наказван
за нарушение, извършено в срока по ал. 1,
той се смята за ненаказван, ако не извърши
друго нарушение в двугодишен срок след изтърпяване на последното наказание.“
§ 29. В чл. 111 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „обжалване пред районния съд по местонахождението на затвора“ се
заменят с „оспорване пред административния
съд по местоизпълнение на наказанието“.
2. В ал. 5 думата „определение“ се заменя
с „решение“.
3. В ал. 6 думите „С определението“ се
заменят със „С решението си“.
§ 30. В чл. 113, ал. 1 след думите „физическа сила“ се добавя „само когато това е
абсолютно необходимо“.
§ 31. В чл. 114 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в текста преди т. 1 след думите „се
допуска“ се добавя „когато е абсолютно необходимо“;
б) в т. 4 думите „конвоиране или“ се заличават.
2. Създава се ал. 3:
„(3) Извън случаите по ал. 1 употребата на
белезници се допуска и когато това е необходимо при конвоиране на лишен от свобода.“
§ 32. В чл. 116, ал. 1 след думите „употреби
оръжие“ се добавя „само когато това е абсолютно необходимо“.
§ 33. В чл. 128, ал. 1 се създават изречения
второ и трето: „За всеки лишен от свобода
се създава медицинско досие, което съдържа
информация и постоянно поддържани данни
за здравословното му състояние. При преместване на лишения от свобода в друг затвор
медицинското досие се изпраща незабавно на
приемащата териториална служба.“
§ 34. В чл. 144 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 изречение първо се изменя така:
„Лишените от свобода, изолирани в наказателна килия, се посещават от медицински
специалист всеки работен ден.“
2. Създава се ал. 3:
„(3) Извършените прегледи се удостоверяват
в съответните писмени документи, които се
прилагат към медицинското досие на осъденото лице.“
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§ 35. В чл. 154, ал. 3 съюзът „или“ се заменя с „и“.
§ 36. В чл. 156, ал. 2, т. 4 думите „определеното от съда първоначално“ се заменят с
„първоначалното“.
§ 37. В чл. 157, ал. 4 думите „по предложение на Съвета по изпълнение на наказанията“
се заличават.
§ 38. В чл. 157а, ал. 1 думата „специализирана“ се заличава.
§ 39. В чл. 179 се създава ал. 3:
„(3) Заповедта на главния директор на
Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“
по ал. 1 и 2 подлежи на оспорване по реда
на Административнопроцесуалния кодекс в
14-дневен срок от връчването є пред административния съд по местоизпълнение на наказанието. Решението на съда е окончателно.“
§ 40. В чл. 193 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 т. 5 се изменя така:
„5. изолиране в наказателна килия с извеждане на работа или на училище за срок
до три денонощия.“
2. В ал. 2 след думите „се налагат“ се добавя „с мотивирана заповед“.
3. Създава се нова ал. 3:
„(3) Дисциплинарното наказание изолиране
в наказателна килия на непълнолетен може да
се налага само при извършено дисциплинарно
нарушение по чл. 100, ал. 2, т. 4, 6, 7 или 8,
както и при системни нарушения по чл. 100,
ал. 2, т. 1, 2, 3 или 5. Наказанието не може да
се налага в условия на единична изолация.“
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея
думата „районния“ се заменя с „административния“.
§ 41. Член 198 се изменя така:
„Чл. 198. (1) След изтърпяване на една
година от наказанието началникът на затвора се произнася с мотивирана заповед след
вземане на становищата на ръководителя на
направлението за социална дейност и възпитателна работа, на заместник-началника
по реж имно-охранителната дейност и на
психолога относно основанията за продължаване на специалния режим по отношение на
осъдения. Екземпляр от заповедта се връчва
на осъдения срещу подпис и се изпраща на
прокурора, осъществяващ надзор върху изпълнението на наказанието.
(2) Заповедта подлежи на оспорване по реда
на Административнопроцесуалния кодекс в
14-дневен срок от връчването є чрез началника на затвора пред административния съд по
местоизпълнение на наказанието. Решението
на съда е окончателно.
(3) Началникът на затвора се произнася
относно продължаването на изтърпяването на
наказанието при специален режим периодично,
но не по-късно от една година от предходното
си произнасяне. Заповедта подлежи на жалба
или протест по реда на ал. 2.
(4) Поставените на строг режим осъдени на
доживотен затвор и на доживотен затвор без
замяна може да се настаняват с мотивирана
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заповед на началника на затвора в общи помещения с останалите лишени от свобода и
да участват във всички дейности заедно с тях.
(5) Със заповед на началника на затвора
поставените на специален режим осъдени на
доживотен затвор и на доживотен затвор без
замяна може да участват съвместно с други
лишени от свобода в трудови, възпитателни,
образователни, спортни и други дейности.“
§ 42. Член 224 се изменя така:
„Чл. 224. Началникът на пробационната
служба организира взаимодействието с началника на затвора по местоизпълнение на
наказанието при условно предсрочно освобождаване с налагане на пробационни мерки.“
§ 43. В чл. 228 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думата „спира“ се заменя с
„преустановява“.
2. В ал. 3, изречение първо думата „спира“
се заменя с „преустановява“.
3. Създава се ал. 4:
„(4) Когато по време на изтърпяване на
наказанието пробация осъденият се е отклонил и е обявен за национално издирване,
изпълнението на пробационните мерки се
преустановява до установяване и довеждане
на лицето в пробационната служба.“
§ 44. В чл. 237 се създава ал. 3:
„(3) Съдебният акт, с който е наложено
наказание лишаване от право да се упражнява
търговска дейност, се изпраща от прокурора
на Агенцията по вписванията за извършване
на вписване, заличаване и обявяване.“
§ 45. Създават се част шеста с чл. 276 – 283
и част седма с чл. 284 – 286:
„Ч А С Т Ш Е С Т А
ЗАЩИТА СРЕЩУ ИЗТЕЗАНИЯ, ЖЕСТОКО,
НЕЧОВЕШКО ИЛИ УНИЗИТЕЛНО ОТНОШЕНИЕ
Чл. 276. (1) Всеки лишен от свобода или
задържан под стража може да иска:
1. прекратяването на действия и бездействия на орган по изпълнение на наказанията
или на длъжностно лице, представляващи
нарушение на забраната по чл. 3;
2. извършването на действия с цел прекратяване или предотвратяване на нарушение на
забраната по чл. 3.
(2) Липсата на изрично формулирано в
нормативен акт задължение за извършване
на фактически действия не е пречка искането
по ал. 1 да бъде уважено, за да се прекрати
нарушението на чл. 3.
Чл. 277. (1) Искането се предявява писмено
пред административния съд по местоизпълнение на наказанието или задържането под
стража.
(2) Искането може да се предяви и чрез
началника на затвора или на съответната областна или районна служба „Изпълнение на
наказанията“, който е длъжен да го изпрати
в административния съд по местоизпълнение
на наказанието или задържането под стража
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в тридневен срок от получаването му заедно
с данни относно основанието за оспорваното
действие или бездействие.
(3) Искането се вписва в специална книга
в съда, като се отбелязват точният час на
постъпването и подателят му.
(4) В случаите по ал. 1 съдът задължава
органа по изпълнение на наказанията незабавно да предостави данни за оспорваните
действия и бездействия.
Чл. 278. В 14-дневен срок от постъпването
на искането съдията може да провери чрез
органите на полицията, прокуратурата, омбудсмана, вещо лице или неправителствени
организации, както и по всякак ви дру ги
начини, действията и бездействията, чието
прекратяване се търси, и основанието за тях.
Чл. 279. (1) Съдът разглежда искането в
открито съдебно заседание.
(2) Заседанието се провежда с участие на
началника на затвора или на съответната областна или районна служба „Изпълнение на
наказанията“, лицето по чл. 276, ал. 1 и негов
представител. Неявяването без уважителни
причини на началника или на представителя
на лицето по чл. 276, ал. 1 не е пречка за
разглеждане на делото. Делото се разглежда
в отсъствие на лицето по чл. 276, ал. 1, когато
то заяви, че не желае да се яви или явяването
му е невъзможно по здравословни или други
основателни причини.
Чл. 280. (1) Съдът се произнася с разпореждане в срока по чл. 278, ал. 1.
(2) С разпореждането съдът може:
1. да отхвърли искането;
2. да разпореди на органа по изпълнение на
наказанията или на съответното длъжностно
лице да извърши конкретни действия, с които
да предотврати или да прекрати безусловно
действията или бездействията, представляващи нарушение на чл. 3, като определи срок
за това.
Чл. 281. (1) Разпореждането може да се
обжалва в тридневен срок от обявяването му
пред тричленен състав на същия съд.
(2) Жалбата се разглежда по реда на глава
тринадесета от Административнопроцесуалния кодекс и не спира изпълнението.
Чл. 282. Разпореждането подлежи на изпълнение по реда на глава седемнадесета от
Административнопроцесуалния кодекс.
Чл. 283. За неуредените в тази част въпроси
се прилагат съответно разпоредбите на глава
петнадесета, раздел I от Административно
процесуалния кодекс.
Ч АС Т СЕДМ А
ОТГОВОРНОСТ ЗА ДЕЙНОСТ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ОРГАНИ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАК АЗАНИЯТА
Чл. 284. (1) Държавата отговаря за вредите,
причинени на лишени от свобода и задържани под стража от специализираните органи
по изпълнение на наказанията в резултат на
нарушения на чл. 3.
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(2) В случаите по чл. 3, ал. 2 съдът взема
предвид кумулативното въздействие върху
лицето на условията, в които се е изтърпявало
наказанието лишаване от свобода или задържането под стража, продължителността, както
и други обстоятелства, които имат значение
за правилното решаване на спора.
(3) Съдът задължава специализираните
органи по изпълнение на наказанията да
предоставят информация от значение за правилното установяване на фактите по делото. В
случай на неизпълнение на това задължение
съдът може да приеме за доказани съответните факти.
(4) С ъд ът може сл у жебно да п ризове
длъжностни лица от мястото за лишаване от
свобода и всяко друго лице, чиито показания
биха могли да спомогнат за изясняване на
фактите по делото.
(5) В случаите по ал. 1 настъпването на
неимуществени вреди се предполага до доказване на противното.
Чл. 285. (1) Искът по чл. 284, ал. 1 се
разглежда по реда на глава единадесета от
Административнопроцесуалния кодекс.
(2) Искът се предявява пред административния съд по мястото на увреждането или по
настоящия адрес на увредения срещу органите
по чл. 284, ал. 1, от чиито актове, действия
или бездействия са причинени вредите.
(3) За исковете по тази част се внася проста
държавна такса в размер, определен с тарифата
по чл. 73, ал. 3 от Гражданския процесуален
кодекс. Разноски по делата, както и разноски
по изпълнението не се внасят предварително.
Чл. 286. (1) Делата по тази част се разглеждат със задължително участие на прокурор.
(2) Когато искът се отхвърли изцяло, съдът осъжда ищеца да заплати разноските по
производството. Разноските се заплащат от
ищеца и при оттегляне на иска изцяло или
при отказ от иска изцяло.
(3) Когато искът се уважи изцяло или
частично, съдът осъжда ответника да заплати разноските по производството, както
и да заплати на ищеца внесената държавна
такса. Съдът осъжда ответника да заплати
на ищеца и възнаграждение за един адвокат,
когато е имал такъв, съразмерно с уважената
част от иска.“
§ 46. В допълнителните разпоредби § 3
се отменя.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 47. Лишените от свобода или задържаните под стража, които са били освободени
до 6 месеца преди влизането в сила на този
закон, може да предявят иск по чл. 284, ал. 1.
§ 48. Лишените от свобода или задържаните под стража, които са били освободени
преди влизането в сила на този закон и чиито
оплаквания относно условия на задържане в
нарушение на чл. 3 от Конвенцията за защита
на правата на човека и основните свободи,
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съставена в Рим на 4 ноември 1950 г. (ратифицирана със закон – ДВ, бр. 66 от 1992 г.)
(обн., ДВ, бр. 80 от 1992 г.; изм., бр. 137 от
1998 г. и бр. 38 от 2010 г.) са били обявени за
недопустими с решение на Европейския съд
по правата на човека на основание неизчерпване на новосъздаденото вътрешноправно
средство за защита, може да предявят иск по
чл. 284, ал. 1. Искът се предявява в 6-месечен
срок от уведомяването им от Секретариата
на Европейския съд по правата на човека за
постановеното решение.
§ 49. Подадените до влизането в сила на
този закон искове за вреди, причинени на
лишени от свобода или задържани под стража
от задържане в лоши условия, се разглеждат
по реда на чл. 284, ал. 1.
§ 50. В А дминистративнопроцесуалния
кодекс (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г., бр. 59 и 64
от 2007 г., бр. 94 от 2008 г, бр. 35 от 2009 г.,
бр. 100 от 2010 г., бр. 39 от 2011 г., бр. 77 от
2012 г., бр. 104 от 2013 г., бр. 27 от 2014 г. и
бр. 74 от 2016 г.) в чл. 203, ал. 2 накрая се
добавя „или на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража“.
§ 51. В Наказателния кодекс (обн., ДВ,
бр. 26 от 1968 г.; попр., бр. 29 от 1968 г.; изм.,
бр. 92 от 1969 г., бр. 26 и 27 от 1973 г., бр. 89
от 1974 г., бр. 95 от 1975 г., бр. 3 от 1977 г.,
бр. 54 от 1978 г., бр. 89 от 1979 г., бр. 28 от
1982 г.; попр., бр. 31 от 1982 г.; изм., бр. 44 от
1984 г., бр. 41 и 79 от 1985 г.; попр., бр. 80 от
1985 г.; изм., бр. 89 от 1986 г.; попр., бр. 90 от
1986 г.; изм., бр. 37, 91 и 99 от 1989 г., бр. 10,
31 и 81 от 1990 г., бр. 1 и 86 от 1991 г.; попр.,
бр. 90 от 1991 г.; изм., бр. 105 от 1991 г.,
бр. 54 от 1992 г., бр. 10 от 1993 г., бр. 50 от
1995 г.; Решение № 19 на Конституционния
съд от 1995 г. – бр. 97 от 1995 г.; изм., бр. 102
от 1995 г., бр. 107 от 1996 г., бр. 62 и 85 от
1997 г.; Решение № 19 на Конституционния
съд от 1997 г. – бр. 120 от 1997 г.; изм., бр. 83,
85, 132, 133 и 153 от 1998 г., бр. 7, 51 и 81 от
1999 г., бр. 21 и 51 от 2000 г.; Решение № 14
на Конституционния съд от 2000 г. – бр. 98 от
2000 г.; изм., бр. 41 и 101 от 2001 г., бр. 45 и 92
от 2002 г., бр. 26 и 103 от 2004 г., бр. 24, 43, 76,
86 и 88 от 2005 г., бр. 59, 75 и 102 от 2006 г.,
бр. 38, 57, 64, 85, 89 и 94 от 2007 г., бр. 19, 67
и 102 от 2008 г., бр. 12, 23, 27, 32, 47, 80, 93 и
102 от 2009 г., бр. 26 и 32 от 2010 г., бр. 33 и
60 от 2011 г., бр. 19, 20 и 60 от 2012 г., бр. 17,
61 и 84 от 2013 г., бр. 19, 53 и 107 от 2014 г.,
бр. 14, 24, 41, 74, 79 и 102 от 2015 г., бр. 32 и 47
от 2016 г.; Решение № 12 на Конституционния
съд от 2016 г. – бр. 83 от 2016 г.; изм., бр. 95
от 2016 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 41 ал. 6 се изменя така:
„(6) Първоначалният режим на изтърпяване на наказанието лишаване от свобода се
определя от съда съобразно разпоредбите на
този кодекс и на специалния закон.“
2. В чл. 70:
а) алинея 1 се изменя така:

С Т Р.

10

ДЪРЖАВЕН

„(1) Съдът може да постанови условно
предсрочно освобождаване от изтърпяване
на останалата част от наказанието лишаване
от свобода по отношение на осъден, който
е дал доказателства за своето поправяне и е
изтърпял фактически:
1. не по-малко от една втора от наложеното наказание;
2. не по-малко от две трети от наложеното
наказание в случаите на опасен рецидив.“;
б) алинеи 2 и 3 се отменят;
в) алинея 6 се изменя така:
„(6) При условното предсрочно освобождаване за осъдения се установява изпитателен
срок в размер на неизтърпяната част от наказанието. В рамките на изпитателния срок,
но за не повече от три години, съдът може
да постанови една от пробационните мерки
по чл. 42а, ал. 2, т. 1 – 4, като взема предвид
доклад от пробационния служител.“
§ 52. В Наказателно-процесуалния кодекс
(обн., ДВ, бр. 86 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 46
и 109 от 2007 г., бр. 69 и 109 от 2008 г., бр. 12,
27, 32 и 33 от 2009 г., бр. 15, 32 и 101 от 2010 г.,
бр. 13, 33, 60, 61 и 93 от 2011 г.; Решение № 10
на Конституционния съд от 2011 г. – бр. 93
от 2011 г.; изм. и доп., бр. 19, 20, 25 и 60 от
2012 г., бр. 17, 52, 70 и 71 от 2013 г., бр. 21 от
2014 г., бр. 14, 24, 41, 42, 60, 74 и 79 от 2015 г.
и бр. 32, 39, 62, 81 и 95 от 2016 г.) се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 301, ал. 1, т. 6 думите „и тип затворническо заведение“ се заличават.
2. В чл. 306, ал. 1, т. 2 думите „и типа затворническо заведение“ се заличават.
3. В чл. 437:
а) заглавието се изменя така: „Предложение
или молба за предсрочно освобождаване“;
б) в ал. 1 т. 2 се изменя така:
„2. началникът на затвора;“
в) създава се нова ал. 2:
„(2) Осъденият може и сам да подаде молба
за предсрочно освобождаване по чл. 70 и 71
от Наказателния кодекс. Молбата се подава
чрез началника на затвора.“;
г) досегашната ал. 2 става нова ал. 3 и в
нея след думата „предложението“ се добавя
„или молбата“, а думите „което се предлага
за предсрочно освобождаване“ се заличават.
4. В чл. 438:
а) заглавието се изменя така: „Съд, който
разглежда предложението или молбата“;
б) думите „Предложението по чл. 437, ал. 1
се разглежда“ се заменят с „Предложението или
молбата по чл. 437, ал. 1 или 2 се разглежда“.
5. В чл. 439:
а) в заглавието накрая се добавя „или
молбата“;
б) в ал. 1 след думата „предложението“ се
добавя „или молбата“;
в) алинеи 2 и 3 се изменят така:
„(2) Участието на прокурора, началника на
затвора или негов представител и на осъдения
е задължително.
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(3) Осъденият има право на защитник.
Съдът назначава служебен защитник само
когато осъденият не е в състояние да заплати адвокатско възнаграждение, желае да
има защитник и интересите на правосъдието
изискват това.“;
г) в ал. 4 думите „органа, който е направил
предложението“ се заменят с „началника на
затвора и на прокурора“;
д) алинея 5 се отменя.
6. Създава се чл. 439а:
„Доказателства за поправяне на осъдения
Чл. 439а. (1) Доказателства за поправянето са всички обстоятелства, които сочат за
положителната промяна у осъдения по време
на изтърпяване на наказанието, като доброто
поведение, участието в трудови, образователни,
обучителни, квалификационни или спортни
дейности, в специализирани програми за въздействие, общественополезни прояви.
(2) Доказателствата за поправянето се установяват от оценката за осъдения по чл. 155
от Закона за изпълнение на наказанията и
задържането под стража, работата по индивидуалния план за изпълнение на присъдата
по чл. 156 от същия закон, както и от всички
други източници на информация за поведението на осъдения по време на изтърпяване
на наказанието.
(3) Неприлагането на мерки за поощрение,
неучастието в програми и дейности по ал. 1,
когато такива не са били достъпни за осъдения, или размерът на неизтърпяната част от
наказанието не могат да бъдат единствени
основания за отказ от постановяване на условно предсрочно освобождаване, без да се
изследва цялостно поведението на осъдения
по време на изтърпяване на наказанието.“
7. В чл. 440 ал. 2 се изменя така:
„(2) Определението на съда подлежи на
обжалване от осъдения и от началника на
затвора и на протест от прокурора по реда
на глава двадесет и втора. Определението се
изпълнява незабавно след изтичането на срока за обжалване, освен ако е подаден частен
протест, който не е в интерес на осъдения.“
8. Член 441 се изменя така:
„Ново предложение или нова молба
Чл. 441. Когато предложението или молбата
по чл. 437 не бъдат уважени от съда, ново
предложение или молба може да се направят
не по-рано от шест месеца от деня на влизането в сила на определението.“
9. Член 449 се изменя така:
„Предложение или молба за замяна
Чл. 449. Предложението за замяна на наказанието доживотен затвор с наказание лишаване от свобода може да прави окръжният
прокурор по местоизпълнението на наказанието или началникът на затвора. Осъденият
може да подаде молба за замяна.“
10. В чл. 450:
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а) заглавието се изменя така: „Ред за разглеждане на предложението или молбата“;
б) в ал. 1 след думата „Предложението“ се
добавя „или молбата“;
в) алинея 4 се изменя така:
„(4) Ако предложението или молбата по
чл. 449 не бъдат уважени, ново предложение
или нова молба може да се направи, съответно подаде не по-рано от две години от
произнасянето на определението.“
§ 53. Законът влиза в сила от деня на
обнародването му в „Държавен вестник“, с
изключение на:
1. параграфи 3, 4, 5 и § 6 относно чл. 35а
и чл. 36, ал. 1, които влизат в сила от 1 юли
2017 г.;
2. параграф 45 относно част шеста, който
влиза в сила от 1 май 2017 г.
Законът е приет от 43-то Народно събрание
на 25 януари 2017 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
773

УКАЗ № 69
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение и допълнение на Закона
за достъп и разкриване на документите и за
обявяване на принадлежност на български
граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна
армия, приет от 43-то Народно събрание на
25 януари 2017 г.
Издаден в София на 2 февруари 2017 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Мария Павлова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за достъп
и разкриване на документите и за обявяване
на принадлежност на български граждани
към Държавна сигурност и разузнавателни
те служби на Българската народна армия
(обн., ДВ, бр. 102 от 2006 г.; изм., бр. 41, 57 и
109 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г., бр. 25, 35, 42,
82 и 93 от 2009 г., бр. 18, 54 и 97 от 2010 г.,
бр. 23, 32 и 48 от 2011 г., бр. 25, 38, 87 и 103
от 2012 г., бр. 15 от 2013 г., бр. 53 от 2014 г.,
бр. 79 от 2015 г. и бр. 71 от 2016 г.)
§ 1. В чл. 1, ал. 2 думите „граждани, заемащи публични длъжности или извършващи
публични дейности, към органите по ал. 1“ се
заменят с „граждани към органите по ал. 1
за лицата по чл. 26, ал. 1“.
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§ 2. В чл. 3 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 5 накрая се поставя запетая и се
добавя „както и обществените посредници на
общините и техните заместници“;
б) в т. 7 след думата „съдиите“ се поставя
запетая и се добавя „съдебните заседатели“;
в) в т. 9 съюзът „и“ се заменя със запетая,
а след думата „членовете“ се поставя запетая
и се добавя „главният секретар и директорите
на дирекции“;
г) в т. 10 съюзът „и“ се заменя със запетая,
а след думата „членовете“ се поставя запетая
и се добавя „главният секретар и директорите
на дирекции“;
д) създават се т. 10а и 10б:
„10а. председател ят, заместник-председателите, членовете, главният секретар и
директорите на дирекции на Комисията за
финансов надзор;
10б. председателят, членовете, главният
секретар и директорите на дирекции на Комисията за енергийно и водно регулиране;“
е) точка 18 се изменя така:
„18. кметовете, заместник-кметовете, сек
ретарите, главните архитекти на общини и на
райони за градовете с районно деление, общинските съветници и кметските наместници;“
ж) в т. 20 след думата „централните“ се
поставя запетая и се добавя „районните и
общинските“.
2. В ал. 2:
а) в т. 3 след думите „заместник-деканите“
се поставя запетая и се добавя „председателите
и заместник-председателите на университетски
и факултетски общи събрания“;
б) в т. 7 след думите „Висшия контролен
съвет“ съюзът „и“ се заменя със запетая, а
накрая се добавя „и на адвокатските съвети,
контролните съвети и дисциплинарните съдилища на адвокатските колегии“;
в) в т. 8 след думата „националните“ се
добавя „или лицензираните“;
г) в т. 9 след думите „еднолични фирми“
съюзът „и“ се заменя със запетая, а след
думите „еднолични търговци“ се добавя „и
физически лица“;
д) в т. 14 накрая се добавя „както и назначаваните от Централната банка квестори“;
е) създава се т. 15:
„15. членовете на управителни и надзорни
органи на държавни или общински дружества,
на дружества с 50 и повече на сто държавно
или общинско участие или на техни дъщерни
дружества, в които притежават 50 или повече
на сто от капитала.“
§ 3. В чл. 5, ал. 1 се създава изречение
трето: „Членовете на комисията упражняват
правомощията си и след изтичане на техния
мандат до избора на новите членове.“
§ 4. В чл. 9, т. 3 след думата „кредити“ се
поставя запетая и се добавя „както и на физически лица, еднолични търговци, членове на
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управителни, контролни и надзорни органи на
търговски дружества, на политически партии и
на неперсонифицирани правни субекти по чл. 62,
ал. 12 от Закона за кредитните институции“.
§ 5. В чл. 26, ал. 1 се правят следните
допълнения:
1. В т. 4 накрая се поставя запетая и се
добавя „както и физически лица, еднолични
търговци, членове на управителни, контролни
и надзорни органи на търговски дружества, на
политически партии и на неперсонифицирани
правни субекти по чл. 62, ал. 12 от Закона за
кредитните институции“.
2. Създава се т. 5:
„5. лица, които участват в процедура за
заемане на публична длъжност по чл. 3, ал. 1“.
§ 6. В § 11 от преходните и заключителните разпоредби накрая се добавя „а архивните
документи от създадения централизиран архив
се предават за ползване и съхранение на право
приемника на комисията, определен със закон“.
Законът е приет от 43-то Народно събрание
на 25 януари 2017 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
774

УКАЗ № 70
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение и допълнение на Закона
за устройство на територията, приет от 43-то
Народно събрание на 25 януари 2017 г.
Издаден в София на 2 февруари 2017 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Мария Павлова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за ус
тройство на територията (обн., ДВ, бр. 1 от
2001 г.; изм., бр. 41 и 111 от 2001 г., бр. 43 от
2002 г., бр. 20, 65 и 107 от 2003 г., бр. 36 и 65
от 2004 г., бр. 28, 76, 77, 88, 94, 95, 103 и 105
от 2005 г., бр. 29, 30, 34, 37, 65, 76, 79, 80, 82,
106 и 108 от 2006 г., бр. 41, 53 и 61 от 2007 г.,
бр. 33, 43, 54, 69, 98 и 102 от 2008 г., бр. 6, 17,
19, 80, 92 и 93 от 2009 г., бр. 15, 41, 50, 54 и 87
от 2010 г., бр. 19, 35, 54 и 80 от 2011 г., бр. 29,
32, 38, 45, 47, 53, 77, 82 и 99 от 92012 г., бр. 15,
24, 27, 28, 66 и 109 от 2013 г., бр. 49, 53, 98 и
105 от 2014 г., бр. 35, 61, 62, 79 и 101 от 2015 г.
и бр. 15 и 51 от 2016 г.)
§ 1. В чл. 3 се създава ал. 4:
„(4) Министърът на регионалното развитие
и благоустройството организира поддържането
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на публични регистри на издадените актове
за изработване и одобряване на устройствени
планове и на техните изменения, на издадените разрешения за строеж и на въведените
в експлоатация строежи.“
§ 2. В чл. 4 се създава ал. 4:
„(4) Областният управител организира
поддържането на публични регистри на издадените актове за изработване и одобряване
на устройствени планове и на техните изменения, на издадените разрешения за строеж
и на въведените в експлоатация строежи.“
§ 3. В чл. 5 ал. 5 се изменя така:
„(5) Кметът на общината организира поддържането на архив на одобрените устройствени
планове и измененията им, архив на издадените строителни книжа и публични регистри
на всички актове за изработване и одобряване
на устройствени планове и на измененията
им, на издадените разрешения за строеж и на
въведените в експлоатация строежи.“
§ 4. В чл. 16 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 4 се създава изречение четвърто:
„Решението на комисията се съобщава на
заинтересованите лица заедно с проекта за
подробен устройствен план и може да се
обжалва в производството по обжалване на
акта за одобряване на подробния устройствен
план по ал. 1.“
2. Създава се нова ал. 5:
„(5) С плана по ал 1:
1. поземлени имоти, които не отговарят на
изискванията за минимални размери за лице
и повърхност съобразно устройствената зона
в която попадат, могат да бъдат обединени в
един или повече нови урегулирани имоти, ако
са собственост на едни и същи лица;
2. по искане на собствениците поземлени
имоти, собственост на едни и същи лица, могат да бъдат обединени в един новообразуван
урегулиран имот, както и един поземлен имот
може да бъде разделен на два или повече
новообразувани урегулирани имоти;
3. може да се образува съсобствен урегулиран имот за два или повече поземлени имоти,
собственост на различни лица, въз основа на
общо заявление на собствениците с нотариално заверени подписи, с което се определят
идеалните части на съсобствениците, които
се посочват в заповедта по ал. 6.“
3. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея:
а) в изречение първо след думите „по ал. 4“
се добавя „и 5“;
б) в изречение второ думите „придобиването на собствеността на“ се заличават;
в) в изречение трето думите „В 7-дневен
срок от влизане в сила на заповедта копие от
нея се изпраща“ се заменят със „Заповедите
се изпращат“, а думата „одобрения“ се заменя
с „влезлия в сила“.
4. Досегашната ал. 6 става ал. 7.
5. Досегашната ал. 7 се отменя.
§ 5. Създава се чл. 16а:
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„Чл. 16а. За територии с неурегулирани
поземлени имоти, както и за територии с
неприложена първа регулация по предходен
устройствен план по решение на общинския
съвет вместо планът по чл. 16 може да бъде
създаден план за улична регулация и имоти за
обекти на публичната собственост по чл. 110,
ал. 1, т. 2.“
§ 6. В чл. 22 се създава ал. 8:
„(8) С проект за преструктуриране на жилищните комплекси могат да се определят
равностойни урегулирани имоти за всички
имоти, възстановени по реда на реституционните закони при спазване на ал. 6 и правилата
на чл. 16, без да се засягат новообразувани
урегулирани имоти за съществуващите сгради, определени по правилата на предходната
алинея. В случай че това е невъзможно, останалата незастроена част от кварталите, в
т. ч. поземлените имоти, за които не може
да се предвиди застрояване по правилата на
ал. 6, се урегулира като озеленена площ за
широко обществено ползване, а собствениците на реституирани имоти се обезщетяват с
равностойни урегулирани имоти, определени
за сметка на други общински имоти в обхвата
на плана или извън него.“
§ 7. В чл. 35 се създава ал. 3:
„(3) За сгради за временно обитаване – общежития, казарми, места за настаняване по
Закона за туризма и места за предоставяне на
социални услуги от резидентен тип, приюти и
специализирани институции за предоставяне
на социални услуги по Закона за социалното
подпомагане, се прилагат нормативите за
разстояния за жилищни сгради.“
§ 8. В чл. 48 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 9 се изменя така:
„(9) Строителството на огради в отклонение
от изискванията по ал. 5 и 7 се разрешава от
главния архитект на общината въз основа на
индивидуален архитектурен проект съобразно
предназначението на урегулирания поземлен
имот и с оглед осигуряването на архитектурно
единство.“
2. Създават се ал. 11 и 12:
„(11) В преструктурираните жилищни комплекси, курортни, туристически и други селищни образувания урегулираните поземлени
имоти могат да се ограждат по регулационните
линии с живи огради или с прозирни огради
с височина на плътната част до 60 см.
(12) По предложение на кмета на общината
с решение на общинския съвет, прието с мнозинство две трети от общия брой на съветниците, може да се налага временна забрана за
ограждане на поземлени имоти в територии,
предвидени с общ или подробен устройствен
план за изграждане на първостепенната улична
мрежа, за метрополитена, за трамвайни или
железопътни линии, за обекти на зелената
система и за съоръжения за третиране на
отпадъци. Забраната се налага еднократно за
срок не по-дълъг от три години.“
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§ 9. В чл. 55 думите „незастроени поземлени
имоти“ се заменят с „поземлените имоти“, а
след думите „площадки за игра“ се поставя
запетая и се добавя „преместваеми обекти
по чл. 56, ал. 1“.
§ 10. В чл. 56 ал. 4 се изменя така:
„(4) В недвижими имоти – културни ценности, разрешение за поставяне на обекти
по ал. 1 се издава въз основа на схема след
съгласуване при условията и по реда на Закона
за културното наследство.“
§ 11. В чл. 57 ал. 5 се изменя така:
„(5) Върху недвижими имоти – културни
ценности в техните граници и охранителни
зони, разрешение за поставяне по ал. 1 се
издава след съгласуване при условията и по
реда на Закона за културното наследство.“
§ 12. В чл. 84 се създава ал. 4:
„(4) Собствениците на застроени недвижими имоти са длъжни да се присъединят към
изградените водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения. Присъединяването
се извършва по реда на наредбата по ал. 3 и
договора по ал. 2.“
§ 13. В чл. 103а се правят следните изменения:
1. В ал. 3 изречение първо се изменя така:
„С влизането в сила на новия общ устройствен
план се спира действието по прилагане на
заварените подробни устройствени планове
в частите, в които с общия устройствен план
се предвижда промяна на предназначението и
начина на устройство на поземлените имоти
в случаите по ал. 1.“
2. В ал. 4 думите „обектите по ал. 3“ се
заменят с „обекти – публична държавна или
публична общинска собственост“ и след тях
се поставя запетая.
§ 14. В чл. 107 т. 5 се отменя.
§ 15. В чл. 112, ал. 4 думите „чл. 107, т. 5“
се заменят с „чл. 169, ал. 4 за изискванията за
достъпна среда за населението, включително
за хората с увреждания“.
§ 16. В чл. 124б, ал. 1 изречение второ се
изменя така: „Разрешенията по чл. 124а, ал. 5
се дават от органите по чл. 124а, ал. 1, 3 и 4 в
едномесечен срок, а от органите по чл. 124а,
ал. 2 – в 14-дневен срок от постъпване на
искането за разрешение.“
§ 17. В чл. 125 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 6 думите „с Министерството на
културата“ се заличават.
2. Създава се ал. 8:
„(8) Изискванията по ал. 6 и 7 не се прилагат при изработване на подробни устройствени планове, които не определят рамка за
инвестиционни предложения по приложение
№ 1 към чл. 92, т. 1 и приложение № 2 към
чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за опазване на
околната среда, не се отнасят за предприятия
и съоръжения по чл. 104 от Закона за опазване
на околната среда и не попадат в защитени
зони и които са в съответствие с предвижда-
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нията на общ устройствен план, одобрен при
спазване на Закона за опазване на околната
среда, Закона за биологичното разнообразие
и Закона за културното наследство.“
§ 18. В чл. 127, ал. 7 думите „Специфичните
правила и нормативи“ се заменят с „Правилата и нормативите“.
§ 19. В чл. 128 се правят следните изменения и допълнения:
1. В а л. 1 изречение първо се измен я
така: „Изработеният проект за подробен устройствен план се съобщава от общината на
заинтересуваните лица с обявление, което в
10-дневен срок от постъпването на проекта
в общинската администрация се изпраща за
обнародване в „Държавен вестник“.“
2. В ал. 2 се създава изречение трето:
„Разгласяването по този ред се извършва в
10-дневен срок от обнародването на обявлението по ал. 1.“
3. В ал. 3 накрая се добавя „в срок един
месец от постъпването на проекта в общинската администрация“.
4. Алинея 8 се изменя така:
„(8) По преценка на главния архитект на
общината проектът за подробен устройствен
план може да се разгледа от общински я
експертен съвет преди съобщаването с оглед
привеждането му в съответствие с нормативните изисквания, за което заинтересуваните
лица се уведомяват писмено в 10-дневен срок
от постъпването на проекта в общинската
администрация. Разглеждането на проекта
от общинския експертен съвет се извършва
в срок до един месец от постъпването му в
общинската администрация. Съобщаването
на проекта се извършва по реда и в сроковете по ал. 1, 2 и 3 след привеждането му
в съответствие с решенията на общинския
експертен съвет.“
§ 20. В чл. 129 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 в изречение първо след думите
„селищни образувания“ се добавя „включително за необходимите за тях елементи на
техническата инфраструктура“.
2. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Одобрените подробни устройствени
планове се публикуват на интернет страницата
на органа, който ги е одобрил, в тридневен
срок от одобряването им.“
§ 21. В чл. 134, ал. 2, т. 2 накрая се добавя
„или е установена непълнота или грешка в
кадастралната карта, използвана като основа
за изработване на подробен устройствен план.“
§ 22. Създава се чл. 134а:
„Чл. 134а. (1) При установяване на непълнота или грешка в кадастралната карта,
послужила като основа за изработване на
подробен устройствен план, заинтересуваните
лица могат да правят искания за изменението
му при условията и по реда на чл. 135 след
влизане в сила на заповедите по чл. 54, ал. 4
и 5 от Закона за кадастъра и имотния регис-

ВЕСТНИК

БРОЙ 13

тър или след изменението на кадастралната
карта, извършено на основание влязло в сила
съдебно решение по чл. 54, ал. 2 от Закона
за кадастъра и имотния регистър.
(2) Изработването на проект за изменение на подробен устройствен план, одобрен
на основание чл. 16, се възлага от кмета на
общината в едномесечен срок от представянето от заинтересувани лица на влязло
в сила съдебно решение по чл. 54, ал. 2 от
Закона за кадастъра и имотния регистър или
на комбинирана скица, издадена от службата
по геодезия, картография и кадастър, с която се установява непълнота или грешка в
кадастралната карта, послужила като основа
за изработване на плана.
(3) В случаите по ал. 2 с изменението се
определят равностойни урегулирани имоти за
всички имоти, засегнати от непълнотата или
грешката, при спазване на правилата на чл. 16,
без да се засягат новообразувани урегулирани
имоти на собственици, които не са засегнати
от непълнотата или грешката. В случай че
това е невъзможно, равностойни урегулирани
поземлени имоти се определят в заповедта
по чл. 16, ал. 6 за сметка на други общински
имоти в обхвата на плана и/или извън него.
(4) В случаите по ал. 2 подробният устройствен план, одобрен на основание чл. 16, не
се изменя, когато заинтересуваните лица са
съгласни да получат или да платят парично
обезщетение, определено с решение на комисията по чл. 210, или сключат спогодба за
уреждане на отношенията си, произтичащи от
неизправянето на установената непълнота или
грешка. Службата по геодезия, картография
и кадастър отразява промените в кадастралния регистър на недвижимите имоти по реда
на чл. 53 от Закона за кадастъра и имотния
регистър.“
§ 23. В чл. 135 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3 след думата „заявлението“ се
добавя „със заповед“.
2. В ал. 5 думите „с мотивирано предписание“ се заменят със „със заповед“.
3. В ал. 6 думите „Мотивираните предписания“ се заменят със „Заповедите“.
§ 24. В чл. 137, ал. 1, т. 5 се създава буква
„ж“:
„ж) рекултивация на стари, нерегламентирани общински депа за твърди битови и
неопасни отпадъци с преустановена експлоатация и с доказано неналичие на сметищен
газ и инфилтрат;“.
§ 25. В чл. 139, ал. 3 в изречение първо
думите „възложителя и от водещия проектант по смисъла на чл. 162, ал. 7“ се заменят
с „проектантите на останалите части и от
възложителя“.
§ 26. В чл. 141 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 накрая се добавя „въз основа
на предварителна оценка за съответствие по
чл. 142, ал. 2“.
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2. В ал. 7 думите „с Министерството на
културата при условията и по реда на чл. 125,
ал. 6“ се заменят с „при условията и по реда
на Закона за културното наследство“.
3. Алинея 8 се изменя така:
„(8) Идейните инвестиционни проекти се
съгласуват или се отказва съгласуването им
от компетентния орган:
1. в едномесечен срок от внасянето им,
когато предварителната оценка е изготвена
по чл. 142, ал. 6, т. 1;
2. в 14-дневен срок от внасянето им, когато предварителната оценка е извършена по
чл. 142, ал. 6, т. 2.“
§ 27. В чл. 142 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 се създава изречение четвърто:
„Върху всяка част от инвестиционните проекти се вписва номерът на разрешението за
строеж, към което се одобряват.“
2. В ал. 5 т. 9 се отменя.
3. В ал. 6, т. 2 думите „първа и втора“ се
заменят с „първа, втора и трета“.
4. В ал. 11 се създава изречение второ:
„Оценката може да се извърши и като част
от комплексния доклад по чл. 142, ал. 6, т. 2,
когато регистрираната фирма консултант е
вписана и в регистъра по чл. 44, ал. 1 от Закона
за енергийната ефективност за извършване
на дейностите по чл. 43, ал. 1 от Закона за
енергийната ефективност или в състава є са
включени физически лица – консултанти по
енергийна ефективност, вписани в регистъра по чл. 44, ал. 1 от Закона за енергийната
ефективност за извършване на дейностите
по чл. 43, ал. 2 от Закона за енергийната
ефективност за строежи от пета категория.“
§ 28. В чл. 143, ал. 1, т. 5 думите „с Министерството на културата“ се заличават.
§ 29. В чл. 144 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 3 думата „три“ се заменя с „две“
и накрая се добавя „на хартиен и електронен
носител, като форматът на записа на цифровите копия на инвестиционните проекти и на
документите и данните към тях се определят
с наредбата по чл. 139, ал. 5“.
2. Създава се ал. 6:
„(6) За изграждане на национален обект,
на обект с национално значение или на общински обект от първостепенно значение
не се представя документ за собственост, а
документи, удостоверяващи, че са приключили отчуждителните производства по Закона
за държавната собственост и по Закона за
общинската собственост.“
§ 30. В чл. 145 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
„(1) Техническите или работните инвестиционни проекти се съгласуват и одобряват от:
1. главния архитект на общината (района);
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2. областния управител – за обекти на
техническата инфраструктура с обхват повече
от една община или за обекти с регионално
значение;
3. министъра на регионалното развитие и
благоустройството за:
а) обекти с обхват повече от една област;
б) обекти с национално значение и/или
национални обекти;
в) републиканските пътища, железопътните
магистрали и железопътните линии;
4. министъра на отбраната, съответно от
министъра на вътрешните работи, от председателя на Държавна агенция „Национална
сигурност“ или от председателя на Държавна
агенция „Разузнаване“, когато се отнасят за
обекти на тази агенция – за специалните
обекти, свързани с отбраната и сигурността
на страната.
(2) Съгласуването на инвестиционните
проекти по ал. 1 се състои в проверка на
съответствието им с предви ж дани ята на
подробния устройствен план и правилата и
нормативите за разполагане на застрояването
и устройствените показатели.“
2. В ал. 5, изречение първо след думата
„възстановяват“ се добавя „при необходимост“,
а думите „т. 1, 2, 3 и 5“ се заменят с „т. 1 – 3“.
§ 31. В чл. 147 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 7 накрая се поставя запетая
и се добавя „с изключение на случаите по
чл. 48, ал. 9“.
2. В ал. 3 думите „по реда на чл. 84, ал. 1
от“ се заменят с „при условията и по реда на“.
§ 32. В чл. 148 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „а за градовете с районно
деление – по решение на общинския съвет – от
главния архитект на района“ се заличават.
2. В ал. 9 т. 3 се отменя.
§ 33. В чл. 153 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Разрешението за строеж губи правно
действие, когато:
1. в продължение на три години от влизането му в сила не е започнало строителството;
2. в продължение на 5 години от започване на строителството не е завършен грубият
строеж, включително покривът на сградите;
3. в продължение на 10 години от започване
на строителството на елементи на техническата инфраструктура то не е завършено или
не е завършен грубият строеж, включително
покривът на сградите за обектите по чл. 137,
ал. 1, т. 1 и 2, за националните обекти, за
обектите с национално значение и за обектите
с първостепенно общинско значение.“
2. В ал. 3 изречение второ се заличава.
3. Създават се нови ал. 4 и 5 и ал. 6 и 7:
„(4) Презаверяване на разрешението за
строеж може да бъде поискано от възложителя
на строежа в тримесечен срок от изтичането
на съответния срок по ал. 2. Презаверяването
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на разрешението за строеж се извършва от
органа, който го е издал, в 14-дневен срок от
подаване на заявлението.
(5) Разрешението за строеж може да се
презаверява само веднъж – за подновяване на срока за започване на строежа или
за подновяване на срока за завършване на
строежа. Презаверяването на разрешението
е административна услуга, която се извършва
еднократно чрез вписване върху всички екземпляри на издаденото разрешение за строеж.
(6) Презаверяването на разрешението за
строеж в случаите по ал. 2, т. 1 подновява
срока за започване на строителството, а
презаверяването на разрешението за строеж
в случаите по т. 2 и 3 подновява срока за
завършване на строителството.
(7) В случаите по ал. 2, т. 1 презаверяването се извършва след служебна проверка за
съответствие с предвижданията на действащия
подробен устройствен план, както и с изискванията на влезли в сила административни
актове по Закона за опазване на околната
среда, Закона за биологичното разнообразие,
Закона за културното наследство или друг
специален закон, които в зависимост от вида и
големината на строежа са необходимо условие
за разрешаване на строителството.“
4. Досегашната ал. 4 става ал. 8 и се изменя така:
„(8) При презаверяване на разрешението за
строеж се заплаща 50 на сто от предвидената
такса за издаване на разрешение за строеж.“
5. Създават се ал. 9 и 10:
„(9) Презавереното разрешение за строеж
губи правно действие след изтичането на срока,
за който е презаверено, ако не е започнато
или съответно не е завършено строителството.
(10) Одобреният инвестиционен проект
губи правно действие, ако разрешението за
строеж не бъде презаверено, както и когато
презавереното разрешение за строеж е загубило правно действие.“
6. Досегашната ал. 5 става ал. 11.
§ 34. В чл. 154 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „след съгласуване с водещия проектант на обекта“ се заличават.
2. Създава се ал. 6:
„(6) Измененията в одобрения инвестиционен проект в обхвата на съществените
отклонения по ал. 2, т. 5 – 8 се одобряват при
условията и по реда на чл. 145 в сроковете
по чл. 144, ал. 3. Заповедта за допълване на
разрешението за строеж по ал. 5 се издава
едновременно с одобряване на измененията
в инвестиционния проект.“
§ 35. В част трета, глава девета, раздел І
се създава чл. 156б:
„Чл. 156б. (1) Преди откриването на строителната площадка и/или преди започването
на дейностите по изграждане или премахване
на строеж възложителят внася за одобряване
в общината:
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1. план за управление на строителните
отпадъци в случаите, когато се изисква по
Закона за управление на отпадъците;
2. план за безопасност и здраве.
(2) Планът по ал. 1, т. 1 се одобрява при
условията и по реда на Закона за управление
на отпадъците.
(3) Планът по ал. 1, т. 2 се одобрява от
кмета на общината или от оправомощено от
него длъжностно лице в 14-дневен срок от
внасянето му.
(4) За строежи, разположени на територията на повече от една община, плановете
по ал. 1 се одобряват от кметовете на съответните общини или от оправомощени от
тях длъжностни лица за частта от строежа,
която се изпълнява в териториалния обхват
на съответната община.
(5) Одобрените планове по ал. 1 губят
правно действие, в случай че в 6-месечен срок
от датата на одобряването им строителството
не е започнало, както и когато разрешението
за строеж е загубило правно действие.“
§ 36. В чл. 157 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 изречение второ се изменя така:
„Откриването на строителна площадка и
определянето на строителна линия и ниво,
както и заверката на заповедната книга се
извършват след представяне от възложителя
на одобрен план за управление на строителните отпадъци, одобрен план за безопасност
и здраве, договор за изпълнение на строежа
със строител, който е вписан в Централния
професионален регистър на строителя, както
и договор за авторски надзор с проектанта.“
2. Създават се нова ал. 5 и ал. 6:
„(5) За съставяне на протокола по ал. 4
лицето, упражняващо строителен надзор, или
техническият ръководител – за строежите от
пета категория, подава искане в общинската
администрация в 7-дневен срок преди датата
за съставянето му.
(6) Служителят по чл. 223, ал. 2 е длъжен
да се яви на определената в искането по ал. 5
дата, като неявяването му не препятства
съставянето на протокола за откриване на
строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа.“
3. Досегашната ал. 5 става ал. 7 и в нея в
изречение второ след думата „строителя“ се
добавя „проектанта“.
§ 37. В чл. 161, ал. 4 се създава т. 5:
„5. започване на строеж със сключен договор за авторски надзор на обекта.“
§ 38. В чл. 162 ал. 7 и 8 се отменят.
§ 39. В чл. 166, ал. 1, т. 2 накрая се добавя
„при упражняване на дейностите по т. 1“.
§ 40. В чл. 167, ал. 2, т. 7 думите „удостоверение за положен изпит по чл. 43, ал. 1,
т. 3, буква „в“ се заменят с „удостоверение за
вписване в регистъра по чл. 44, ал. 5“.
§ 41. В чл. 175, ал. 2 думите „водещия
проектант“ се заменят с „проектанта“.
§ 42. В чл. 177 се правят следните изменения и допълнения:
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1. В ал. 3 в изречение първо накрая се
поставя запетая и се добавя „при условия и
по ред, определени в наредбата по ал. 2“.
2. Алинея 7 се отменя.
§ 43. В чл. 178, ал. 3 т. 6 се отменя.
§ 44. В чл. 208 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Отчуждително производство по Закона
за държавната собственост или по Закона
за общинската собственост, започнало след
изтичане на сроковете по ал. 1, при подаване на заявление за изменение на подробния
устройствен план на основание чл. 134, ал. 2,
т. 1 се спира до влизане в сила на акта по
искането за изменение на плана за съответния имот. Производството за изменение на
подробния устройствен план се прекратява,
ако между страните се сключи споразумение за продължаване на отчуж дителното
производство.“
§ 45. В чл. 215 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 5 в изречение първо след думите
„заповедта по“ се добавя „чл. 156, ал. 3 и по“,
а в изречение второ след думите „издал акта
по“ се добавя „чл. 156, ал. 3 и по“.
2. Алинея 7 се изменя така:
„(7) Окончателни са решенията на първоинстанционния съд по жалби или протести срещу
индивидуални административни актове за:
1. одобряване или за изменение на подробни
устройствени планове за обекти с национално
значение и за общински обекти от първо
степенно значение и отказите за издаване на
такива актове;
2. одобряване на комплексни проекти за
инвестиционна инициатива за обекти с национално значение и за общински обекти от
първостепенно значение и отказите за тяхното
одобряване;
3. разрешаване на строителството за изграждане на обекти с национално значение и
на общински обекти от първостепенно значение и отказите за издаване на такива актове.“
§ 46. В чл. 218, ал. 3 се правят следните
изменения и допълнения:
1. Създава се ново изречение второ: „Когато е оспорен административен акт, с който
е одобрен подробен устройствен план на основание чл. 16, предмет на делото е целият
подробен устройствен план, като всички жалби
се разглеждат в едно съдебно производство.“
2. Досегашното изречение второ става
изречение трето.
§ 47. В чл. 232 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) точка 5 се изменя така:
„5. в срок, определен с нормативен акт:
не се произнесе по искане за разрешаване,
процедиране и одобряване на устройствени
планове и техни изменения, за съгласуване и
одобряване на инвестиционни проекти и издаване на разрешения за строеж, за съставяне
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или издаване на строителни книжа, скици, визи
за проектиране и други; не извърши проверки
или други технически услуги; не отговори
на постъпила жалба; не препрати искането,
съответно жалбата на компетентния орган;“
б) създават се т. 9 и 10:
„9. не е изпълнило задължението по чл. 157,
ал. 6;
10. не се е произнесло в срока по чл. 177,
ал. 3 по искане за въвеждане в експлоатация.“
2. В ал. 5 т. 7 се изменя така:
„7. е допуснало да бъде поставен върху
негов имот или е поставило преместваем
обект или рекламен елемент в противоречие
с изискванията на наредбата по чл. 56, ал. 2.“
3. В ал. 7 думите „ал. 3“ се заменят с „ал. 4“.
§ 48. Член 232в се отменя.
§ 49. В чл. 237 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 3 след думите „чл. 224, ал. 1“
се добавя „и 5“.
2. В ал. 2:
а) в т. 3 думите „строеж по т. 2“ се заменят
със „строеж, спрян със заповед по чл. 224а,
ал. 1 и 5“;
б) създава се т. 7:
„7. на лице, което е допуснало да бъде
поставен върху негов имот или е поставило
преместваем обект или рекламен елемент в
противоречие с изискванията на наредбата по
чл. 56, ал. 2 – в размер от 1000 до 10 000 лв.“
§ 50. В § 5 от допълнителните разпоредби
в т. 12 думите „ал. 5“ се заменят с „ал. 6“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 51. В Закона за морските пространства,
вътрешните водни пътища и пристанищата
в Република България (oбн., ДВ, бр. 12 от
2000 г.; изм., бр. 111 от 2001 г., бр. 24 и 70
от 2004 г., бр. 11 от 2005 г.; Решение № 5
на Конституционния съд от 2005 г. – бр. 45
от 2005 г.; изм., бр. 87, 88, 94, 102 и 104 от
2005 г., бр. 30, 36, 43, 65, 99 и 108 от 2006 г.,
бр. 41, 54 и 109 от 2007 г., бр. 67, 71, 98 и 108
от 2008 г., бр. 47 и 81 от 2009 г., бр. 61 и 88 от
2010 г., бр. 23 от 2011 г., бр. 32 и 53 от 2012 г.,
бр. 15, 28, 66 и 109 от 2013 г.; Решение № 3
на Конституционния съд от 2014 г. – бр. 24 от
2014 г.; изм., бр. 98 от 2014 г., бр. 14 и 52 от
2015 г. и бр. 26 от 2016 г.) се правят следните
изменения и допълнения:
1. В чл. 52б, ал. 4 след думите „министъра
на регионалното развитие и благоустройството“ се добавя „или от оправомощени от него
длъжностни лица“.
2. В чл. 112г, ал. 5 и чл. 112о, ал. 3 след
думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството“ се добавя „или от
оправомощени от него длъжностни лица“ и
думите „който издава“ се заменят с „които
издават“.
§ 52. В Закона за Камарата на строителите (обн., ДВ, бр. 108 от 2006 г.; изм., бр. 19,
35 и 92 от 2009 г., бр. 15 от 2010 г., бр. 82 от
2012 г. и бр. 83 от 2013 г.) се правят следните
изменения и допълнения:
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1. В чл. 6 се създава изречение второ:
„Камарата на строителите се представлява
поотделно от председателя на управителния
съвет и от изпълнителния директор, който се
избира от управителния съвет, в съответствие
с правомощията, определени с решение на
Управителния съвет на камарата.“
2. В чл. 15:
а) алинея 2 се изменя така:
„(2) В правилника по чл. 14, ал. 7 се определят критерии за вписване в отделните
категории, въз основа на които се установява, че строителят разполага с необходимите
човешки и технически ресурси, както и с
необходимия производствен опит.“;
б) алинея 3 се отменя;
в) в ал. 4 думите „За изпълнение на обекти по чл. 137, ал. 1, т. 1, буква „м“ и чл. 137,
ал. 1, т. 4, буква „е“ и т. 5, буква „е“ от Закона за устройство на територията“ се заменят
със „За изпълнение на обекти – недвижими
културни ценности по Закона за културното
наследство“ и след тях се поставя запетая;
г) алинея 5 се отменя.
3. В чл. 17, ал. 2, т. 8 думите „строежи по
чл. 137, ал. 1, т. 1, буква „м“ и чл. 137, ал. 1,
т. 4, буква „е“ и т. 5, буква „е“ от Закона за
устройство на територията“ се заменят със
„строежи – недвижими културни ценности по
Закона за културното наследство“.
4. В чл. 21, ал. 1 т. 7 се изменя така:
„7. установяване, че строителят е престанал да отговаря на някое от изискванията по
чл. 15, което се извършва при условия и по
ред, определени в правилника по чл. 14, ал. 7;“.
§ 53. В Закона за защита при бедствия
(обн., ДВ, бр. 102 от 2006 г.; изм., бр. 41 и 113
от 2007 г., бр. 69 и 102 от 2008 г., бр. 35, 74 и
93 от 2009 г., бр. 61, 88 и 98 от 2010 г., бр. 8,
39 и 80 от 2011 г., бр. 68 от 2013 г., бр. 53 от
2014 г., бр. 14, 79 и 81 от 2015 г., бр. 51, 81 и
97 от 2016 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 35, ал. 1 в текста преди т. 1 думите
„първа, втора и трета категория по чл. 137“
се заменят с „по чл. 137, ал. 1, т. 1, буква „г“
или „д“.
2. В чл. 36, ал. 1 текстът преди т. 1 се изменя така: „Юридическите лица и едноличните
търговци, осъществяващи дейност в сгради
за обществено обслужване, представляващи
строежи по чл. 137, ал. 1, т. 2, буква „д“ от
Закона за устройство на територията, както
и в лечебни заведения за болнична помощ,
училища и детски градини, независимо от
тяхната категория по чл. 137 от Закона за
устройство на територията, изготвят план
за защита при бедствия на пребиваващите,
който съдържа:“.
§ 54. В Закона за Министерството на вътрешните работи (обн., ДВ, бр. 53 от 2014 г.;
изм., бр. 98 и 107 от 2014 г., бр. 14, 24, 56 и
61 от 2015 г., бр. 81, 97, 98 и 103 от 2016 г.) в
чл. 125 се създава ал. 5:
„(5) Положителните становища по ал. 1,
т. 9 влизат в сила от деня на издаването им.“
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§ 55. В Закона за управление на отпадъците
(обн., ДВ, бр. 102 от 2006 г.; изм., бр. 41 и 113
от 2007 г., бр. 69 и 102 от 2008 г., бр. 35, 74 и
93 от 2009 г., бр. 61, 88 и 98 от 2010 г., бр. 8,
39 и 80 от 2011 г., бр. 68 от 2013 г., бр. 53 от
2014 г., бр. 14, 79 и 81 от 2015 г., бр. 51, 81 и
97 от 2016 г.) се правят следните изменения
и допълнения:
1. В чл. 11:
а) в ал. 1 думата „изготвят“ се заменя с
„отговарят за изготвянето на“ и се създава
изречение второ: „Планът се изготвя от правоспособен проектант по смисъла на чл. 162,
ал. 1 от Закона за устройство на територията.“;
б) алинея 3 се отменя;
в) алинеи 4, 5 и 6 се изменят така:
„(4) Плановете за управление на строителни отпадъци се одобряват от кмета на общината или оправомощено от него длъжностно
лице по искане на възложителя на строежа
след влизането в сила на разрешението за
строеж и преди откриването на строителната площадка и/или преди започването на
дейностите по изграждане или премахване
на обект по ал. 1.
(5) Компетентният орган по ал. 4 може
да изисква предоставяне на допълнителна
информация или отстраняване на нередовности в случай на несъответствие с изисквания
на наредбата по чл. 43, ал. 4, като изпраща
мотивирано становище до заявителя не покъсно от 14 дни от получаването на плана.
(6) Кметът на общината одобрява плана
за управление на строителни отпадъци или
мотивирано отказва одобряването му в 14-дневен срок от получаването на плана или от
отстраняването на нередовностите и/или предоставянето на допълнителната информация.“;
г) създава се нова ал. 7:
„(7) За строежи, разположени на територията на повече от една община, плановете
по ал. 1 се одобряват от кметовете на съответните общини или от оправомощени от
тях длъжностни лица за частта от строежа,
която се изпълнява в териториалния обхват
на съответната община.“;
д) досегашните ал. 7, 8 и 9 стават съответно
ал. 8, 9 и 10;
е) досегашната ал. 10 става ал. 11 и в нея
думите „ал. 9“ се заменят с „ал. 10“ и думите
„органа, одобрил инвестиционния проект или
плана за управление на строителни отпадъци“
се заменят с „органа по ал. 4“;
ж) създава се ал. 12:
„(12) Забранява се въвеждането в експлоатация на строежи, за които не са изпълнени
изискванията по ал. 11.“;
з) досегашната ал. 11 става ал. 13.
2. Създава се чл. 11а:
„Чл. 11а. Компетентните органи по чл. 177,
ал. 2 и 3 от Закона за устройство на територията
отказват въвеждането на обекти в експлоатация
при неизпълнение на някое от изискванията
на чл. 9, ал. 1 и 2 или чл. 11, ал. 12.“
3. В чл. 151, ал. 3, т. 7 думите „инвестиционен план или“ се заличават.
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§ 56. В Закона за горите (обн., ДВ, бр. 19
от 2011 г.; изм., бр. 43 от 2011 г., бр. 38, 60,
82 и 102 от 2012 г., бр. 15, 27 и 109 от 2013 г.,
бр. 28, 53, 61 и 98 от 2014 г., бр. 60, 79 и 100
от 2015 г., бр. 13, 15, 57, 61 и 95 от 2016 г.) се
правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 54, ал. 1 се създава т. 7:
„7. съоръжения и обекти за реставрация
и адаптация на недвижими археологически
културни ценности.“
2. В чл. 55:
а) в ал. 1, т. 1 думите „ал. 1, т. 4, 5 и 6“ се
заменят с „ал. 1, т. 4 – 7“;
б) в ал. 3 се създава т. 4:
„4. акт за предоставяне на статут на недвижима археологическа културна ценност
съгласно Закона за културното наследство, в
случаите по чл. 54, ал. 1, т. 7.“;
в) алинея 6 се изменя така:
„(6) Не се изисква предварително съгласуване за учредяване на право на строеж за
изграждане на:
1. обекти по чл. 54, ал. 1, т. 3, букви „б“ – „е“;
2. национални обекти и общински обекти
от първостепенно значение по смисъла на
Закона за държавната собственост и Закона
за устройство на територията;
3. обекти на техническата инфраструктура
на територията на повече от една община или
една област, когато няма друга техническа
възможност или когато друго техническо решение е явно икономически нецелесъобразно.“
3. В чл. 56:
а) в ал. 1 в текста преди т. 1 думите „т. 4,
5 и 6“ се заменят с „т. 4 – 7“;
б) създава се нова ал. 2:
„(2) В случаите по чл. 55, ал. 6 заявлението
се подава до компетентния орган по чл. 55,
ал. 1.“;
в) досегашните ал. 2 и 3 стават съответно
ал. 3 и 4;
г) създава се нова ал. 5:
„(5) В случаите по чл. 55, ал. 6, когато заявлението е за поземлен имот в горска територия – държавна собственост, компетентният
орган по чл. 55, ал. 1, т. 1 и 2 преди произнасяне по него служебно изисква становище
от съответното държавно горско стопанство
или държавно ловно стопанство.“;
д) досегашните ал. 4 и 5 стават съответно
ал. 6 и 7;
е) досегашната ал. 6 става ал. 8 и в нея
думите „ал. 3“ се заменят с „ал. 4“;
ж) досегашната ал. 7 става ал. 9 и в нея
думите „ал. 5“ се заменят с „ал. 7“.
4. В чл. 57, ал. 1, т. 1 думите „чл. 56, ал. 5“
се заменят с „чл. 56, ал. 7“.
5. В чл. 61, ал. 1, т. 1 след думите „под
1500 мм“ се добавя „включително на прилежащите към тях хидротехнически съоръжения
(шахти) с площ до 15 кв. м“.
6. В чл. 62 се създава ал. 6:
„(6) Не се изисква предварително съгласуване за учредяване на сервитут върху поземлени
имоти в горски територии за:
1. национални обекти и общински обекти
от първостепенно значение по смисъла на
Закона за държавната собственост и Закона
за устройство на територията;
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2. обекти на техническата инфраструктура
на територията на повече от една община или
една област, когато няма друга техническа
възможност или когато друго техническо решение е явно икономически нецелесъобразно.“
7. В чл. 69, ал. 1, т. 3 след думата „проучвания“ се добавя „и консервация“.
8. В чл. 85 думите „чл. 56, ал. 3“ се заменят
с „чл. 56, ал. 4“.
§ 57. (1) Започнатите производства по
изработване и одобряване на устройствени
планове и на техните изменения до влизането
в сила на този закон се довършват по реда
на този закон.
(2) За започнато производство по изработване и одобряване на устройствени планове
или на техните изменения по ал. 1 се смята
датата на допускане (разрешаване) или възлагане на изработването на съответния проект.
§ 58. (1) Започнатите производства по одобряване на инвестиционни проекти и издаване
на разрешения за строеж до влизането в сила
на този закон се довършват по досегашния ред.
(2) За започнато производство по одобряване на инвестиционен проект и издаване
на разрешение за строеж се смята внасянето
на инвестиционен проект за одобряване от
компетентния орган.
§ 59. Започнатите отчуждителни производства, по които не е издаден отчуждителен
акт до влизането в сила на този закон, се
довършват по реда на този закон.
§ 60. Неприключилите съдебни производства по чл. 215, ал. 7 се приключват по реда
на този закон.
§ 61. (1) Подзаконовите нормативни актове
по чл. 139, ал. 5 и чл. 177, ал. 2 се привеждат
в съответствие с този закон в 6-месечен срок
от влизането му в сила.
(2) До влизането в сила на изменението и
допълнението на наредбата по чл. 139, ал. 5
се прилага досегашният ред.
Законът е приет от 43-то Народно събрание
на 25 януари 2017 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
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за изменение и допълнение на Закона за
държавната собственост (обн., ДВ, бр. 44 от
1996 г.; изм., бр. 104 от 1996 г., бр. 55, 61 и
117 от 1997 г., бр. 93 и 124 от 1998 г., бр. 67
от 1999 г., бр. 9, 12, 26 и 57 от 2000 г., бр. 1
от 2001 г.; Решение № 7 на Конституционния
съд от 2001 г. – бр. 38 от 2001 г.; изм., бр. 45
от 2002 г., бр. 63 от 2003 г., бр. 24 и 93 от
2004 г., бр. 32 от 2005 г., бр. 17, 30, 36, 64 и
105 от 2006 г., бр. 41, 59, 92 и 113 от 2007 г.,
бр. 52 и 54 от 2008 г., бр. 10, 17, 19, 33 и 41
от 2009 г., бр. 18 и 87 от 2010 г., бр. 19 и 47
от 2011 г., бр. 45, 82 и 99 от 2012 г., бр. 27 от
2013 г.; Решение № 6 на Конституционния съд
от 2013 г. – бр. 65 от 2013 г.; изм., бр. 66 и 109
от 2013 г., бр. 40, 98 и 105 от 2014 г., бр. 52, 60
и 61 от 2015 г. и бр. 81 от 2016 г.)
§ 1. Създава се чл. 19а:
„Чл. 19а. Свързани лица не могат да са
самостоятелни кандидати или участници в
една и съща тръжна процедура при отдаване
под наем на имоти или части от имоти – държавна собственост.“
§ 2. В чл. 28, ал. 2 накрая се добавя „или
на оправомощен от него заместник-министър“.
§ 3. В чл. 45а се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Когато данъчната стойност на частта
на държавата е над 10 000 лв., прекратяването
на съсобствеността се извършва от областния
управител със съгласието на изпълнителния
директор на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол.“
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) В случаите по ал. 2 областният управител подготвя проект на заповед за прекратяване на съсобствеността, който заедно
с преписката се изпраща на изпълнителния
директор на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол за изразяване
на съгласие.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 4.
§ 4. Създава се чл. 48б:
„Чл. 48б. Свързани лица не могат да са самостоятелни кандидати или участници в една
и съща тръжна процедура при разпореждане с
имоти или части от имоти – частна държавна
собственост.“
§ 5. В чл. 54 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след думите „частна държавна
собственост“ се добавя „в полза на общини
за изпълнение на техните функции или за
трайно задоволяване на обществени потребности от местно значение при съобразяване
на законодателството и правилата в областта
на държавните помощи“.
2. Създават се ал. 3 – 6:
„(3) Общините нямат право да продават,
замен ят, даряват, внасят като непарична
вноска в капитала на търговски дружества
придобитите имоти или да учредяват право
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на строеж или право на ползване върху тях,
освен в случаите, свързани с реализиране на
обекти, необходими за трайно задоволяване
на обществени потребности от местно значение, при съобразяване на законодателството и
правилата в областта на държавните помощи,
както и в случаите по чл. 22а от Закона за
насърчаване на инвестициите на инвеститор,
получил сертификат за инвестиция от клас
А, клас Б или за приоритетен инвестиционен
проект. Забраната се вписва по партидите на
придобитите имоти.
(4) Сделка, извършена в нарушение на
забраната по ал. 3, е нищожна.
(5) При нереализиране на предвидените
мероприятия в срок до 5 години от придобиването на имотите общините са длъжни
да прехвърлят собствеността върху тях на
държавата.
(6) Областният управител по местонахождение на имота осъществява контрол за
изпълнението на забраната по ал. 3 и предоставя годишен доклад до Министерския
съвет въз основа на извършени проверки
през съответната календарна година в срок
до 31 декември.“
§ 6. В чл. 56 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2, изречение първо след думите
„други лица“ се добавя „при съобразяване на
законодателството и правилата в областта на
държавните помощи“, а в изречение второ думата „търговска“ се заменя с „икономическа“.
2. В ал. 4 се създават изречения второ и
трето: „Kогато правото на ползване се учредява безвъзмездно, договорът се прекратява
едностранно от областния управител в случай
на неизпълнение на условието по ал. 2, като се
налага санкция в размер на пазарните нива на
пропуснатите ползи, определени от лицензиран
оценител. Размерът на санкцията се изчислява
за периода на ползване на имота в нарушение
на правилата за държавните помощи.“
3. Създава се ал. 5:
„(5) Областният управител по местонахождение на имота осъществява контрол за
изпълнението на условието по ал. 2 и предоставя годишен доклад до Министерския
съвет въз основа на извършени проверки
през съответната календарна година в срок
до 31 декември.“
§ 7. В чл. 63, ал. 2 накрая се добавя „или
на оправомощен от него заместник-министър“.
§ 8. В чл. 79 се създава нова ал. 1:
„(1) Когато незаконосъобразно е актуван
имот – държавна собственост, като общински,
актът за общинска собственост се отменя със
заповед на областния управител. Заповедта на
областния управител подлежи на обжалване
по реда на Административнопроцесуалния
кодекс.“
§ 9. В § 1а от допълнителните разпоредби
се създава т. 6:
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„6. „Свързани лица“ са лицата по смисъла
на § 1, т. 13 от допълнителните разпоредби на
Закона за публичното предлагане на ценни
книжа.“
Заключителни разпоредби
§ 10. В Закона за общинската собственост
(обн., ДВ, бр. 44 от 1996 г.; изм., бр. 104 от
1996 г., бр. 55 от 1997 г., бр. 22 и 93 от 1998 г.,
бр. 23, 56, 64, 67, 69 и 96 от 1999 г., бр. 26 от
2000 г., бр. 34 от 2001 г., бр. 120 от 2002 г.,
бр. 101 от 2004 г., бр. 29, 30 и 36 от 2006 г.,
бр. 59, 63 и 92 от 2007 г., бр. 54, 70 и 100 от
2008 г., бр. 10, 17, 19 и 41 от 2009 г., бр. 87
от 2010 г., бр. 15 и 19 от 2011 г., бр. 45 и 91
от 2012 г., бр. 15 от 2013 г.; Решение № 6 на
Конституционния съд от 2013 г. – бр. 65 от
2013 г.; изм., бр. 66 и 109 от 2013 г., бр. 98 и
105 от 2014 г. и бр. 13 и 43 от 2016 г.) в чл. 58,
ал. 5 в изречение първо накрая се добавя „след
отписването му от актовите книги за държавна
собственост по реда на Закона за държавната
собственост“, а изречение второ се заличава.
§ 11. В Закона за приватизация и следприватизационен контрол (обн., ДВ, бр. 28
от 2002 г.; изм., бр. 78 от 2002 г., бр. 20 и 31
от 2003 г.; Решение № 5 на Конституционния
съд от 2003 г. – бр. 39 от 2003 г.; изм., бр. 46 и
84 от 2003 г., бр. 55 и 115 от 2004 г., бр. 28, 39,
88, 94, 103 и 105 от 2005 г., бр. 36, 53, 72 и 105
от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 36, 65, 94, 98 и
110 от 2008 г., бр. 24, 82 и 99 от 2009 г., бр. 18,
50, 89 и 97 от 2010 г., бр. 19 и 98 от 2011 г.,
бр. 20, 38, 54 и 60 от 2012 г., бр. 15, 23, 66 и 68
от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 14, 34, 41 и 61
от 2015 г. и бр. 13 и 60 от 2016 г.) в чл. 4, ал. 3
думите „министъра на регионалното развитие
и благоустройството и с“ се заличават.
Законът е приет от 43-то Народно събрание
на 25 януари 2017 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
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УКАЗ № 72
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение и допълнение на Закона
за собствеността и ползването на земеделските
земи, приет от 43-то Народно събрание на
26 януари 2017 г.
Издаден в София на 2 февруари 2017 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Мария Павлова
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за изменение и допълнение на Закона за соб
ствеността и ползването на земеделските земи
(обн., ДВ, бр. 17 от 1991 г.; попр., бр. 20 от
1991 г.; изм., бр. 74 от 1991 г., бр. 18, 28, 46 и
105 от 1992 г., бр. 48 от 1993 г.; Решение № 12
на Конституционния съд от 1993 г. – бр. 64 от
1993 г.; изм., бр. 83 от 1993 г., бр. 80 от 1994 г.,
бр. 45 и 57 от 1995 г.; решения № 7 и № 8 на
Конституционния съд от 1995 г. – бр. 59 от
1995 г.; изм., бр. 79 от 1996 г.; Решение № 20
на Конституционния съд от 1996 г. – бр. 103 от
1996 г.; изм., бр. 104 от 1996 г.; Решение № 3
на Конституционния съд от 1997 г. – бр. 15 от
1997 г.; изм., бр. 62, 87, 98, 123 и 124 от 1997 г.,
бр. 36, 59, 88 и 133 от 1998 г., бр. 68 от 1999 г.,
бр. 34 и 106 от 2000 г., бр. 28, 47 и 99 от 2002 г.,
бр. 16 от 2003 г., бр. 36 и 38 от 2004 г., бр. 87
от 2005 г., бр. 17 и 30 от 2006 г., бр. 13, 24 и 59
от 2007 г., бр. 36 и 43 от 2008 г., бр. 6, 10, 19,
44, 94 и 99 от 2009 г., бр. 62 от 2010 г., бр. 8 и
39 от 2011 г., бр. 25 и 44 от 2012 г., бр. 15, 16 и
66 от 2013 г., бр. 38, 49 и 98 от 2014 г., бр. 12,
14, 31, 61 и 100 от 2015 г. и бр. 61 от 2016 г.)
§ 1. В чл. 37в, ал. 2, изречение шесто думите
„ливади и трайни насаждения“ се заменят с
„и ливади“.
§ 2. Създава се нов чл. 37ж:
„Чл. 37ж. (1) Масиви за ползване на пасища, мери и ливади може да се създават
по споразумение между собственици и/или
ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани
в Интегрираната информационна система на
БАБХ. Споразумението се одобрява ежегодно до
30 декември за следващата календарна година.
(2) Лицата по ал. 1, които отговарят на условията по чл. 37и, ал. 4, може до 31 октомври
да подадат в общинската служба по земеделие
по местонахождение на пасищата, мерите и
ливадите заявление по образец, утвърден от министъра на земеделието и храните, за участие
в споразумение. Заявлението се подава лично
или чрез пълномощник и при възможност се
представя и на оптичен носител.
(3) В заявлението се посочват имотите,
ползвани по договори, регистрирани в общинската служба по земеделие и/или документи
за собственост, с които лицето по ал. 1 желае
да участва в споразумението. Към заявлението лицата прилагат декларация, че нямат
задължения по ал. 12, чл. 34, ал. 6 и чл. 37в,
ал. 7, както и задължения към държавния и
общинския поземлен фонд и не са свързани
лица по смисъла на Търговския закон с лица,
които имат такива задължения.
(4) Изготвянето на споразумението се ръководи от комисия за всяко землище, за което
има подадени заявления по ал. 2 и декларации
по чл. 37б, ал. 1. Директорът на съответната
областна дирекция „Земеделие“ до 5 ноември
назначава комисия, чийто състав се определя
по реда на чл. 37в, ал. 1.
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(5) Площта на имоти с начин на трайно
ползване пасища, мери и ливади, за които
няма сключени договори и не са подадени
декларации по чл. 37б, ал. 1, с изключение на
имотите от държавния и общинския поземлен фонд, се разпределя със споразумението
между лицата по ал. 1.
(6) Споразумението се изготвя до 10 декември по образец, утвърден от министъра
на земеделието и храните, като чл. 37в, ал. 2,
изречения първо, второ и трето се прилагат
съответно.
(7) За изготвянето на споразумението комисията по ал. 4 до 10 ноември предоставя
на лицата по ал. 1:
1. данни за регистрираните в общинската
служба по земеделие договори за ползване
и/или документи за собственост на пасища,
мери и ливади, заявени или декларирани за:
а) ползване в реалните им граници;
б) участие в споразумение;
2. актуална справка по ал. 9;
3. данни за задължения по ал. 12, чл. 34,
ал. 6 и чл. 37в, ал. 7;
4. размера на средното годишно рентно
плащане за землището.
(8) Лице по ал. 1, на което е разпределена
площ, по-голяма от определената в чл. 37и,
ал. 4, прилага към споразумението декларация
за имотите, които ще заяви за подпомагане
по реда на Закона за подпомагане на земеделските производители. Декларацията е по
образец, утвърден от министъра на земеделието и храните.
(9) Комисията извършва проверка дали
лицата по ал. 1 отговарят на условията по
чл. 37и, ал. 4 въз основа на изготвена и
предоставена от БАБХ официална справка
за всички регистрирани до 20 октомври на
текущата година в Интегрираната информационна система на БАБХ:
1. животновъдни обекти;
2. собственици или ползватели на регистрирани животновъдни обекти;
3. пасищни селскостопански животни в
животновъдните обекти.
(10) Комисията до 20 декември изготвя
доклад до директора на съответната областна
дирекция „Земеделие“, който съдържа данни
за площите по ал. 5, техните собственици,
дължимото рентно плащане, площите по ал. 7,
т. 1, както и данни дали са налице условията
по чл. 37и, ал. 4. Към доклада се прилагат
споразумението и декларациите по ал. 8.
(11) Въз основа на доклада по ал. 10 директорът на съответната областна дирекция
„Земеделие“ до 30 декември издава заповед по
образец, утвърден от министъра на земеделието
и храните, за одобряване на споразумението
и разпределението на масивите за ползване.
Заповедта се обявява незабавно, като чл. 37в,
ал. 5 и 6 се прилагат съответно.
(12) Лице по ал. 1, на което със заповедта
по ал. 11 са определени площи по ал. 5, внася
по сметка за чужди средства на съответната
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областна дирекция „Земеделие“ сума в размер
на средното годишно рентно плащане за землището в едномесечен срок от публикуване
на заповедта, като чл. 37в, ал. 7 се прилага
съответно.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 3. За споразуменията за ползване на пасища, мери и ливади за календарната 2017 г.
сроковете по чл. 37ж се удължават с 4 месеца.
§ 4. За стопанската 2016 – 2017 г. може да
се създават масиви за ползване на трайни насаждения при условията и по реда на чл. 37б
и 37в, като се прилагат следните срокове:
1. за подаване на декларация по чл. 37б,
ал. 1 и заявление по чл. 37б, ал. 3 – до 20 фе
вр уари 2017 г.;
2. за определяне на комисия по чл. 37в,
ал. 1 – до 5 март 2017 г.;
3. за сключване на споразумение по чл. 37в,
ал. 2 и разпределение на ползването на земите по масиви по чл. 37в, ал. 3, т. 2 – до
30 март 2017 г.;
4. за изготвяне на доклад и издаване на
заповед за разпределение на масивите в землището по чл. 37в, ал. 4 – до 5 април 2017 г.;
5. за обявяване на заповедта по чл. 37в,
ал. 5 – до 10 април 2017 г.
§ 5. В Закона за подпомагане на земеделските производители (обн., ДВ, бр. 58 от
1998 г.; изм., бр. 79 и 153 от 1998 г., бр. 12, 26,
86 и 113 от 1999 г., бр. 24 от 2000 г., бр. 34 и
41 от 2001 г., бр. 46 и 96 от 2002 г., бр. 18 от
2004 г., бр. 14 и 105 от 2005 г., бр. 18, 30, 34,
59, 80, 96 и 108 от 2006 г., бр. 13, 53 и 59 от
2007 г., бр. 16, 36, 43 и 100 от 2008 г., бр. 12,
32, 82 и 85 от 2009 г., бр. 59 от 2010 г., бр. 8 от
2011 г., бр. 38 от 2012 г., бр. 15, 66, 101 и 109
от 2013 г., бр. 40 и 98 от 2014 г., бр. 12, 61 и 95
от 2015 г. и бр. 45, 58 и 61 от 2016 г.) в чл. 41
се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 5 думите „и чл. 37в, ал. 4
или 10“ се заменят с „чл. 37в, ал. 4 или 10 и
чл. 37ж, ал. 11“.
2. В ал. 2, т. 4 след думите „или 12“ се
добавя „и чл. 37ж, ал. 11“.
3. В ал. 4 думите „37в, ал. 7“ се заменят с
„чл. 37в, ал. 7 и чл. 37ж, ал. 12“.
§ 6. В Закона за арендата в земеделието
(обн., ДВ, бр. 82 от 1996 г.; изм., бр. 35 и 113
от 1999 г., бр. 99 от 2002 г., бр. 13 от 2007 г.,
бр. 36 и 43 от 2008 г., бр. 14 от 2015 г. и бр. 61 от
2016 г.) в чл. 3 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 изречение трето се заличава.
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Договор за аренда може да се сключи
със съсобственик на земеделска земя, чиято
собственост е повече от 50 на сто идеални части от съсобствен имот или със съсобственик,
упълномощен от съсобственици, притежаващи
общо с него повече от 50 на сто идеални части
от съсобствения имот. Пълномощното трябва
да бъде с нотариална заверка на подписите
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и съдържанието. В тези случаи отношенията
между съсобствениците се уреждат съгласно
чл. 30, ал. 3 от Закона за собствеността.“
3. Алинея 5 се отменя.
§ 7. Когато договор за аренда е сключен
по Закона за арендата в земеделието до влизането в сила на този закон само от някои
от съсобствениците на земеделската земя,
отношенията между тях се уреждат съгласно чл. 30, ал. 3 от Закона за собствеността.
Този договор не може да се противопостави
на арендатор по договор за аренда, сключен
със съсобственик на същия имот, който е бил
вписан по-рано в службата по вписванията.
§ 8. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 43-то Народно събрание
на 26 януари 2017 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
777

УКАЗ № 73
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
За кон ът за доп ъ л нен ие на Гра ж да нск и я
процесуален кодекс, приет от 43-то Народно
събрание на 26 януари 2017 г.
Издаден в София на 2 февруари 2017 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Мария Павлова

ЗАКОН

за допълнение на Гражданския процесуален
кодекс (oбн., ДВ, бр. 59 от 2007 г.; изм., бр. 50
от 2008 г.; Решение № 3 на Конституционния
съд от 2008 г. – бр. 63 от 2008 г.; изм., бр. 69 от
2008 г., бр. 12, 19, 32 и 42 от 2009 г.; Решение
№ 4 на Конституционния съд от 2009 г. – бр. 47
от 2009 г.; изм., бр. 82 от 2009 г., бр. 13 и 100
от 2010 г.; Решение № 15 на Конституционния
съд от 2010 г. – бр. 5 от 2011 г.; изм., бр. 45, 49
и 99 от 2012 г., бр. 15 и 66 от 2013 г., бр. 53 и
98 от 2014 г., бр. 50 от 2015 г., бр. 15 и 43 от
2016 г. и бр. 8 от 2017 г.)
§ 1. Създава се глава петдесет и шеста „а“
с чл. 618а – 618д:
„ Г л а в а
п е т д е с е т
ш е с т а
„ а “

и

СЪЗДАВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ЕВРОПЕЙСК А ЗАПОВЕД ЗА ЗАПОР НА БАНКОВИ СМЕТК И С ЦЕЛ УЛЕСН ЯВА НЕ
НА ТРАНСГРАНИЧНОТО СЪБИРАНЕ НА
ВЗЕМАНИЯ ПО ГРА Ж ДАНСКИ И ТЪР-

ВЕСТНИК
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ГОВСКИ ДЕЛА ВЪЗ ОСНОВА НА РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 655/2014 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ
ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 15 МАЙ
2014 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА
ЗА ЕВРОПЕЙСК А ЗАПОВЕД ЗА ЗАПОР НА
БАНКОВИ СМЕТКИ С ЦЕЛ УЛЕСНЯВАНЕ
НА ТРАНСГРАНИЧНОТО СЪБИРАНЕ НА
ВЗЕМАНИЯ ПО ГРАЖДАНСКИ И ТЪРГОВСКИ ДЕЛА (ОВ, L 189/59 ОТ 27 ЮНИ 2014 Г.),
Н А РИЧ А Н ПО-Н АТАТ ЪК „РЕГЛ А МЕНТ
(ЕС) № 655/2014“
Компетентен орган за издаване на европейска
заповед за налагане на запор върху банкови
сметки
Чл. 618а. (1) Издаване на европейска заповед
за налагане на запор върху банкови сметки
може да се иска преди предявяване на иска от
компетентния да разгледа спора по същество
първоинстанционен съд.
(2) Издаване на европейска заповед за налагане на запор върху банкови сметки може
да се иска след съставянето на автентичния
акт по смисъла на чл. 4, т. 10 от Регламент
(ЕС) № 655/2014 г. от компетентния първоинстанционен съд.
(3) Във всяко положение на делото до приключване на съдебното производство ищецът
може да иска от съда, пред който делото е висящо, да издаде европейска заповед за налагане
на запор върху банкови сметки. В случай че
искането за издаване на европейска заповед
за налагане на запор върху банкови сметки се
предявява в рамките на касационното производство, заповедта се издава от въззивния съд.
(4) Издаване на европейска заповед за налагане на запор върху банкови сметки може
да се иска след постановяване на съдебното
решение от първоинстанционния съд, разгледал спора по същество, или след одобряване
на съдебната спогодба.
Обжалване на отказ за издаване на европейската заповед за налагане на запор върху банкови
сметки по реда на чл. 21 от Регламент (ЕС)
№ 655/2014 г.
Чл. 618б. Определението на съда, с което
се отказва изцяло или частично издаването
на европейска заповед за налагане на запор
върху банкови сметки, подлежи на обжалване
с частна жалба. Когато определението е постановено от въззивна инстанция, то подлежи
на обжалване пред Върховния касационен съд.
Компетентен орган по чл. 4, т. 14 и информационен орган по чл. 14 от Регламент (ЕС)
№ 655/2014
Чл. 618в. (1) Компетентен орган за получаването, предаването или връчването на
заповедта за запор и на другите документи
по Регламент (ЕС) № 655/2014 е съдебният
изпълнител.
(2) Информационен орган по чл. 14 от Регламент (ЕС) № 655/2014 е Министерството
на правосъдието.
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Пряко признаване и изпълнение на европейска
заповед за налагане на запор върху банкови
сметки
Чл. 618г. (1) Компетентен орган да изпълни
заповедта за запор в съответствие с глава 3
от Регламент (ЕС) № 655/2014 е съдебният
изпълнител.
(2) Декларацията относно запорирането на
средствата по сметка на длъжника се издава
от банката, до която е адресирана заповедта за
запор, при условията и в сроковете по чл. 25
от Регламент (ЕС) № 655/2014.
(3) Молителят предприема необходимите
мерки, за да осигури освобождаването на
средствата, които след изпълнението на европейската заповед за налагане на запор върху
банкови сметки превишават сумата, посочена
в нея, в случаите и при условията на чл. 27,
параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕС) № 655/2014.
(4) В случай че молителят не изпълни задължението си по ал. 3, съдебният изпълнител
предприема служебно необходимите мерки за
освобождаване на посочените средства.
Отменяне и изменение на европейската заповед
за налагане на запор върху банкови сметки и
изпълнението є
Чл. 618д. (1) Ответникът и молителят могат
да искат отменяне или изменение на европейска заповед за налагане на запор върху банкови
сметки от компетентния първоинстанционен
съд, ако е налице някое от основанията,
предвидени в чл. 33, параграф 1 или чл. 35,
параграф 1 от Регламент (ЕС) № 655/2014.
Постановеното по искането определение се
обжалва по реда на чл. 618б.
(2) Ответникът може да иска ограничаване или прекратяване на изпълнението на
европейската заповед за налагане на запор
върху банкови сметки, ако е налице някое
от основанията по чл. 34, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 655/2014, пред съда, издал
заповедта за запор.
(3) Ответникът и молителят могат да искат
ограничаване или прекратяване на изпълнението на европейската заповед за налагане
на запор върху банкови сметки, ако е налице
основанието по чл. 35, параграф 3 от Регламент
(ЕС) № 655/2014 от съдебния изпълнител. Съдебният изпълнител уведомява за извършените
действия съда, издал заповедта.
(4) Молителят може да иска изменение
на изпълнението на европейската заповед за
налагане на запор върху банкови сметки на
основание чл. 35, параграф 4 от Регламент
(ЕС) № 655/2014 от съдебния изпълнител.“
Заключителна разпоредба
§ 2. В срок до 28 февруари 2017 г. Министерският съвет приема измененията и
допълненията в Тарифа № 1 към Закона за
държавните такси за таксите, събирани от
съдилищата, проку рат у рата, следствените
служби и Министерството на правосъдието
(обн., ДВ, бр. 71 от 1992 г.; изм., бр. 71 и 92

ВЕСТНИК

БРОЙ 13

от 1992 г., бр. 32 и 64 от 1993 г., бр. 45 и 61
от 1994 г., бр. 15 от 1996 г., бр. 2, 28 и 36
от 1997 г., бр. 20 от 1998 г.; попр., бр. 24 от
1998 г.; изм., бр. 95 от 1998 г., бр. 14 от 2000 г.;
Решение № 798 на Върховния административен съд – бр. 19 от 2001 г.; изм., бр. 89 от
2001 г., бр. 83 от 2002 г., бр. 66 от 2003 г.;
Решение № 295 от 2004 г. на Върховния административен съд – бр. 6 от 2004 г.; изм. и
доп., бр. 69 от 2004 г.; изм., бр. 94 от 2005 г.,
бр. 35, 75 и 105 от 2006 г., бр. 75 от 2007 г.,
бр. 22 от 2008 г., бр. 39 и 77 от 2009 г., бр. 30
от 2011 г., бр. 98 от 2012 г. и бр. 88 от 2013 г.)
и Тарифата за държавните такси, които се
събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс (обн., ДВ, бр. 22 от 2008 г.;
изм., бр. 50 от 2008 г. и бр. 24 от 2013 г.),
произтичащи от този закон.
Законът е приет от 43-то Народно събрание
на 26 януари 2017 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
778

УКАЗ № 74
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за допълнение на Закона за регионалното развитие, приет от 43-то Народно
събрание на 26 януари 2017 г.
Издаден в София на 2 февруари 2017 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Мария Павлова

ЗАКОН

за допълнение на Закона за регионалното
развитие (обн., ДВ, бр. 50 от 2008 г.; изм.,
бр. 47, 82 и 93 от 2009 г., бр. 82 от 2012 г.,
бр. 66 от 2013 г., бр. 22 и 98 от 2014 г., бр. 9
и 14 от 2015 г. и бр. 15 от 2016 г.)
§ 1. В чл. 7б се създава ал. 6:
„(6) Националната концепция за пространствено развитие се изработва от специализирано търговско дружество със сто процента
държавно участие в капитала, в което правата
на държавата се упражняват от министъра на
регионалното развитие и благоустройството.“
§ 2. В чл. 7в се създава ал. 6:
„(6) Регионалните схеми за пространствено
развитие на районите от ниво 2 се изработват
от специализирано търговско дружество със
сто процента държавно участие в капитала,
в което правата на държавата се упражняват
от министъра на регионалното развитие и
благоустройството.“
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§ 3. В чл. 10 се създава ал. 5:
„(5) Националната стратегия за регионално развитие се изработва от специализирано
търговско дружество със сто процента държавно участие в капитала, в което правата
на държавата се упражняват от министъра на
регионалното развитие и благоустройството.“
§ 4. В § 1 от допълнителната разпоредба
се създава т. 14:
„14. Специализирано т ърговско дру жество със сто процента държавно участие в
капитала, в което правата на държавата се
упражняват от министъра на регионалното
развитие и благоустройството, е „Национален
център за териториално развитие“ – ЕАД,
гр. София.“
Законът е приет от 43-то Народно събрание
на 26 януари 2017 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
779

УКАЗ № 75
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за ратифициране на Споразумението
за обезщетяване между правителството на Република България и Консорциум IBERDROLA
INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.U и
BELGOPROCESS NV, приет от 43-то Народно
събрание на 26 януари 2017 г.
Издаден в София на 2 февруари 2017 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Мария Павлова

ЗАКОН

за ратифициране на Споразумението за обез
щетяване между правителството на Репуб
лика България и Консорциум IBERDROLA
INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.U и
BELGOPROCESS NV
Член единствен. Ратифицира Споразумението за обезщетяване между правителството на Република България и Консорциум
IBERDROLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION
S.A.U и BELGOPROCESS NV, подписано на
23 май 2014 г. в София.
Законът е приет от 43-то Народно събрание
на 26 януари 2017 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
780
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ПРЕЗИДЕНТ
НА РЕПУБЛИКАТА
УКАЗ № 66
На основание чл. 101, ал. 1 от Конституцията
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Връщам за ново обсъждане в Народното
събрание Закона за концесиите, приет от 43-то
Народно събрание на 24 януари 2017 г.
Издаден в София на 2 февруари 2017 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Мария Павлова

МОТИВИ

за връщане за ново обсъждане в Народното
събрание на разпоредби от Закона за конце
сиите, приет от 43-то Народно събрание на
24 януари 2017 г.
Приемането на нов Закон за концесиите се
мотивира с Директива 2014/23/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари
2014 г. за възлагане на договори за концесия
в сила от 18 април 2014 г. В обхвата на директивата е концесията за строителство и
концесията за услуги, чиято стойност е равна
или надвишава определен праг. Въвеждането
на тези правила във вътрешното ни законодателство трябва да е в пълно съответствие с
изискванията на правото на Европейския съюз,
като се отчитат и особеностите, произтичащи
от Конституцията на Република България.
Констит у ци ята съдържа (чл. 18, а л. 5)
концесиите сред основните си начала като
значим компонент от икономическата среда на
съвременната държава. В българската правна
традиция концесията се определя като право
на експлоатация върху обект и/или на услуга
от обществен интерес, предоставено срещу
задължението обектът да се изгражда, управлява и поддържа или услугата да се управлява
от концесионера на свой риск, предоставя се
въз основа на дългосрочен писмен договор с
определен материален интерес.
С приетия нов Закон за концесиите се
уреждат както концесиите за строителство и
за услуги, така и концесиите за ползване на
публична държавна или публична общинска
собственост. Приемането на новата уредба на
концесиите трябва да съответства на основните начала на конституционния ред, които
гарантират ефективното им стопанисване,
предотвратяват монополизма и нелоялната
конку ренция и защитават потребителите.
Считам, че тези принципи не са последова-
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телно проведени във всички разпоредби на
закона. Връщането му за ново обсъждане има
потенциала да консолидира общественото
мнение и да събере подкрепа по фундаментални въпроси, които ще са определящи за
бъдещото развитие на нашето общество и
държава. Упражнявам конституционното си
правомощие с ясното разбиране, че не са
нужни прибързани, а обмислени, работещи
и перспективни решения, в които водеща е
грижата за икономическата основа на държавата и националната є сигурност, като се
имат предвид следните мотиви:
1. В чл. 4 са записани основните начала при
възлагането на концесия, като в ал. 1 изрично
са прогласени принципите на публичност,
прозрачност, пропорционалност, равнопоставеност и недопускане на дискриминация. В
ал. 2 обаче е установено правилото, че „Принципите на публичност и прозрачност може
да бъдат ограничени в случаите, определени
със закон“. Така законът ясно предвижда, че
заложените в него водещи принципи могат
да бъдат ограничавани и това е въздигнато
като норма, а не като изключение, каквото
би следвало да представлява по същността си.
Такова законодателно решение на практика
изключва публичността и прозрачността като
основни положения на законовата уредба,
въпреки че систематично е обхванато в изброяването на принципите. Това „двойно дъно“
в закона се допълва и от липсата на строго
определени предпоставки, при наличието
на които ограниченията биха могли да се
приложат. Според Решение № 8 от 2012 г. на
Конституционния съд „Държавата е правова,
когато се управлява според Конституцията и
законите, а те, от своя страна, трябва да са
ясни, точни и непротиворечащи на Конституцията“. Неяснотата в тази част на законовата
уредба, съчетана с противоречието между
ал. 1 и ал. 2 на чл. 4, нарушава принципа на
правовата държава.
2. В нарушение на принципа на правовата
държава, прогласен в чл. 4, ал. 1 от Конституцията, разпоредбата на чл. 8, ал. 2 от Закона
за концесиите противопоставя „ползата на
обществото“ и „ползата на публичния орган“
при концесията за услуга. Алтернативата „в
полза на обществото или на публичния орган“
е немислима, защото означава, че публичният
орган може да има полза от концесията за
услуга, а обществото не. Такива неточности
са чужди на доброто законодателство, особено
когато законът си поставя за цел да осигури
„услуги от обществен интерес“, „задоволяване
на обществени потребности“, „защита на интереса на гражданите и обществото“, изрично
предвидени в чл. 2 от Закона за концесиите.
Противопоставянето, съдържащо се в чл. 8,
ал. 2 между „ползата на обществото“ и „ползата
на публичния орган“, е несъвместимо с целта
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на закона. То е в разрез и с разбирането за
правовата държава, което изисква законите
да са ясни, точни и непротиворечиви.
3. С чл. 17, ал. 2 от приетия Закон за концесиите функциите на концедент за държавна
концесия се възлагат пряко на министър, а не
на Министерския съвет, който е концедент по
досегашната уредба. Това правило се проявява
в редица други разпоредби на закона. Според
мотивите към законопроекта тази промяна
засилва оперативната самостоятелност на
министрите при осъществяване на функциите
им, свързани с концесиите.
Новото законодателно решение обаче не
може да се разглежда изолирано от разпоредбата на чл. 106 от Конституцията на Република
България, която изрично възлага на Министерския съвет да организира стопанисването
на държавното имущество. Действията по
възлагане на държавна концесия са част от
организацията на стопанисването на държавното имущество. Оправдано е концедент
да бъде висшият орган на изпълнителната
власт – Министерският съвет. Това създава
по-широки гаранции и е в унисон с организационната функция на правителството,
която би позволила по негова преценка да се
овласти друг орган. Процесът на вземане на
решение от Министерския съвет гарантира
по-голяма съгласуваност и възможност за
отчитане на всички обстоятелства от значение на конкретния случай. В новия закон
Министерският съвет е лишен от водещата
позиция по възлагане на концесии, необходима
за балансирането на обществения интерес във
всички сфери на държавното управление. Тези
важни функции са прехвърлени на отделен
министър. Предвид дългосрочните и сериозни
икономически и социални последици, свързани с концесиите, концедент би следвало да е
най-висшият орган на изпълнителната власт.
4. С чл. 17, ал. 3 от Закона за концесиите
е предвидено функциите на концедент за
общинските концесии да се изпълняват от
кмета на общината. Така организацията на
стопанисването на общинската собственост
е оставена на преценката на кмета, който е
орган на изпълнителната власт, а не както
досега, на преценката на общинския съвет,
който е орган на местното самоуправление.
Местното самоуправление се проявява в
правото и реалната възможност на гражданите
и избраните от тях органи да решават само
стоятелно всички въпроси от местно значение,
които законът е предоставил в тяхна компетентност. Тази възможност се осъществява
чрез избраните от гражданите представители
в общинския съвет. Доколкото обектите на
концесия са от обществен и значим интерес
за всички граждани на съответната община,
концедент следва да е общинският съвет.
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Съгласно Конституцията орган на местното
самоуправление е общинският съвет. Обявявайки за концедент кмета на общината, а
не общинския съвет, новият закон отслабва
местното самоуправление, тъй като в общинския съвет представителство намират
различни интереси на местната общност. Това
законодателно решение нарушава баланса
при функционирането на местното самоуправление. Вместо да се ръководи от актовете
на общинския съвет, както повелява чл. 139,
ал. 2 от Конституцията, кметът ще определя,
при това с дълготрайни времеви хоризонти,
как ще се развива общината. Отнемането
на оперативната самостоятелност на общинския съвет с чл. 17, ал. 3 от новия Закон за
концесиите дава превес на държавата в лицето на кмета като орган на изпълнителната
власт. Вместо да отстои конституционния
принцип за местното самоуправление, законът „изземва“ отстъпената от Конституцията
самостоятелност на общината по отношение
на нейната собственост и бюджет.
5. Регламентацията в чл. 33, ал. 2 от прие
тия закон относно дължимите концесионни
възнаграждения при концесиите за строителство и за услуги не съдържа достатъчно
гаранции за защита на обществения интерес.
Предвидената възможност за преценка от
страна на концедента в кои случаи концесионерът да плати или да не плати такова
възнаграждение не е обвързана с конкретни и
измерими критерии. Общото формулиране на
изисквания, като „справедливо разпределение
на икономическата и финансовата изгода“ и
„постигането на социално приемлива цена на
услугите“, предполага преценка, която може
да е различна за всеки отделен случай. Това
създава широки граници за субективизъм и
възможност както за корупционни практики,
така и за вземане на решения, които са икономически неизгодни за обществото. Поради
това е необходимо нормативно да се предвидят
критерии за определяне на дължимостта на
концесионните възнаграждения. По този начин ще се гарантира прилагането на единни
стандарти и използването на потенциала на
концесиите като инструмент за ефективното
експлоатиране на държавната и общинската
собственост в интерес на обществото.
6. С новия закон се допуска възможност
срокът на концесията за строителство и концесията за услуги да бъде по-дълъг от 35 години. За да се реализира тази възможност,
с чл. 34, ал. 4 (за държавните концесии) и с
чл. 34, ал. 5, изр. 2 (за общинските концесии)
се изисква решение на Народното събрание,
което да разреши възлагането на концесията
с такъв дълъг срок. Законът обаче не определя горна граница относно срока, за който
Народното събрание може да разреши възлагането на концесията. Липсата на предел за
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максималната продължителност на концесия
не отговаря на нейната същност и прилагането є в икономическия ред на съвременната
държава. Необходимо е да се отбележи, че в
Директива 2014/23/ЕС е възприето правилото
за ограничаване на срока на концесията, тъй
като концесиите с прекалено дълъг срок могат
да доведат до затварянето на пазара и по този
начин да възпрепятстват свободното движение
на услуги и свободата на установяване.
В чл. 34, ал. 4 и 5 от Закона за концесиите
липсват и правила за това в какви случаи е
допустимо да се приеме решение от Народното
събрание, с което да се удължи срокът на дадена концесия. Включването на парламента в
концесионната процедура приляга на държава
с парламентарно управление, но това участие
следва да бъде уплътнено с ясни критерии и
правила. Липсата им създава предпоставки
общественият интерес да остане незащитен
срещу корпоративни и лобистки интереси.
Предвид това се налага изводът, че законът
в тази му част не урежда обществените отношения адекватно на принципа на правовата
държава.
Отново във връзка със срока на концесиите
и изискването за съответствие с принципа на
правовата държава отбелязване заслужава и
разпоредбата на чл. 34, ал. 6 от закона. В нея,
от една страна, се ограничава максималният
срок на концесията за ползване до 25 години,
а от друга страна, се допуска със специален
закон да се установи друг срок.
7. С чл. 60, ал. 2, т. 1 от Закона за концесии
те като основание за изключване на кандидат
или участник от процедурата за определяне
на концесионер се предвижда влязла в сила
присъда за конкретно изброените в разпоредбата престъпления. Прави впечатление, че в
сравнение с досегашната уредба са отпаднали
престъпленията против собствеността, против
стопанството и престъпленията по служба,
а е добавено само едно ново основание от
престъпленията против Републиката. Този
факт, поставен в светлината на значимостта
на концесиите като компонент на икономическата система и националната сигурност
на държавата, несъмнено изисква засилени
гаранции, които да бъдат заложени в условията за възлагане на концесия. Националната
сигурност е прокламирана в Конституцията
като основна ценност. Законът следва да
предотврати възможността изграждането или
използването на обществени ресурси да се
възлага на лица, осъждани за престъпления
против Републиката, собствеността, стопанството, както и престъпленията по служба.
Новият Закон за концесиите предвижда
множество промени в 29 други закони. Законът
навлиза в дълбочина в съществуващите икономически отношения. Това изисква задълбочено
и пространно обсъждане при подготовката и
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активни и прозрачни дебати при приемането
на закона. За съжаление в пленарните заседания в последните дни преди разпускането
на Народното събрание не се състояха такива
дискусии, а се извърши скоростно четене и
гласуване, включително прегласуване, на ръба
на изискването за мнозинство при приемане
на законови текстове. Високата степен на обществена значимост, която имат концесиите,
оправдава засиления обществен интерес към
тях и налага още веднъж да бъдат обсъдени
основните положения от законовата уредба.
По изложените мотиви и на основание
чл. 101, ал. 1 от Конституцията на Република България връщам за ново обсъждане в
Народното събрание разпоредбите на чл. 4,
ал. 2, чл. 8, ал. 2, чл. 17, ал. 2 и 3, чл. 33, ал. 2,
чл. 34, ал. 4, 5 и 6 и чл. 60, ал. 2, т. 1 от Закона за концесиите, приет на 24 януари 2017 г.
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ПРАВИЛНИК

за устройството и функциите на регионалните
управления на образованието
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С този правилник се определят
устройството, функциите, организацията на
дейността и структурата на регионалните
управления на образованието (РУО).
Чл. 2. (1) Регионалните управления на образованието са териториални администрации
към министъра на образованието и науката
за управление и контрол на системата на
предучилищното и училищното образование.
(2) Регионалните управления на образованието са юридически лица на бюджетна
издръжка към министъра на образованието
и науката със седалище – административния
център на областта, на чиято територия осъществяват дейността си.
(3) Регионалните управления на образованието имат обикновен собствен печат, печат
с изображение на държавния герб и идентификационен код по БУЛСТАТ.
(4) Регионалното управление на образованието създава условия за провеждане на
държавната образователна политика на територията на областта.
Г л а в а

в т о р а

УСТРОЙСТВО
Чл. 3. (1) Регионалното управление на
образованието се управлява и представлява
от началник.
(2) Началникът на регионалното управление
на образованието:
1. провежда държавната политика в областта на предучилищното и училищното
образование на територията на съответната
област;
2. планира, организира и контролира дейността на РУО;
3. разпорежда се с финансовите средства
на РУО в съответствие с действащата нормативна уредба и организира публикуването на
утвърдения бюджет на интернет страницата
на РУО;
4. утвърждава правила за вътрешния ред
на РУО;
5. съдейства за осигуряване на условия за
функциониране на институциите в системата
на предучилищното и училищното образование на територията на областта;
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6. координира взаимодействието между
институциите в системата на предучилищното
и училищното образование, териториалните
органи на изпълнителната власт, органите на
местното самоуправление, ръководствата на
регионалните структури на представителните
организации на работниците и служителите
и на работодателите;
7. контролира спазването на държавните образователни стандарти, на Закона за
преду чилищното и училищното образование
(ЗПУО), Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО) и на други нормативни актове в системата на предучилищното
и училищното образование от институциите
на територията на съответната област;
8. организира осъществяването на методическа подкрепа за изпълнение на насоките на
Националния инспекторат по образованието;
9. организира изпълнение на държавната
политика, свързана с квалификацията на педагогическите специалисти на територията на
съответната област, като планира, координира
и контролира дейности за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти
на регионално ниво;
10. подпомага и координира изпълнението
на областни и национални стратегии, имащи
отношение към предучилищното и училищното образование;
11. координира, контролира и/или участва
в изпълнението на национални програми на
Министерството на образованието и науката
(МОН) за развитие на образованието;
12. осигурява дейностите по изпълнение
и/или управление на проекти или програми,
финансирани със средства от Европейските
структурни и инвестиционни фондове или от
други международни финансови институции,
с бенефициент – МОН, или на РУО;
13. утвърждава и/или съгласува документацията на институциите в системата на пред
училищното и училищното образование, за
които това е определено в ЗПУО и държавните
образователни стандарти;
14. организира и контролира дейностите
по изготвяне на предложението на областта
за държавния и за допълнителния държавен
план-прием, съгласуването им с финансиращия
орган, утвърждаването и тяхното изпълнение;
15. утвърждава за всяка година държавния
план-прием за училищата по чл. 142, ал. 3,
т. 1 и 5 ЗПУО и контролира изпълнението му;
16. утвърждава за всяка година допълнителния държавен план-прием за училищата
по чл. 142, ал. 3, т. 1 ЗПУО;
17. дава становища до директорите на
държавни институции в системата на пред
училищното и училищното образование по
проекти на документи за провеждане на търгове за отдаване под наем на имоти или части
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от тях – публична държавна собственост, и
по предложения за разпореждане с движими
вещи – частна държавна собственост;
18. издава заповеди за провеждане на търгове за отдаване под наем на управляваните
от РУО имоти или части от имотите – държавна собственост, в съответствие със Закона
за държавната собственост и правилника за
неговото прилагане;
19. организира, координира и контролира на
областно ниво провеждането на държавните
зрелостни изпити и националните външни
оценявания;
20. координира и контролира дейностите,
свързани с приобщаващото образование в
институциите в системата на предучилищното
и училищното образование в областта;
21. уведомява министъра на образованието и науката за готовността и възникналите
проблеми по откриването на учебната година, осигуреността на отоплителния сезон,
санитарно-хигиенните условия и ресурсната
обезпеченост в образователните институции
в областта;
22. предоставя на министъра на образованието и науката мотивирано становище
по предложенията за откриване, промяна,
преобразуване и закриване на държавни и
общински училища, държавните и общинските центрове за специална образователна
подкрепа и специализираните обслужващи
звена, както и по предложенията на общините
за включване на детски градини и училища
в Списъка със защитени детски градини и
защитени училища и в Списъка на средищните детски градини и училища;
23. прави предложение до министъра на
образованието и науката за закриване на духовните училища на територията на областта
след извършване на проверка от РУО;
24. при констатирани нарушения в дейността на частните детски градини и частните
училища прави предложение до министъра на
образованието и науката за заличаване или
отписване от регистъра на институциите в
системата на училищното и предучилищното
образование;
25. предлага на министъра на образованието
и науката да командирова експерти от друго
регионално управление на образованието
за изпълнение на дейности, за които регионалното управление на образованието няма
съответните експерти;
26. уведомява министъра на образованието и науката за извършени дисциплинарни
нарушения от държавните служители;
27. обявява конкурси по реда на Кодекса
на труда (КТ), определя реда на провеждането им, назначава комисия за организацията
и провеждането на конкурсите за заемане
на длъжността „директор“ на общинските
училища, на държавните неспециализирани
училища, на държавните и общинските цен-
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трове за специална образователна подкрепа
и на центровете за подкрепа за личностно
развитие – самостоятелни у ченически общежития и астрономически обсерватории и
планетариуми;
28. сключва и прекратява трудовите договори с директорите на общинските училища,
д ържа вни т е неспец иа л изи ра н и у ч и л и ща,
държавните и общинските центрове за специална образователна подкрепа, както и с
директорите на центровете за подкрепа за лич
ностно развитие – самостоятелни ученически
общежития и астрономически обсерватории
и планетариуми;
29. сключва допълнителните споразумения
към трудовите договори на директорите на
регионалните центрове за подкрепа на процеса
на приобщаващо образование, на държавните
и на общинските училища, на държавните
неспециализирани училища, държавните и
общинските центрове за специална образователна подкрепа, както и с директорите на
центровете за подкрепа за личностно развитие – самостоятелни ученически общежития
и астрономически обсерватории и планетариуми; в случаи на изменение на работната
им заплата допълнително споразумение се
подписва след съгласуване с финансиращия
орган, когато институцията не е на делегиран бюджет;
30. разрешава ползването на отпуск на
директорите на регионалните центрове за
подкрепа на процеса на приобщаващото образование, на държавните и на общинските
училища, на държавните неспециализирани
училища, на държавните и общинските центрове за специална образователна подкрепа,
центровете за подкрепа за личностното развитие – самостоятелни ученически общежития,
астрономически обсерватории и планетариуми
и както и до 32 дни на държавните служители в РУО;
31. сключва договори за временно изпълняване на длъжността „директор“ при отсъствие
за срок, по-дълъг от 60 календарни дни, на
директорите на общинските и държавните
неспециализирани училища, държавните и
общинските центрове за специална образователна подкрепа, както и с директорите
на центровете за подкрепа за личностно
развитие – самостоятелни у ченически общежития и астрономически обсерватории и
планетариуми;
32. издава заповед за заместване при отсъствие на директорите на общинските училища,
държавните неспециализирани училища, държавните и общинските центрове за специална образователна подкрепа, директорите на
центровете за подкрепа за личностно развитие – самостоятелни ученически общежития
и астрономически обсерватории и планетариуми, за срок, по-малък от 60 календарни дни,
при невъзможност за определяне и издаване
на заповед от директора на институцията;
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33. командирова и одобрява писмен отчет
за разходите за командировки на служителите
от РУО, директорите на държавните и общинските неспециализирани училища, държавните
и общинските центрове за специална образователна подкрепа, центровете за подкрепа
за личностно развитие – самостоятелните
ученически общежития, астрономическите
обсерватории и планетариуми и регионалните
центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование;
34. предлага на министъра на образованието и науката при необходимост да командирова в чужбина служители по служебно
правоотношение от РУО и на директорите
на държавните училища;
35. определя училището и центъра за подкрепа за личностно развитие на територията
на областта, на която се намира болницата,
при настаняване на ученик в болница в случаите по чл. 111, ал. 5 ЗПУО;
36. определя експертна комисия към РУО
по чл. 67, ал. 2 и по чл. 112, ал. 6 и 7 ЗПУО;
37. създава организация за ежемесечен
контрол за обучаващите се по индивидуални
учебни планове по чл. 95, ал. 1 ЗПУО;
38. признава на педагогически специалисти
повишаването на квалификация, извършвана
от организации извън посочените в чл. 222,
ал. 1 ЗПУО, чрез квалификационни кредити;
39. определя представители на РУО за
членове на атестационните комисии за детските градини, училищата, центровете за
специална образователна подкрепа, центровете
за подкрепа за личностно развитие и регионалните центрове за подкрепа на процеса на
приобщаващото образование на територията
на областта;
40. по предложение на регионалния център
за подкрепа на процеса на приобщаващото
образование дава разрешение за организиране
на изнесени групи и паралелки за подпомагане обучението на деца и ученици в център
за специална образователна подкрепа или в
социалните услуги в общността;
41. определя представител от РУО за участие в работна група по разработването на
областна стратегия за подкрепа за личностно
развитие на децата и учениците;
42. съгласува изготвената от областния
управител областна стратегия за подкрепа за
личностно развитие на децата и учениците и
годишните планове на дейностите за подкрепа
за личностно развитие на общините;
43. определя представители на РУО за
членове на регионалния екип за подкрепа за
личностно развитие на децата и учениците
със специални образователни потребности;
44. упражнява контрол върху дейността
на изпълнителите по чл. 198, ал. 2 ЗПУО и
на лицата по чл. 18, ал. 2 и 3 от Закона за
социално подпомагане по отношение спазването на държавния образователен стандарт за
приобщаващото образование;
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45. взема решение в случаите на преместване на ученици от една паралелка в друга
паралелка на същото или друго училище
над у твърдения у чилищен, държавен или
допълнителен прием, при липса на свободни
места, съобразно мотивите и изискванията
на нормативните актове;
46. определя със заповед реда за продължаване на обучението на ученик с наложена
санкция „преместване в друго училище“;
47. контролира отчитането от директорите
на документи с фабрични номера и съпътстващата ги документация;
48. координира и контролира дейностите
във връзка с проверка и полагане на печат с
изображение на държавен герб на документите,
техните приложения и дубликати, издавани от
частните и духовните училища при спазването
на условията и по ред, определени с държавния
образователен стандарт за информацията и
документите в системата на предучилищното
и училищното образование;
49. координира на областно ниво дейностите
за извършване на оценяване на пригодността
на учебниците в училище;
50. контролира директорите на училищата
за дейността им по опазване на учебниците,
предоставени със срок на използване над една
учебна година, и на учебниците, предоставени
по реда на чл. 10, ал. 2 и 3 от ПМС № 79 от
2016 г. за осигуряване за безвъзмездно ползване
на познавателни книжки, учебници и учебни
комплекти (ДВ, бр. 31 от 2016 г.);
51. прави мотивирано предложение до министъра на образованието и науката за възникване, изменение и прекратяване на трудовите
правоотношения с директорите на държавните
училища към местата за лишаване от свобода,
специалните училища, училищата, създадени
по силата на международни договори;
52. прави мотивирано предложение до министъра на отбраната за налагане на наказания
на директорите на държавните детски градини,
разкрити към Министерството на отбраната,
а до кмета на общината – за директорите на
общинските детски градини, на общинските
центрове за подкрепа за личностно развитие;
53. контролира методически и подпомага
дейността на детските градини към Министерството на отбраната;
54. отговаря за осигуряване на здравословни
и безопасни условия на труд в РУО;
55. осъществява и други права и задължения, произтичащи от нормативни актове.
(3) В изпълнение на своите правомощия
началникът на РУО издава заповеди.
Чл. 4. (1) При отсъствие поради отпуск или
при командировка с продължителност над 3
работни дни правомощията на началника на
РУО се изпълняват от определен със заповед
на министъра на образованието и науката
държавен служител от РУО.
(2) При отсъствие поради отпуск или при
командировка до 3 работни дни правомощи-
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ята на началника на РУО се изпълняват от
определен с негова заповед държавен служител от РУО.
Чл. 5. (1) Дейността на РУО се осъществява
от държавни служители и лица, работещи по
трудово правоотношение.
(2) Началникът на РУО е държавен служител, който се назначава и се освобождава
от министъра на образованието и науката.
(3) Държавните служители в РУО се назначават и се освобождават от длъжност от
министъра на образованието и науката в съответствие със Закона за държавния служител
и подзаконовите нормативни актове.
(4) Трудовите договори с лица, работещи
по трудово правоотношение, се сключват,
изменят и прекратяват от началника на РУО.
(5) Началникът на РУО може да сключва
договори с физически или юридически лица
за обезпечаване изпълнението на дейности,
за които регионалното управление на образованието съгласно длъжностното разписание
по чл. 7, ал. 1 не разполага със специалисти.
Чл. 6. (1) Държавните служители изпълняват служебните си задължения в съответствие
със законите на страната, този правилник и
длъжностните характеристики, утвърдени от
министъра на образованието и науката.
(2) Лицата, работещи по трудово правоотношение, изпълняват служебните си задължения в съответствие с КТ, този правилник
и длъжностните характеристики, утвърдени
от началника на РУО.
Чл. 7. (1) Длъжностното и поименното
разписание на длъжностите на РУО се утвърждават от министъра на образованието
и науката.
(2) Общата численост на персонала на
регионалните управления на образованието
е 612 щатни бройки, разпределени съгласно
приложението.
Чл. 8. (1) Служителите в РУО могат да
бъдат награждавани с отличия за образцово
изпълнение на служебните си задължения.
(2) Началникът на РУО със заповед може
да учреди награди за:
1. високи постижения в предучилищното
и училищното образование за поощряване на
педагогическите специалисти на регионално
ниво;
2. удостояване на директори на институции
за образцово изпълнение на задълженията им;
3. поощряване на деца и ученици за високи
постижения в образователната дейност, заниманията по интереси и за приноса им към
развитието на училищната общност.
Г л а в а

т р е т а

ФУНКЦИИ И СТРУКТУРА
Чл. 9. (1) Като териториална администрация за управление и контрол на системата на
предучилищното и училищното образование
РУО осъществяват и методическа подкрепа на
детските градини, училищата, регионалните
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центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование и центровете за подкрепа
за личностно развитие в съответната област.
(2) Методическа подкрепа се осигурява и
осъществява с цел изпълнението на:
1. задължителни предписания, дадени на
директор на детска градина или училище в
резултат на осъществен контрол от РУО или
от МОН;
2. препоръки, дадени на педагогически
специалисти от експерт от МОН или от РУО,
както и по предложение на директор на детска градина или на училище, в резултат на
контролната им дейност;
3. препоръки, дадени на педагогически
специалисти, в резултат на проведено атестиране по чл. 228, ал. 1 ЗПУО.
(3) Регионалното управление на образованието може да окаже методическа подкрепа
на директор на детска градина или училище
в случай на дадени задължителни предписания от друг компетентен орган, определен с
нормативен акт.
(4) Методическа подкрепа се осъществява
както чрез консултации, организиране на
обучения и споделяне на добри практики или
други организационни форми, така и чрез
участие на експертите от РУО в провеждането
на учебни часове, педагогически ситуации
и/или при организирането и реализирането
на дейности за приобщаващо образование
съвместно със:
1. педагогически специалисти, включително
и новоназначени;
2. педагогически специалисти в случаите
по чл. 228, ал. 6 ЗПУО.
(5) Регионалните управления по образованието осъществяват методическа подкрепа
и контрол по изпълнение на мерките за подобряване на резултатите от инспекцията на
Националния инспекторат по образованието.
Чл. 10. Регионалните управления по образованието осъществяват контрол върх у
разходваните от частните детски градини и
училища средства, получени от държавния
бюджет.
Чл. 11. Регионалните управления по образованието извършват признаване на документи,
издавани от училища на чужди държави, за
завършен период или клас за класовете от
VІІ до ХII включително, на завършен първи гимназиален етап от средната степен на
образование, както и признаване на основно
образование, на средно образование и/или на
професионална квалификация.
Чл. 12. (1) Според разпределението на
дейностите администрацията на регионалното управление на образованието е обща и
специализирана.
(2) Общата администрация е организирана
в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване“
(АПФСИО) и подпомага и технически осигурява дейността на началника на РУО, на
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специализираната администрация, както и
осъществява дейности по административното
обслужване на физическите и юридическите
лица и контрол в рамките на функционалната
си характеристика по чл. 13.
(3) С пец иа л изи ра ната а д м и н ис т ра ц и я
е организирана в отдел „Организационнометодическа дейност и контрол“ (ОМДК) и
подпомага дейността на началника на РУО,
като организира, подпомага методически и
контролира институциите в системата на
предучилищното и училищното образование
в рамките на функционалната си характеристика по чл. 14.
Чл. 13. (1) Отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно
обслужване“ осигурява:
1. правно обслужване, като:
а) оказва правна помощ за законосъобразно
осъществяване правомощията на началника
на РУО;
б) изготвя правни становища по постъпили
молби, жалби, сигнали и предложения;
в) отговаря за законосъобразно съставяне
на актовете, свързани с възникване, изменение и прекратяване на трудовите правоотношения със служителите в РУО и лицата,
заемащи длъжността директор на общинските
и държавните неспециализирани училища,
на общинските и държавните центрове за
специална образователна подкрепа (ЦСОП),
на центровете за подкрепа за личностно
развитие – самостоятелни у ченически общежития, астрономическите обсерватории и
планетариуми;
г) дава становища относно налагане на
дисциплинарно наказание и за търсене на
имуществена отговорност от виновни длъжностни лица;
д) осъществява процесуално представителство пред съда;
е) подготвя становищата по чл. 3, ал. 2,
т. 17 до директори на държавни институции
от системата на предучилищното и училищното образование;
ж) подготвя и провежда процедурите за
отдаване под наем на имотите или части от
имотите – държавна собственост, предоставени за управление на РУО;
2. дейността във връзка с осигуряване на
необходимите човешки ресурси, като:
а) технически осигурява назначаването
и освобождаването на лицата, работещи по
трудови правоотношения в РУО, както и на
директорите на общинските и държавните
неспециализирани училища, на общинските
и държавните центрове за специална образователна подкрепа, на центровете за подкрепа за личностно развитие – самостоятелни
ученически общежития, астрономическите
обсерватории и планетариуми;
б) прави предложение за актуализиране
на поименното разписание на длъжностите
в РУО и го поддържа в актуално състояние,
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поддържа и съхранява трудовите досиета на
служителите по трудово правоотношение и
досиета на служителите по служебно правоотношение в РУО, изготвя заповеди за отпуск,
отчита размера на ползвания и оставащия
отпуск, приема болничните листове и ги
предава в счетоводството, като ги завежда
в регистър/дневник на болничните листове
при осигурителя, по писмено искане издава
и заверява документи, удостоверяващи фак
ти, свързани с трудовото правоотношение,
включително документи за трудов стаж и за
пенсиониране;
в) поддържа и съхранява трудовите досиета на директорите на общинските и на
държавните неспециализирани училища, на
общинските и държавните центрове за специална образователна подкрепа, на центровете
за подкрепа за личностно развитие – самостоятелни ученически общежития, астрономическите обсерватории и планетариуми,
изготвя заповеди за отпуск, отчита размера
на ползвания и оставащия отпуск, завежда
в регистър/дневник болничните листове и
ги връща на директора, по писмено искане
издава и заверява документи, удостоверяващи
факти, свързани с трудовото правоотношение,
включително документи за трудов стаж и за
пенсиониране;
г) организира провеждането на конкурси
по реда на КТ за директори на институции
по буква „в“;
д) организира, участва и подпомага разследването на обстоятелствата и причините
за трудовите злополуки със служителите на
РУО и осъществява регистрирането им;
е) организира дейността по осигуряване
на здравословни и безопасни услови я на
труд в РУО;
ж) организира дейността по управление
при кризи и отбранително-мобилизационната
подготовка;
з) подготвя заповеди за командировки в
страната на служителите от РУО и на директорите на общинските училища, държавните
неспециализирани училища, държавните и
общинските центрове за специална образователна подкрепа, директорите на центровете
за подкрепа за личностно развитие – само
стоятелни ученически общежития и астрономически обсерватории и планетариуми, и ги
представя за подпис на началника на РУО;
3. деловодно обслужване, като:
а) приема, регистрира, разпределя и насочва входящата служебна кореспонденция към
адресатите, извежда и изпраща по предназначение изходящата кореспонденция;
б) представя информация на граждани и
юридически лица за движението на преписки
по подадени от тях молби, жалби, сигнали и
предложения;
в) систематизира, архивира и съхранява
документи и други материали на РУО;
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4. финансово-стопански дейности, като:
а) осигурява финансово-счетоводното обслужване на РУО;
б) организира материално-техническото
снабдяване, управлението и стопанисването
на собствеността на РУО;
в) приема писмени искания и запитвания от държавните училища, центровете за
специална образователна подкрепа (ЦСОП),
регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващо образование, касаещи
финансовата им дейност, и ги представя в
МОН по компетентност, с мотивирано мнение от РУО;
г) обобщава и ежемесечно представя в
МОН справка за неразплатени разходи на
държавните училища, ЦСОП, регионалните
центрове за подкрепа на процеса на приобщаващо образование, финансирани от МОН;
д) участва в проверки и дава становища
по законосъобразно управление и икономично изразходване на финансовите средства на
институциите в системата на предучилищното
и училищното образование;
е) подпомага координирането и взаимодействието между институциите от системата
на предучилищното и училищното образование и взаимодействието им с териториалните органи на изпълнителната власт, с
регионалните структури на представителните
организации на работниците и служителите
и на работодателите по отношение на финансово-стопански дейности;
ж) осъществява контрол върху сключените
договори за отдаване под наем на имотите
или части от имотите – държавна собственост,
предоставени за управление на РУО.
5. информационни дейности, като:
а) осигурява информационното обслужване
на РУО;
б) организира програмното и информационното осигуряване на детските градини, училищата, центровете за подкрепа за личностно
развитие и регионалните центрове за подкрепа
на процеса на приобщаващо образование на
територията на съответната област;
в) актуализира и поддържа нормативносправочни информационни системи и ползва
информацията от Националната електронна
информационна система за предучилищното
и училищното образование (НЕИСПУО).
(2) Служителите в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване“ изпълняват и други задачи,
възложени от началника на РУО.
Чл. 14. (1) Отдел „Организационно-методическа дейност и контрол“ осъществява
изпълнението на основните функции и специфичните дейности на РУО, като:
1. координира, организира, контролира и
методически подпомага прилагането и изпълнението на законовите и подзаконовите
нормативни актове в системата на предучилищното и училищното образование, както и
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други нормативни и административни актове
от страна на институциите в системата на
предучилищното и училищното образование
на територията на областта;
2. съдейства за оптимизиране, функциониране и развитие на институциите от системата
на предучилищното и училищното образование на територията на областта;
3. идентифицира пот ребности, организира на областно ниво квалификационни и
методически дейности за педагогическите
специалисти и обобщава информация за квалификацията на педагогическите специалисти;
4. подпомага координирането и взаимодействието между институциите от системата
на предучилищното и училищното образование и взаимодействието им с териториалните
органи на изпълнителната власт по отношение
на достъпа и правото на качествено предучилищно и училищно образование;
5. организира дейности по разработването
и прилагането на областни, национални и
общински стратегии и програми, имащи отношение към предучилищното и училищното
образование;
6. извършва дейности по изготвяне на
предложението за областта за държавния
план-прием и за допълнителния държавен
план-прием, съгласуването им с финансиращия
орган, утвърждаването и тяхното изпълнение;
7. организира определените от нормативните актове дейности по провеждането на
държавните зрелостни изпити и националните
външни оценявания;
8. извършва дейности по организиране
и провеждане на ученически състезания и
олимпиади на регионално и национално ниво
съобразно нормативните документи;
9. подготвя и представя предложения до
началника на РУО за откриване, преобразуване и закриване на държавни и общински
училища, ЦСОП след извършване на проверка;
10. изготвя отговори на постъпили жалби и
сигнали в рамките на своята компетентност;
11. осъществява дейности, свързани с насочване за обучение на деца и ученици със
специални образователни потребности в специалните училища и в центровете за специална
образователна подкрепа и с осигуряването на
подкрепа за личностно развитие на децата
и учениците със специални образователни
потребности;
12. подпомага дейности, свързани с подкрепата за личностно развитие на децата и
учениците в детските градини, училищата и
центровете за подкрепа за личностно развитие;
13. подпомага организационно и методически дейността на педагогическите специалисти;
14. организира и осъществява дейностите
във връзка с проверка и полагане на печат с
изображение на държавен герб на документите,
техните приложения и дубликати, издавани
от частните и духовните училища;
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15. при констатирани нарушения в дейността на духовните училища прави предложения
до началника на РУО за уведомяване на министъра на образованието и науката;
16. при констатирани нарушения в дейността на частните детски градини и училища
прави предложение до началника на РУО за
уведомяване на министъра на образованието
и науката;
17. участва в комисии за провеждане на
конкурси за директори на институции в системата на предучилищното и училищното
образование, както и за държавни служители
в отдел „ОМДК“.
(2) Служителите в отдел „Организационнометодическа дейност и контрол“ изпълняват и
други задачи, възложени от началника на РУО.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА
Чл. 15. Организацията на дейността в регионалното управление на образованието се
осъществява в съответствие с разпоредбите
на този правилник и правилата за вътрешния
ред по чл. 3, ал. 2, т. 4.
Чл. 16. (1) Регионалното управление на
образованието осъществява дейността си по
утвърден от министъра на образованието и
науката годишен план за предстоящата учебната година. Началникът на РУО представя
проект на годишен план в МОН в срок до
10 септември.
(2) Промяна в утвърдения годишен план
по ал. 1 се утвърждава от министъра на образованието и науката или от оправомощено
от него лице по мотивирано предложение на
началника на РУО след становище на компетентната дирекция в МОН.
(3) Началникът на РУО представя на министъра на образованието и науката отчет за
изпълнение на дейностите, заложени в годишния план по ал. 1, в срок до 10 септември на
съответната учебна година.
Чл. 17. (1) Контролната дейност на РУО
се осъществява чрез тематични и текущи
проверки съгласно плана по чл. 16, ал. 1.
(2) Извън плана по чл. 16, ал. 1 след възлагане от МОН, както и след сигнали и жалби,
постъпили в съответното РУО, се извършват
проверки в срок съгласно АПК или в по-кратък, определен в заповедта на началника на
РУО. В заповедта се определя срок за изготвяне на отговор до лицето, подало сигнала
или жалбата.
Чл. 18. (1) За извършване на проверка в
институция от системата на предучилищното и
училищното образование началникът на РУО
назначава със заповед служител или комисия
и определя нейния председател.
(2) В заповедта по ал. 1 се посочват обект
и предмет на контрола, вид на контролната
дейност по чл. 17, задачи, срок за тяхното
изпълнение и срок за изготвяне на констативния протокол.
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(3) Началникът на РУО утвърждава план
за всяка тематична проверка. Планът на
проверката съдържа:
1. цел на проверката;
2. обект и предмет;
3. срок за осъществяване на проверката и
срок за представяне на доклад с констативен
протокол.
(4) За осъществения контрол по ал. 3 се
съставя констативен протокол в два екземпляра за всяка институция, в която е осъществен
контрол. Към констативния протокол се прилагат копия на документи, удостоверяващи
констатираните нарушения. Протоколът се
завежда в книга за регистриране на констативните протоколи в РУО или в електронна
деловодна система и в проверената институция.
(5) За извършената проверка по ал. 3 се
изготвя доклад до началника на РУО от комисията или от проверяващия експерт, съдържащ
анализ на допуснатите нарушения в дейността
на директора или на педагогическите специалисти, обобщени изводи, конкретни препоръки и/или предложение за задължителни
предписания за всяка институция.
(6) За резултатите от осъществените тематични или текущи проверки проверяващият
експерт или председателят на комисията запознава директора. Директорът на институцията
запознава учителите и другите педагогически
специалисти с резултатите от осъществени
тематични или текущи проверки.
Чл. 19. (1) При констатирани нарушения
в резултат на осъществен контрол, както и в
случаите по чл. 274, ал. 5, т. 4 ЗПУО началникът на РУО със заповед дава задължителни
предписания на директора на проверената
институция.
(2) Заповедта със задължителните предписани я по ал. 1 съдържа у казани я, при
необходимост препоръка за осигуряване на
методическа подкрепа на педагогически специалисти, срок за отстраняване на констатираните нарушения при проверката, срок за
представяне на доклад до началника на РУО
за отстранените нарушения с приложени към
него доказателства.
(3) При констатирани нарушения от директорите на общинските детски градини и
центрове за подкрепа за личностно развитие
началникът на РУО уведомява кмета на съответната община.
(4) Началникът на РУО организира осъществяването на последващ контрол по изпълнение
на задължителните предписания. Контролът
за изпълнението на задължителните предписания може да се осъществи чрез:
1. проверка на място от експерт или комисия
въз основа на заповед на началника на РУО;
2. чрез анализ на внесения от директора
на проверената институция доклад с приложените към него документи, удостоверяващи
изпълнението на дадените задължителни предписания, извършен от проверяващия експерт
или комисията по чл. 18, ал. 1.
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(5) За осъществения контрол по ал. 4, т. 1
се съставя констативен протокол и доклад, а
за контрола по ал. 4, т. 2 се съставя доклад
до началника на РУО.
Чл. 20. (1) За методическа подкрепа чрез
участие в провеждането на:
1. педагогически ситуации и учебни часове
експертите по учебни предмети, по пред
училищно и по начално образование, както
и експертите по професионално образование
съобразно придобитата си професионална
квалификация определят темите, институциите и педагогическите специалисти в плана
за методическа подкрепа;
2. дейности, свързани с подкрепата за
личностно развитие на децата и учениците,
експертите по приобщаващо образование
определят темите, институциите и педагогическите специалисти в плана за методическа
подкрепа.
(2) Методическа подкрепа чрез участие в
провеждането на учебни часове, педагогически ситуации или на дейностите, свързани с
подкрепа за личностно развитие на децата и
учениците, може да се осъществява и извън
плановете по ал. 1 или извън утвърдения
годишен план на РУО по чл. 16, ал. 1 при
необходимост.
(3) За осъществяването на методическа подкрепа по ал. 1 началникът на РУО утвърждава
план, предложен от експерта, който съдържа:
1. цел, насочена към усъвършенстване на
педагогическите компетентности, определени
в професионалния профил на педагогическия
специалист;
2. институцията, целевата група от педагогически специалисти;
3. темите, организационната форма и методите.
(4) За осъществената методическа подкрепа
се изготвя доклад до началника на РУО от
проверяващия експерт с конкретни предложения и/или препоръки.
Чл. 21. (1) Експертните комисии по чл. 3,
ал. 2, т. 36, определени със заповед на началника на РУО, включват председател, членове,
технически секретар и резервни членове, график за дейността и задълженията на членовете
им. В състава на комисиите задължително
участва представител на Агенцията за социално подпомагане.
(2) Включването в състава на комисиите
по ал. 1 на външни членове се организира
по писмена покана на началника на РУО до
съответния ръководител за определяне на
представители. Номинираният представител,
включително и резервен член се определят
писмено от съответния ръководител, като копие от документа се предоставя на началника
на РУО за включване в състава на комисията.
(3) При отсъствие на член на комисия по
ал. 1 той се замества от резервен член.
(4) Директорът на детска градина или на
училище внася в РУО постъпилите в институцията заявления на родители за обучението

С Т Р.

36

ДЪРЖАВЕН

на децата им в самостоятелна организация
на предучилищното образование или на учениците в самостоятелна форма на обучение,
с приложените към тях документи, в срок
до 10 дни преди началото на предстоящата
учебна година или преди началото на втория
учебен срок.
(5) Към предложенията на директорите по
ал. 4 се прилагат:
1. заявленията по чл. 12, ал. 2 ЗПУО от
родителите за избор на самостоятелна форма
на обучение;
2. програма за развитие на детето по
чл. 18, ал. 3, т. 4 от Наредба № 5 от 2016 г.
за предучилищното образование (ДВ, бр. 46
от 2016 г.) или училищният учебен план по
чл. 112, ал. 4 ЗПУО;
3. декларация от родителите за наличие
на среда за учене чрез игра, съобразена с
въ зрас т ови т е особенос т и и гара н т и ра ща
цялостното развитие на детето, както и за
опазване на физическото и психическото му
здраве и благополучие или за осигурените
условия за провеждане на обучението на ученика в съответствие с целите на училищното
образование.
(6) Експертната комисия по ал. 1 провежда
заседание в едномесечен срок от постъпването
на предложението, като взема решение след
оценка на приложените документи. По преценка експертната комисия може да проведе
събеседване както с детето или ученика, така
и с родителите относно мотивите за избора
на формата на организация или на обучение,
както и по повод начина и условията, при
които ще бъде осъществено.
(7) В случай на непредставяне на някои
от документите по ал. 5 експертната комисия
уведомява родителите за установения пропуск
и определя 5-дневен срок за представянето им.
(8) Експертната комисия по ал. 1 може да
осъществи и посещение в дома на детето или
на ученика за установяване на достоверността
на декларираните обстоятелства за провеждане
на обучението по ал. 5, т. 3.
(9) Експертната комисия взема решение
с обикновено мнозинство, което отразява в
протокол, и с доклад предлага на началника
на РУО да:
1. одобри включването на дете в само
стоятелна организация по чл. 67, ал. 2 или на
ученик в самостоятелна форма на обучение
по чл. 112, ал. 1, т. 2;
2. откаже включването на дете в само
стоятелна организация по чл. 67, ал. 2 или на
ученик в самостоятелна форма на обучение
по чл. 112, ал. 1, т. 2.
(10) Експертната комисия отказва да одобри включването на дете в самостоятелна
организация или на ученик в самостоятелна
форма на обучение, когато:
1. не представи някой от документите по
ал. 5 след изтичането на срока по ал. 7;

ВЕСТНИК

БРОЙ 13

2. не е доказано наличие на среда за учене
чрез игра, съобразена с възрастовите особености и гарантираща цялостното развитие на
детето, както и за опазване на физическото
и психическото му здраве и благополучие,
и за обучение, а в резултат на проведеното
събеседване или при проверката на място е
установено деклариране на неверни обстоятелства;
3. представената програма за включването на дете в самостоятелна организация на
предучилищното образование не гарантира
постигането на някоя от целите по чл. 5 ЗПУО;
4. избраните методи и подходи не са съобразени с възрастта, индивидуалните потребности и интересите на детето или ученика.
(11) В тридневен срок от получаването на
доклада началникът на РУО издава заповед,
която изпраща до родителя и до директора
на детската градина или училището.
(12) Експертната комисия осъществява контрол в края на учебното време по чл. 12, ал. 1
от Наредба № 5 от 2016 г. за предучилищното
образование или в края на всеки учебен срок
за провеждането и организацията на обучението на децата и на учениците в съответствие
с изискванията на ЗПУО и подзаконовите
актове по прилагането му.
Чл. 22. (1) Документите, постъпили в РУО
от държавни органи, от юридически и от
физически лица, включително и по електронен път и в електронен вид, се завеждат във
входящо-изходящ регистър или електронната
деловодна система.
(2) При завеж дане на док у ментите се
извършва проверка за наличието на материалите, посочени в тях, и се образува служебна преписка, която се регистрира с входящ
номер и дата.
(3) Не се разглеждат анонимни предложения или сигнали, както и сигнали, отнасящи
се до нарушения, извършени преди повече от
две години.
(4) Сигнали, подадени повторно по въпрос,
по който има решение, не се разглеждат,
освен ако са във връзка с изпълнение на
решението или се основават на нови факти
и обстоятелства.
Чл. 23. (1) Началникът на РУО възлага
служебните преписки с резолюция до началниците на отдели или експерти. Резолюцията
съдържа указание, срок за изпълнение, дата
и подпис.
(2) Началниците на отдели възлагат изпълнението на преписките на един или повече
служители.
Чл. 24. Изходящите документи се изготвят в не по-малко от два екземпляра, като
оставащият в деловодството за съхранение
екземпляр съдържа името и длъжността на
служителя, който е изготвил документа, и на
началника на съответния отдел.

БРОЙ 13

ДЪРЖАВЕН

Чл. 25. (1) Работното време на служителите от РУО при 5-дневна работна седмица
е 8 часа дневно и 40 часа седмично.
(2) Служителите имат възможност да заявят
писмено пред началника на РУО желание за
начало на работното си време, което може
да бъде в периода от 7,30 до 10,00 ч. Краят на
работното време се определя в зависимост от
началото на работния ден след задължително
отработване на 8 часа дневно. В заявлението
си посочват периода на действие на пожелания
график на работното време.
(3) Началникът на РУО приема или отказва
да приеме изразеното желание на служителите по ал. 2 с оглед осигуряване на работа на
институцията и обслужването на гражданите
в периода от 9,00 до 17,30 ч.
(4) Служителите ползват обедна почивка
30 минути между 12,00 и 14,00 ч.
(5) Освен почивката по ал. 4 се допуска
ползването и на втора почивка в размер на 3
часа по график, утвърден от началника на РУО.
(6) Условията и редът за ползване на втората
почивка и на работно време извън периода
от 9,00 до 17,30 ч. се определят с вътрешни
правила, утвърдени със заповед на началника
на РУО.
Чл. 26. (1) В РУО се поддържа и съхранява следната документация, която може да се
обработва и в електронна деловодна система:
1. входящо-изходящ дневник;
2. книги за регистриране на заповедите на
началника на РУО с класьор към нея;
3. книга за регистриране на констативните
протоколи, към която се прилагат протоколите
и приложенията към тях и копие от заповедта
за задължителни предписания до директорите,
ако са дадени;
4. книга за регистриране на дарения;
5. книга за завеждане на болнични листове на служители от РУО и на директорите на общинските училища, държавните
неспециализирани училища, държавните и
общинските центрове за специална образователна подкрепа, както и с директорите
на центровете за подкрепа за личностно
развитие – самостоятелни ученически общежития и астрономическите обсерватории и
планетариуми;
6. годишен план и годишен отчет на РУО;
7. документация от държавни зрелостни
изпити, национални външни оцен явани я,
изпити за проверка на способностите;
8. трудовите досиета на служителите в
РУО и на директорите на образователните
институции по чл. 217, ал. 2 ЗПУО, в които
се съхраняват копия на издадените им болнични листове;
9. протоколи за унищожени печати на закрити държавни, общински, частни училища
и обслужващи звена;
10. документи от финансови ревизии и
одити;
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11. друга документация, определена в нормативните актове.
(2) Документите по ал. 1 се съхраняват
при условията и по реда на Закона за Националния архивен фонд.
(3) В РУО се внедрява и поддържа административна информационна система, интегрирана с информационната система на МОН.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Този правилник се издава на основание чл. 253, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование и отменя
Правилника за устройството и дейността на
регионалните инспекторати по образованието (обн., ДВ, бр. 61 от 2003 г.; изм., бр. 45 от
2005 г., бр. 74 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 48 от
2009 г., бр. 29 и 48 от 2010 г., бр. 55 от 2012 г.,
бр. 110 от 2013 г., бр. 32 от 2014 г.; изм., бр. 55
от 2014 г.; изм. и доп., бр. 93 от 2014 г.).
§ 2. Правилникът влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър:
Меглена Кунева
Приложение
към чл. 7, ал. 2
1. Численост на персонала в Регионално управление на образованието в област Благоевград
със седалище Благоевград – 23, в т. ч: началник
на РУО – 1.
2. Численост на персонала в Регионално управление на образованието в област Бургас със
седалище Бургас – 24, в т. ч: началник на РУО – 1.
3. Численост на персонала в Регионално управление на образованието в област Варна със
седалище Варна – 24, в т. ч: началник на РУО – 1.
4. Численост на персонала в Регионално
управление на образованието в област Велико
Търново със седалище Велико Търново – 21, в
т. ч: началник на РУО – 1.
5. Численост на персонала в Регионално управление на образованието в област Видин със
седалище Видин – 19, в т. ч: началник на РУО – 1.
6. Численост на персонала в Регионално управление на образованието в област Враца със
седалище Враца – 20, в т. ч: началник на РУО – 1.
7. Численост на персонала в Регионално
управление на образованието в област Габрово
със седалище Габрово – 19, в т. ч: началник на
РУО – 1.
8. Численост на персонала в Регионално
управление на образованието в област Добрич
със седалище Добрич – 20, в т. ч: началник на
РУО – 1;
9. Численост на персонала в Регионално управление на образованието в област Кърджали
със седалище Кърджали – 21, в т. ч: началник
на РУО – 1.
10. Численост на персонала в Регионално управление на образованието в област Кюстендил
със седалище Кюстендил – 19, в т. ч: началник
на РУО – 1.
11. Численост на персонала в Регионално
управление на образованието в област Ловеч със
седалище Ловеч – 19, в т. ч: началник на РУО – 1.
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12. Численост на персонала в Регионално
управление на образованието в област Монтана
със седалище Монтана – 20, в т. ч: началник на
РУО – 1.
13. Численост на персонала в Регионално управление на образованието в област Пазарджик
със седалище Пазарджик – 22, в т. ч: началник
на РУО – 1.
14. Численост на персонала в Регионално
управление на образованието в област Перник
със седалище Перник – 19, в т. ч: началник на
РУО – 1.
15. Численост на персонала в Регионално
управление на образованието в област Плевен
със седалище Плевен – 21, в т. ч: началник на
РУО – 1.
16. Численост на персонала в Регионално
управление на образованието в област Пловдив
със седалище Пловдив – 32, в т. ч: началник на
РУО – 1.
17. Численост на персонала в Регионално
управление на образованието в област Разград
със седалище Разград – 20, в т. ч: началник на
РУО – 1.
18. Численост на персонала в Регионално
управление на образованието в област Русе със
седалище Русе – 21, в т. ч: началник на РУО – 1.
19. Численост на персонала в Регионално
управление на образованието в област Силистра
със седалище Силистра – 20, в т. ч: началник
на РУО – 1.
20. Численост на персонала в Регионално
управление на образованието в област Сливен
със седалище Сливен – 21, в т. ч: началник на
РУО – 1.
21. Численост на персонала в Регионално
управление на образованието в област Смолян
със седалище Смолян – 20, в т. ч: началник на
РУО – 1.
22. Численост на персонала в Регионално
управление на образованието в област Софияград със седалище София – 42, в т. ч: началник
на РУО – 1.
23. Численост на персонала в Регионално
управление на образованието в област София
регион със седалище София – 22, в т. ч: началник на РУО – 1.
24. Численост на персонала в Регионално
управление на образованието в област Стара
Загора със седалище Стара Загора – 23, в т. ч:
началник на РУО – 1.
25. Численост на персонала в Регионално управление на образованието в област Търговище
със седалище Търговище – 20, в т. ч: началник
на РУО – 1.
26. Численост на персонала в Регионално
управление на образованието в област Хасково
със седалище Хасково – 20, в т. ч: началник на
РУО – 1.
27. Численост на персонала в Регионално
управление на образованието в област Шумен
със седалище Шумен – 21, в т. ч: началник на
РУО – 1.
28. Численост на персонала в Регионално
управление на образованието в област Ямбол
със седалище Ямбол – 19, в т. ч: началник на
РУО – 1.
757
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МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
Правилник за изменение и допълнение на
Правилника за организацията и дейността на
Съвета по продуктите за растителна защита
(обн., ДВ, бр. 13 от 2015 г.; изм., бр. 92 от 2015 г.)
§ 1. В чл. 5, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 3 думата „девет“ се заменя с „шест“.
2. Създава се т. 8:
„8. трима представители на Центъра за
оценка на риска по хранителната верига,
изпълняващи функции, свързани с оценката
на продукти за растителна защита.“
§ 2. В чл. 6 ал. 3 се изменя така:
„(3) Секретарят и неговият заместник са
служители на БАБХ и се определят по реда
на чл. 5, ал. 3.“
§ 3. В чл. 8, ал. 2 числото „12“ се заменя
с „10“.
§ 4. В чл. 14 след думите „компетентната
дирекция“ се добавя „на БАБХ“, а думите
„Устройствения правилник“ се заличават.
§ 5. В чл. 15 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „бюджета на“ се
добавя „Централното управление на“.
2. В ал. 2 числото „12“ се заменя с „10“.
Заключителна разпоредба
§ 6. Правилникът влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър:
Десислава Танева
819

МИНИСТЕРСТВО
НА ФИНАНСИТЕ
Правилник за изменение и допълнение на
Правилника за прилагане на Закона за акци
зите и данъчните складове (обн., ДВ, бр. 42
от 2006 г.; доп., бр. 61 от 2006 г.; изм. и доп.,
бр. 70 от 2006 г., бр. 8 от 2007 г.; доп., бр. 33
от 2007 г.; изм. и доп., бр. 4 от 2008 г., бр. 28
и 100 от 2009 г., бр. 24 и 78 от 2010 г., бр. 16
и 44 от 2011 г., бр. 7 от 2012 г., бр. 25 и 110 от
2013 г.; доп., бр. 12 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 28
от 2014 г., бр. 49 от 2015 г., бр. 2 от 2016 г.)
§ 1. В чл. 13б, ал. 1 думите „по смисъла
на чл. 161, параграф 1 от Регламент (ЕИО)
№ 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 г.
относно създаване на Митнически кодекс на
Общността“ се заменят с „по смисъла на чл. 269
от Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския
парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 г.
за създаване на Митнически кодекс на Съюза
(ОВ, L 269 от 10 октомври 2013 г.)“.
§ 2. В чл. 23б, ал. 1 буква „б“ се изменя така:
„б) лицето, притежаващо свидетелство
за авиационен оператор, издадено по реда
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на Наредба № 37 от 2016 г. за авиационните
оператори (ДВ, бр. 87 от 2016 г.) до началника
на митницата по седалище на лицето.“
§ 3. В чл. 26д, ал. 5 т. 1 се отменя.
§ 4. В чл. 31 думите „реда на митническото
законодателство“ се заменят с „по образец“.
§ 5. В чл. 53а се създава ал. 13:
„(13) За извършеното унищожаване на
акцизните стоки комисиите по ал. 6, 7 и 11
съставят констативен протокол.“
§ 6. В чл. 55а, ал. 4 след думите „контролна
точка“ съюзът „и“ се заменя със „запетая“,
а след думата „трансакция“ се добавя „,и
допълнителния (продуктов) код“.
§ 7. В чл. 55в, ал. 5 след думите „контролна
точка“ съюзът „и“ се заменя със „запетая“,
а след думата „трансакцията“ се добавя „,и
допълнителния (продуктов) код“.
§ 8. В глава трета, раздел IVв се създава
чл. 55к:
„Чл. 55к. (1) В случаите, когато на територията на страната се установят липси при
приключване на движение на акцизни стоки
под режим отложено плащане на акциз, се
дължи акциз на основание чл. 20, ал. 2, т. 8
от закона.
(2) Когато получателят установи точното
количество на акцизните стоки при тяхното
разтоварване, количеството на акцизните стоки се вписва в регистър „Дневник складова
наличност“. Съобщението за получаване се
подава в съответствие с чл. 73д от закона.
(3) При посочени липси в съобщението за
получаване на акцизни стоки, когато изпращачът е установен в друга държава членка,
митническите органи извършват проверка на
действително получените количества. Проверката относно действително изпратеното
количество се извършва съгласно Регламент
(EС) № 389/2012 г. на Съвета от 2 май 2012 г.
относно административното сътрудничество
в областта на акцизите и за отмяна на Рег
ламент (ЕО) № 2073/2004 г. (ОВ, L 121 от
8 май 2012 г.).
(4) След извършване на проверките по
ал. 3, с които са установени липси по ал. 1,
началникът на компетентното митническо учреждение, на територията на което се намира
данъчният склад, обектът на регистрирания
получател или на временно регистрирания
получател, издава решение за установяване
на задължение за акциз от изпращача.
(5) Определеното задължение с решението
по ал. 4 подлежи на доброволно плащане в
14-дневен срок от връчването му. След изтичането на срока за доброволно плащане решението подлежи на предварително изпълнение,
освен ако изпълнението е спряно по реда на
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
(6) Решението по ал. 4 подлежи на обжалване по реда на Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс.
(7) За целите на връчване и събиране на
установеното задължение с решението по
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ал. 4 може да се прилагат разпоредбите на
глава двадесет и седма „а“ от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
(8) В случаите на чл. 73а, ал. 1, т. 2 от
закона, когато съобщението за получаване
се приключи с липси, се извършва проверка
съгласно Регламент № 389 от 2012 г. на Съвета
от 2 май 2012 г. относно административното
сътрудничество в областта на акцизите и за
отмяна на Регламент (ЕО) № 2073/2004 г.
относно установяване на заплащането на
акциза. В случай че акцизът не е заплатен в
другата държава членка, акцизът се дължи
от лицензирания складодържател – изпращач,
при спазване на разпоредбите на чл. 74а, ал. 4
от закона.“
§ 9. В чл. 57 се създава ал. 6:
„(6) В случаите на промяна на банковата
гаранция анексът съдържа най-малко следната
информация:
1. индивидуализиращи данни за банката,
издала анекса;
2. данни за лицензирания складодържател – наименование, ЕИК, седалище и адрес
на управление;
3. адрес на данъчния склад;
4. номер на лиценза за управление на данъчния склад;
5. размер на обезпечението;
6. номер и дата на банковата гаранция,
към която се издава анексът;
7. дата на приемане на анекса.“
§ 10. Заглавието на раздел Iа на глава
четвърта се изменя така:
„Обезпечения, предоставяни от регистрирани получатели, регистрирани изпращачи,
данъчни представители и при получаване на
бандероли при митнически режими“.
§ 11. В чл. 58а се създават ал. 6 и 7:
„(6) Когато се предоставя обезпечение от
регистрираните получатели или регистрирани
изпращачи под формата на банкова гаранция,
същата се предоставя по образеца съгласно
приложение № 9ж.
(7) Когато се предоставя обезпечение от
данъчни представители или при получаване
на бандероли при митнически режими под
формата на банкова гаранция, същата се
предоставя по образеца съгласно приложение
№ 9з.“
§ 12. Създава се чл. 64а:
„Чл. 64а. В случаите на прекратяване действието на лиценз за управление на данъчен
склад неизползваните бандероли могат да
бъдат прехвърлени в друг данъчен склад на
същия лицензиран складодържател.“
§ 13. Член 66а се изменя така:
„Чл. 66а. (1) В случаите на чл. 64, ал. 21
от закона за бандеролите, подлежащи на бракуване, се подава опис по образец съгласно
приложение № 11а в компетентното митническо учреждение по седалище и адрес на
управление на лицето или по местонахождение
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на данъчния склад/обекта, когато лицето е
лицензиран складодържател или регистриран/
временно регистриран получател.
(2) В случаите на чл. 64, ал. 22 от закона
лицензираните складодържатели и регистрираните/временно регистрираните получатели
подават опис по реда на ал. 1. Регистрираните/
временно регистрираните получатели могат
да подадат опис само за акцизни стоки, които
не са доставени и получени в обекта.
(3) Бандеролите, подлежащи на бракуване,
се връщат на компетентното митническо учреждение залепени върху хартиени листове,
съдържащи печат и идентификационни данни
на данъчно задълженото лице, датата, на която
са били залепени бандеролите, и име и подпис
на лицето, което ги е залепило.
(4) В случаите на ал. 3 не се допуска лепене на отделни части от различни бандероли.
(5) Листовете със залепени бандероли
се предават в компетентното митническо
учреждение едновременно с подаването на
описа по ал. 1. При установени случаи на залепени части от различни бандероли същите
се връщат на лицата в момента на тяхното
предаване или на по-късен етап, за което се
съставя протокол.
(6) Бракуват се само бандероли с видими
всички реквизити и защити след безспорно
доказване на тяхната автентичност от митнически служители, определени със заповед на
директора на Агенция „Митници“. Автентичността на бандеролите се установява в срок
до 60 дни от подаване на описа.
(7) При констатиране на неистински и подправени бандероли се образува административнонаказателно производство, а бандеролите
се изземват и съхраняват като доказателство
до неговото приключване.
(8) Бандеролите се бракуват с протокол по
образец съгласно приложение № 12а, подписан от представител на лицето по ал. 1 и 2 и
от служител на компетентното митническо
учреждение по седалище и адрес на управ
ление на лицето или по местонахождение
на данъчния склад/обекта, когато лицето е
лицензиран складодържател или регистриран/
временно регистриран получател.
(9) Протоколът за бракуване на бандероли
се съставя не по-късно от 14 дни от изготвянето на писменото заключение за тяхната
автентичност в два екземпляра – за лицето
и за компетентното митническо учреждение.
При бракуване на бандероли тяхната себестойност не се възстановява.
(10) Бракуваните бандероли се унищожават
в присъствието на комисия, определена със
заповед на директора на Агенция „Митници“
или определено от него длъжностно лице. За
унищожените бандероли комисията изготвя
констативен протокол.
(11) В случаите на ал. 7 бандеролите се
унищожават след приключване на административнонаказателното производство от ко-
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мисия, определена със заповед на началника
на компетентната митница. За унищожените
бандероли комисията изготвя констативен
протокол.
(12) Бандеролите се унищожават по начин,
гарантиращ тяхната невъзможна повторна
употреба.“
§ 14. Създава се чл. 66б:
„Чл. 66б. (1) Лицата, подали опис по чл. 66а,
ал. 1 и 2, могат да поискат от началника на
митницата по местонахождение на данъчния
склад/обекта автентичността на облепените
върху акцизните стоки бандероли, подлежащи
на бракуване, да бъде установена на местата,
където те се съхраняват. В тези случаи ал. 3,
4 и 5 на чл. 66а не се прилагат.
(2) Акцизните стоки по ал. 1 се предават
на митническите служители по чл. 66а, ал. 6
на място с протокол за предаване и приемане,
съдържащ най-малко следната информация:
1. дата и място на предаване и приемане
на бандеролите;
2. наименование и ЕИК на лицето, подало
описа по чл. 66а, ал. 1 или 2;
3. входящ номер и дата на описа по чл. 66а,
ал. 1 или 2;
4. вид на акцизните стоки;
5. търговска марка;
6. емисия на бандеролите;
7. серия на бандеролите;
8. номера на бандеролите;
9. регистрирана цена, посочена върху бандерола (за тютюневите изделия);
10. действително алкохолно съдържание
по обем;
11. вместимост на потребителската опаковка (за алкохолните напитки);
12. общ брой на бандеролите съобразно
реквизитите по т. 5, 6, 7, 9, 10 и 11;
13. име, длъжност и подпис на лицето,
предаващо бандеролите;
14. име, длъжност и подпис на митническите
служители, приели бандеролите.
(3) Протоколът за предаване и приемане
се изготвя в два екземпляра – за лицето и
за компетентното митническо учреждение,
като информацията по т. 3 – 12 се изготвя
задължително и във вид на електронна таблица, която се предоставя на митническите
служители, на които е възложено установяване
на автентичността на бандеролите.
(4) Бандеролите, по отношение на които
са били предприети действия за установяване на тяхната автентичност, се съхраняват
на подходящо място, ползвано от данъчно
задълженото лице, което се запечатва от митническите органи. За извършените действия
митническите органи съставят протокол, към
който се прилага протоколът по ал. 3.
(5) При констатиране на неистински и подправени бандероли се образува административнонаказателно производство, а бандеролите
се изземват и съхраняват като доказателство
до неговото приключване.
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(6) Бандеролите с установена автентичност
се бракуват по реда на чл. 66а, ал. 8 и 9.
(7) Облепените върху акцизните стоки бандероли, които са бракувани, се отстраняват
от потребителските им опаковки в присъствието на митнически органи и се съхраняват
по реда на ал. 4. Данъчно задълженото лице
у ведом ява предвари телно компетен т ното
митническо учреждение най-малко седем дни
преди датата, на която следва да бъде осигурено присъствие на митнически служители.
(8) Бандеролите се унищожават в едномесечен срок от изготвяне на протокола за
тяхното бракуване на място в обектите по
ал. 1, а когато това е невъзможно – на друго
подходящо за целта място. Компетентното
митническо у чреж дение се у ведом ява за
осигуряване на присъствие на митнически
служители най-малко седем дни преди датата
на унищожаването.
(9) Бракуваните бандероли се унищожават
в присъствието на комисия, определена със
заповед на директора на Агенция „Митници“
или определено от него длъжностно лице. За
унищожените бандероли комисията изготвя
констативен протокол.
(10) В случаите на ал. 5 бандеролите се
унищожават по реда на чл. 66а, ал. 11.
(11) Бандеролите се унищожават по начин,
гарантиращ тяхната невъзможна повторна
употреба. Разходите за унищожаване на бандеролите по ал. 8 са за сметка на данъчно
задължените лица.
(12) Алинеи 7 и 8 не се прилагат при унищожаване на акцизни стоки по реда на чл. 53а.
(13) Лицата по ал. 1 са длъжни да оказват съдействие на митническите органи при
установяване на автентичността на бандеролите и тяхното унищожаване, включително
с осигуряване на подходящи помещения и
персонал за товарно-разтоварни дейности.
Агенция „Митници“ не дължи обезщетение
за нарушен търговски вид на акцизни стоки
вследствие на действия, свързани с установяване на автентичността на поставените върху
тях бандероли.“
§ 15. Създава се чл. 66г:
„Чл. 66г. Писмените заключения за автентичността на бандеролите се съхраняват
за срок от 5 години считано от 1 януари на
годината, следваща годината, през която съответното производство е приключило.“
§ 16. В чл. 68 думите „чл. 53а, ал. 6 и
чл. 66а, ал. 11“ се заменят с „чл. 53а, ал. 6 и
11, чл. 66, ал. 13 и чл. 66а, ал. 11 и 12“.
§ 17. В чл. 78 се създава ал. 5:
„(5) В случай че за всеки данъчен период
не са отчетени и вписани фири по ал. 2, лицензираните складодържатели са длъжни да
установяват загубите от естествените фири
в края на всяка календарна година, като ги
документират с документа по образец съгласно приложение № 23. Фирите се вписват в
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регистър „Дневник на складовата наличност“
на датата на извършване на проверката (инвентаризация).“
§ 18. В чл. 80г се създава ал. 6:
„(6) В случаите на корабно зареждане за
удостоверяване на мястото на доставка към
акцизния данъчен документ се прилага копие/я
от документа/ите по приложение № 10 от
Наредбата за изискванията за качеството на
течните горива, условията, реда и начина за
техния контрол, като не се издава приложение № 14б.“
§ 19. В чл. 80е, ал. 1 думите „helpdesk.
bacis@customs.bg“ се заменят с „servicedesk@
customs.bg“.
§ 20. В чл. 85а т. 62 се изменя така:
„62. 95 – сделка между лица по чл. 57а,
ал. 1, т. 1, 2, 3, 3а, 3б, 5 и 6 от закона;“.
§ 21. В глава пета, раздел I се създава
чл. 85в:
„Чл. 85в. (1) За алкохола и алкохолните
напитки съответствието на кодовете по Комбинираната номенклатура към 31 декември
1992 г. с кодовете по Комбинираната номенклатура, прилагана от 1 януари 2017 г., са
съгласно приложение № 17аа.
(2) За енергийните продукти и електрическата енергия съответствието на кодовете по
Комбинираната номенклатура към 1 януари
2002 г. с кодовете по Комбинираната номенклатура, прилагана от 1 януари 2017 г., са
съгласно приложение № 17аб.“
§ 22. В чл. 90 след думите „документация
и отчетност“ се добавя „както и до производствените си и складовите помещения и до
намиращите се суровини и готови продукти“.
§ 23. В чл. 93 ал. 1 се изменя така:
„(1) В съответствие с Регламент (ЕО)
№ 3199/93 на Комисията от 22 ноември 1993 г.
относно взаимното признаване на процедурите
за пълно денатуриране на алкохол за целите
на освобождаването от акциз (ОВ, L 288 от
23 ноември 1993 г.) денатурирането на етилов
алкохол по общия метод се извършва, като
на 100 литра абсолютен етилов алкохол се
добавят комплексно следните вещества:
1. 1,0 литър изопропилов алкохол (IPA);
2. 1,0 литър метилетилкетон (МЕК);
3. 1,0 грам денатониум бензоат.“
§ 24. В чл. 98, ал. 1 т. 2 се отменя.
§ 25. В чл. 108а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3, т. 3 думите „Агенция „Митници“
се заменят с „доставчик на GPS услуги“.
2. Алинея 13 се изменя така:
„(13) Доставчикът на GPS услуги е длъжен
да предава към информационната система на
Агенция „Митници“ данните по ал. 12 независимо от продуктите, които се превозват
със съдовете за транспортиране, както и да
предостави на митническите органи достъп в
реално време до системата за GPS наблюдение.
При възникнали технически проблеми митническите органи се уведомяват незабавно на
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телефони или електронни адреси за контакт,
предоставени от началника на съответната
митница.“
3. В ал. 14 след думите „носят отговорност
за“ се добавя „предаването на данните и“.
§ 26. В чл. 108в се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 10 се изменя така:
„(10) Валидността на сертификата за одобрен съд за транспортиране на енергийни
продукти се прекратява:
1. по искане на лицето по ал. 1;
2. по инициатива на митническите органи:
а) при установяване на фактите и обстоятелствата по чл. 93, ал. 12 от закона;
б) при нарушаване на разпоредбите на
чл. 93, ал. 6 и 7 от закона и при условие, че
административнонаказателното производство не е приключило със сключването на
споразумение;
в) когато съдът за транспортиране е послужил за извършване на друго нарушение,
установено от митническите органи, при
условие, че административнонаказателното
производство не е приключило със сключването на споразумение.“
2. В ал. 18, изречение първо накрая се поставя запетая и се добавя „освен ако лицето
е подало ново писмено искане за издаване на
сертификат за същия съд“.
3. Създава се ал. 19:
„(19) Сертификат ът за одобрен съд за
транспортиране на енергийни продукти се
прекратява с решение на началника на компетентната митница, като се отчита наличието или липсата на уведомяване по чл. 108а,
ал. 13 и по ал. 17 на този член. В случаите
на ал. 10, т. 2, буква „а“ решението подлежи
на предварително изпълнение.“
§ 27. В чл. 108г се създава ал. 3:
„(3) Този член не се прилага в случаите на
подадено искане в срока по чл. 108в, ал. 18,
освен ако с решение началникът на компетентната митница не разпореди друго.“
§ 28. Създава се чл. 117б:
„Чл. 117б. (1) В случаите на чл. 90б, ал. 3
и 4 от закона лицата, получили разрешение
за търговия с тютюневи изделия, предоставят
следната информация за собствените или
ползваните на друго основание транспортни
средства:
1. номер и дата на разрешението за търговия с тютюневи изделия;
2. наименование и ЕИК на лицето, получило разрешението за търговия с тютюневи
изделия;
3. марка и модел на транспортното средство;
4. регистрационен номер на транспортното
средство;
5. и ден т ифика ц ионен номер (V IN) на
транспортното средство;
6. собственик на транспортното средство
(име/наименование, ЕГН/ЕИК);
7. правно основание, въз основа на което
се ползва транспортното средство, в случай
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че то не е собствено – договор (номер и дата)
и страни по договора (име/наименование,
ЕГН/ЕИК).
(2) Митническите органи могат да изискват
и друга информация във връзка с доставките
на тютюневите изделия, която се предоставя
не по-късно от 3-дневен срок.
(3) В транспортните средства следва да се
съхраняват копия на разрешението за търговия
с тютюневи изделия и документът, с който
в компетентното митническо учреждение е
предоставена информацията по ал. 1.“
§ 29. В чл. 121а, ал. 1 думите „описите на
връщаните бандероли“ се заменят с „описите
за връщаните бандероли/описите на подлежащи на бракуване бандероли“.
§ 30. В приложение № 7т към чл. 55а, ал. 1
след ред „r Търговска марка на продуктите*“
се добавя ред:
„b И дентифициране на т ранспортни те
единици (задължително се вписват идентификационните номера на основното и допълнителното/ите превозно/и средство/и, разделени
с наклонена черта).“
§ 31. В приложение № 9д, т. 2 след думите
„в срока на банковата гаранция задължения
за заплащане на акциз“ се поставя запетая и
се добавя „както и задължения за заплащане
на акциз във връзка с чл. 20, ал. 2, т. 9 от
Закона за акцизите и данъчните складове“.
§ 32. Създава се приложение № 9ж към
чл. 58а, ал. 6:
„Приложение № 9ж
към чл. 58а, ал. 6
БАНКОВА ГАРАНЦИЯ
за режим отложено плащане на акциз
I. Задължение на поръчителя
1. Ние, банка ………...................................................,
представлявана от ......................................................,
със седалище ..............................................................,
ставаме солидарен поръчител пред териториално
митническо управление (ТМУ) ……...........…………
…………………....................................……………….........………
до максималната сума от .................................. лв., за
изпълнение на всяко задължение за заплащане на
акциз от регистрирания получател/регистриран
изпращач* .....................................................................
Удостоверение за регистрация ….…………………………...…,
като главно задължение, както и за разноските
и другите вземания, произтичащи от неговото
събиране.
2. Банката се задължава да заплати в 7-дневен срок считано от датата на първото писмено искане от ТМУ …………………………………………,
дължимите суми до определения в гаранцията
максимален размер за възникнали, които биха
могли да възникнат или установени в срока на
банковата гаранция задължения за заплащане
на акциз, както и задължения за заплащане на
акциз във връзка с чл. 20, ал. 2, т. 10 от Закона за акцизите и данъчните складове ведно с
лихвата, смятано от първия ден след датата на
възникване на задължението, освен ако преди
изтичането на този срок банката или всяко друго
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заинтересувано лице докаже пред митническите
органи, че задължението за заплащане на акциз
е погасено.
Когато искането е изпратено по пощата, за
дата на получаване на искането се счита датата
на пощенското клеймо.
ТМУ ……………………………………….., може по искане
на банката и по други причини, признати за основателни, да продължи 7-дневния срок считано
от датата на искането за заплащане, в който
срок банката е длъжна да извърши плащането
на исканите суми. Разходите, произтичащи от
даването на този допълнителен срок, и в частност лихвите, трябва също да бъдат заплатени
от банката.
3. Гаранцията влиза в сила от деня на нейното
писмено приемане от ТМУ ……………………………………. .
4. Гаранцията е безсрочна или за срок до ....
.........…………………………………...……………………………….........
5. Искането за плащане се отправя до банката не по-късно от 6 месеца след изтичане на
срока на действие на гаранцията или нейното
прекратяване.
6. За целите на тази гаранция банката посочва
служебен адрес за кореспонденция и съобщения
……………………………………………………………...………………………
…………………………………………………………………..........………….
Банката се задължава да приема всякаква
кореспонденция и съобщения, отнасящи се до
тази гаранция, които є се изпращат.
Банката се задъл жава да поддържа своя
служебен адрес за контакт и ако се наложи да
го промени, да информира предварително за
това Централното митническо управление на
Агенция „Митници“.
Настоящата банкова гаранция се издава в два
еднообразни екземпляра, един за банката и един
за ТМУ ……………………........................……………………….. .
Съставена в .............................. на ……...................
„Гаранция за сумата от …………………….…….………
…………………….....................................................…… лв.“
(всеки от подписващите изписва сумата цифром и
словом преди подписа)
………………………
………………………
(подписи и печат на банката)
II. Приемане на гаранцията от ТМУ …………….... .
Гаранцията е приета на: ....................................
.........................................................................................
(подпис и печат)
––––––––––––––––
* В банковата гаранция се оставя само необходимият текст относно индивидуализирането на
лицето – регистрирания получател или регистриран
изпращач.“
§ 33. С ъ зда ва с е п ри ложен ие № 9з к ъм
чл. 58а, ал. 7:

„Приложение № 9з
към чл. 58а, ал. 7
БАНКОВА ГАРАНЦИЯ
I. Задължение на поръчителя
1. Ние, банка ………..................................................,
представлявана от ................................................,
със седалище ..........................................................,
ставаме солидарен поръчител пред териториално митническо управление (ТМУ) ………………
……..................................................………………………………
до максималната сума от .......................…. лв., за
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изпълнение на всяко задължение за заплащане
на акциз от данъчния представител по чл. 57б,
ал. 4 от Закона за акцизите и данъчните складове
(ЗАДС) от лице при получаване на бандероли
при митнически режими* ......................................
.........................................................................................
Удостоверение за регистрация ………………........
........................…………...…, като главно задължение,
както и за разноските и другите вземания, произтичащи от неговото събиране.
2. Банката се задължава да заплати в 7-дневен срок считано от датата на първото писмено искане от ТМУ …………………………………………,
дължимите суми до определения в гаранцията
максимален размер за възникнали, които биха
могли да възникнат или установени в срока на
банковата гаранция задължения за заплащане
на акциз, както и задължения за заплащане на
акциз във връзка с чл. 20, ал. 2, т. 10 ЗАДС ведно
с лихвата, смятано от първия ден след датата на
възникване на задължението, освен ако преди
изтичането на този срок банката или всяко друго
заинтересувано лице докаже пред митническите
органи, че задължението за заплащане на акциз
е погасено.
Когато искането е изпратено по пощата, за
дата на получаване на искането се счита датата
на пощенското клеймо.
ТМУ ……………………………………….., може по искане
на банката и по други причини, признати за основателни, да продължи 7-дневния срок считано
от датата на искането за заплащане, в който
срок банката е длъжна да извърши плащането
на исканите суми. Разходите, произтичащи от
даването на този допълнителен срок, и в частност лихвите, трябва също да бъдат заплатени
от банката.
3. Гаранцията влиза в сила от деня на нейното
писмено приемане от ТМУ …………………………………………
4. Гаранцията е безсрочна или за срок до ....
......................……...............................…………………………...
5. Искането за плащане се отправя до банката не по-късно от 6 месеца след изтичане на
срока на действие на гаранцията или нейното
прекратяване.
6. За целите на тази гаранция банката посочва
служебен адрес за кореспонденция и съобщения
……………………………………………………………...………………………
……………………………………………………...............................…
Банката се задължава да приема всякаква
кореспонденция и съобщения, отнасящи се до
тази гаранция, които є се изпращат.
Банката се задъл жава да поддържа своя
служебен адрес за контакт и ако се наложи да
го промени, да информира предварително за
това Централното митническо управление на
Агенция „Митници“.
Настоящата банкова гаранция се издава в два
еднообразни екземпляра, един за банката и един
за ТМУ ………………………………………………………………...………
Съставена в .............................. на ……...................
„Гаранция за сумата от ………………………….…………
..........................................…….............………………… лв.“
(всеки от подписващите изписва сумата цифром и
словом преди подписа)
………………………
………………………
(подписи и печат на банката)
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II. Приемане на гаранцията от ТМУ ……………..
Гаранцията е приета на: ....................................
.........................................................................................
(подпис и печат)
––––––––––––––––
* В банковата гаранция се оставя само необходимият текст относно индивидуализирането на
лицето – данъчният представител по чл. 57б, ал. 4
ЗАДС, или от лице при получаване на бандероли при
митнически режими.“
§ 34. Заглавието на приложение № 11а се
изменя така: „Приложение № 11а към чл. 66,
ал. 5, чл. 66а, ал. 1 и чл. 66б“, а след думите „опис за връщаните бандероли“ се добавя
„/опис на подлежащите на бракуване бандероли“.
§ 35. В приложение № 15 към чл. 82, ал. 1,
т. 1 в заглавието на екземпляр 2 на акцизната
декларация за лицензирания складодържател/
регистрираното лице накрая думите „алкохолни
продукти“ се заменят с „алкохолни напитки“.
§ 36. Създава се приложение № 17аа към
чл. 85в, ал. 1:
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Комбинирана
номенклатура от
31.12.1992 г.

Комбинирана
номенклатура от
1.01.2017 г.

Код на
акцизния
продукт

2204

2204 21 18

W200

2204

2204 21 19

W200

2204

2204 21 22

W200

2204

2204 21 23

W200

2204

2204 21 24

W200

2204

2204 21 26

W200

2204

2204 21 27

W200

2204

2204 21 28

W200

2204

2204 21 31

W200

2204

2204 21 32

W200

2204

2204 21 34

W200

„Приложение № 17аа
към чл. 85в, ал. 1

2204

2204 21 36

W200

2204

2204 21 37

W200

Таблица на съответствието на кодовете по Комбинираната номенклатура и кодовете на акцизния
продукт за алкохол и алкохолни напитки по
смисъла на ЗАДС

2204

2204 21 38

W200, I000

2204

2204 21 42

W200

2204

2204 21 43

W200

2204

2204 21 44

W200

2204

2204 21 46

W200

2204

2204 21 47

W200

2204

2204 21 48

W200

Комбинирана
номенклатура от
31.12.1992 г.

Комбинирана
номенклатура от
1.01.2017 г.

Код на
акцизния
продукт

2203

2203 00 01

В000

2204

2204 21 61

W200

2204 21 62

W200

2204 21 66

W200

2203

2203 00 09

В000

2204

2203

2203 00 10

В000

2204

220410

2204 10 11

W300

2204

2204 21 67

W200

2204 21 68

W200

2204

2204 10 13

W300

2204

2204

2204 10 15

W300

2204

2204 21 69

W200

2204 21 71

W200

220410

2204 10 91

W300

2204

220410

2204 10 93

W300

2204

2204 21 74

W200

2204 21 76

W200

2204 21 77

W200

220410

2204 10 94

W300

2204

220410

2204 10 96

W300

2204

220410

2204 10 98

W300

2204

2204 21 78

W200

2204 21 79

W200

22042110

2204 21 06

W300

2204

22042110

2204 21 07

W300

2204

2204 21 80

W200

2204 21 81

W200

2204 21 82

W200

22042110

2204 21 08

W300

2204

22042110

2204 21 09

W300

2204

2204

2204 21 06

W200

2204

2204 21 83

W200

2204 21 84

W200, S200

2204

2204 21 07

W200

2204

2204

2204 21 08

W200

2204

2204 21 85

W200, I000, S200

2204 21 86

W200, I000, S200

2204

2204 21 09

W200

2204

2204

2204 21 11

W200

2204

2204 21 87

W200, I000, S200

2204 21 88

W200, I000, S200

2204

2204 21 12

W200

2204

2204

2204 21 13

W200

2204

2204 21 89

W200, I000, S200

2204

2204 21 17

W200

2204

2204 21 90

W200, I000, S200
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Комбинирана
номенклатура от
31.12.1992 г.

Комбинирана
номенклатура от
1.01.2017 г.

Код на
акцизния
продукт

Комбинирана
номенклатура от
31.12.1992 г.

Комбинирана
номенклатура от
1.01.2017 г.

Код на
акцизния
продукт

2204

2204 21 91

W200, I000, S200

2204

2204 29 32

W200

2204

2204 21 93

W200, I000, S200

2204

2204 29 38

W200

2204

2204 21 94

W200, I000, S200

2204

2204 29 78

W200

2204

2204 21 95

W200, I000, S200

2204

2204 29 79

W200

2204

2204 21 96

W200, I000, S200

2204

2204 29 80

W200

2204

2204 21 97

W200, I000, S200

2204

2204 29 81

W200

2204

2204 21 98

W200, I000, S200

2204

2204 29 82

W200

2204

2204 22 10

W200, W300

2204

2204 29 83

W200

2204

2204 22 22

W200

2204

2204 29 84

W200

2204

2204 22 23

W200

2204

2204 29 85

W200, I000, S200

2204

2204 22 24

W200

2204

2204 29 86

W200, I000, S200

2204

2204 22 26

W200

2204

2204 29 88

W200, I000, S200

2204

2204 22 27

W200

2204

2204 29 90

W200, I000, S200

2204

2204 22 28

W200

2204

2204 29 91

W200, I000, S200

2204

2204 22 32

W200

2204

2204 29 93

W200, I000, S200

2204

2204 22 33

W200

2204

2204 29 94

W200, I000, S200

2204

2204 22 38

W200

2204

2204 29 95

W200, I000, S200

2204

2204 22 78

W200

2204

2204 29 96

W200, I000, S200

2204

2204 22 79

W200

2204

2204 29 97

W200, I000, S200

2204

2204 22 80

W200

2204

2204 29 98

W200, I000, S200

2204

2204 22 81

W200

2204

2204 30 10

W200

2204

2204 22 82

W200

2204

2204 30 96

W200

2204

2204 22 83

W200

2204

2204 30 98

W200

2204

2204 22 84

W200

2205

2205 10 10

W200, W300, I000

2204

2204 22 85

W200, I000, S200

2205

2205 10 90

I000, S200

2204

2204 22 86

W200, I000, S200

2205

2205 90 10

W200, W300, I000

2204

2204 22 88

W200, I000, S200

2205

2205 90 90

I000, S200

2204

2204 22 90

W200, I000, S200

2206

2206 00 10

W200, I000, S200

2204

2204 22 91

W200, I000, S200

2206

2206 00 31

2204

2204 22 93

W200, I000, S200

W200, W300, I000,
S200

2204

2204 22 94

W200, I000, S200

2206

2204

2204 22 95

W200, I000, S200

2206 00 39 B000, W200, W300,
I000, S200

2204

2204 22 96

W200, I000, S200

2204

2204 22 97

W200, I000, S200

2204

2204 22 98

22042910
2204

2206

2206 00 51

W200, I000, S200

2206

2206 00 59

B000, W200, I000,
S200

W200, I000, S200

2206

2206 00 81

W200, I000, S200

2204 29 10

W300

2206

2206 00 89

2204 29 10

W200

B000, W200, I000,
S200

2204

2204 29 22

W200

2207

2207 10 00

S300

2204

2204 29 23

W200

2207

2207 20 00

S400

2103 90 30

S500

2204

2204 29 24

W200

220810

2204

2204 29 26

W200

220810

2106 90 20

S500

3302 10 10

S500

2208 20 12

S200

2204

2204 29 27

W200

220810

2204

2204 29 28

W200

2208
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Комбинирана
номенклатура от
31.12.1992 г.

Комбинирана
номенклатура от
1.01.2017 г.

Код на
акцизния
продукт

Комбинирана
номенклатура от
31.12.1992 г.

Комбинирана
номенклатура от
1.01.2017 г.

Код на
акцизния
продукт

2208

2208 20 14

S200

2208

2208 90 48

S200

2208

2208 20 26

S200

2208

2208 90 54

S200

2208

2208 20 27

S200

2208

2208 90 56

S200

2208

2208 20 29

S200

2208

2208 90 69

S200

2208

2208 20 40

S200

2208

2208 90 71

S200

2208

2208 20 62

S200

2208

2208 90 75

S200

2208

2208 20 64

S200

2208

2208 90 77

S200

2208

2208 20 86

S200

2208

2208 90 78

S200

2208

2208 20 87

S200

2208

2208 90 91

S300

2208

2208 20 89

S200

2208

2208 90 99

S300

2208

2208 30 11

S200

2208

2208 30 19

S200

2208

2208 30 30

S200

2208

2208 30 41

S200

2208

2208 30 49

S200

2208

2208 30 61

S200

2208

2208 30 69

S200

2208

2208 30 71

S200

2208

2208 30 79

S200

2208

2208 30 82

S200

2208

2208 30 88

S200

2208

2208 40 11

S200

2208

2208 40 31

2208
2208

“

§ 37. Създава се приложение № 17аб към
чл. 85в, ал. 2:
„Приложение № 17аб
към чл. 85в, ал. 2
Таблица на съответствието на кодове по Комбинираната номенклатура и кодовете на акцизния
продукт за енергийни продукти
Комбинирана
номенклатура,
прилагана от
1 януари 2002 г.

Комбинирана
номенклатура,
прилагана от
1 януари 2017 г.

Код
на акцизния
продукт

от 1507 до 1518

от 1507 до 1518

Е200

S200

2701, 2702 и 2704

2701, 2702 и 2704

Е001

2208 40 39

S200

2705

2705

Е998

2208 40 51

S200

2706

2706

Е002

2707 10 10 и 2707
10 90

2707 10 00

E300

2707 20 10 и 2707
20 90

2707 20 00

E300

2707 30 10 и 2707
30 90

2707 30 00

E300

2707 50 10 и 2707
50 20

2707 50 00

E300

2208

2208 40 91

S200

2208

2208 40 99

S200

2208

2208 50 11

S200

2208

2208 50 19

S200

2208

2208 50 91

S200

2208

2208 50 99

S200

2208

2208 60 11

S200

2208

2208 60 19

S200

2707 91

2707 91

Е003

2208

2208 60 91

S200

2707 99, 2707 60 00

2707 99

Е003

2708

Е003

2208

2208 60 99

S200

2708

2208

2208 70 10

S200

2709

2709

Е004

2208

2208 70 90

S200

2710 11 31

2710 12 31

E300

2208

2208 90 11

S200

2710 11 51

2710 12 51

E410

2208

2208 90 19

S200

2710 11 59

2710 12 59

E410

2208

2208 90 33

S200

2710 11 31

2710 12 31

E410

2208

2208 90 38

S200

2710 11 41

2710 12 41

E420

2208

2208 90 41

S200

2710 11 45

2710 12 45

E420

2208

2208 90 45

S200

2710 11 49

2710 12 49

E420

БРОЙ 13
Комбинирана
номенклатура,
прилагана от
1 януари 2002 г.

ДЪРЖАВЕН
Комбинирана
номенклатура,
прилагана от
1 януари 2017 г.

Код
на акцизния
продукт

2710 19 41

2710 19 43

2710 19 41

2710 19 46

2710 19 41, 2710
19 45

2710 19 47

E430

2710 19 45, 2710
19 49

2710 19 48

E430

ВЕСТНИК
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Комбинирана
номенклатура,
прилагана от
1 януари 2002 г.

Комбинирана
номенклатура,
прилагана от
1 януари 2017 г.

Код
на акцизния
продукт

E420

2710 11 25

2710 12 25

E480

E430

2710 19 29

2710 19 29

E480

2710 11 11

2710 12 11

E480

2710 11 15

2710 12 15

E490

2710 11 21

2710 12 21

E490

2710 12 25

E490

2710 19 41

2710 20 11

E430

2710 11 25

2710 19 41

2710 20 15

E430

2710 11 70

2710 12 70

E490

2710 19 41, 2710
19 45

2710 20 17

E430

2710 11 90

2710 12 90

E490

2710 19 11

2710 19 11

E490

2710 19 15

2710 19 15

E490

2710 19 31

2710 19 31

E490

2710 19 35

2710 19 35

E490

2710 19 45, 2710
19 49

2710 20 19

E430

2710 19 41

2710 19 43

E430

2710 19 41

2710 19 46

E440

2710 19 41, 2710
19 45

2710 19 47

E440

27101945, 2710 19
49

2710 19 48

E440

2710 19 41

2710 20 11

E440

2711 12 11

2711 12 11

E490

2710 19 41

2710 20 15

E440

2711 12 19

2711 12 19

E500

2710 19 41, 2710
19 45

2710 20 17

E440

2711 12 91

2711 12 91

E500

2710 19 45, 2710
19 49

2711 12 93

2711 12 93

E500

2710 20 19

E440

от 2710 19 71
до 2710 19 99,
с изключение
на консистентни
смазки (греси)

от 2710 19 71 до
2710 19 99,
с изключение
на консистентни
смазки (греси)

2710 19 51, 2710 19
55 и от 2710 19 71
до 2710 19 99

2710 19 51, 2710
19 55, от 2710 19
71 до 2710 19 99
и 2710 20 90

Е007

2710 91

2710 91

Е008

2710 99

2710 99

Е008

2710 19 21

2710 19 21

E440

2710 19 25

2710 19 25

E450

2710 19 21

2710 19 21

E450

2710 19 25

2710 19 25

2710 19 61
2710 19 61

Е006

2710 19 51

2710 19 51

E490

2710 19 55

2710 19 55

E490

2711 11 00

2711 11 00

Е009

2711 21 00

2711 21 00

Е009

2711 12 94

2711 12 94

E500

2711 12 97

2711 12 97

E500

2711 13 10

2711 13 10

E500

2711 13 30

2711 13 30

E500

2711 13 91

2711 13 91

E500

2711 13 97

2711 13 97

E500

2711 14 00

2711 14 00

E500

2711 19 00

2711 19 00

E500

2713

2713

Е998

2714

2714

Е998

2715

2715

Е998

2716

2716

Е998

E460

2901 10 10, 2901
10 90

2901 10 00

E500

2710 19 62

E460

2902 20 00

2902 20 00

E600

2710 19 64

E470

2902 30 00

2902 30 00

E700

2902 41 00

2902 41 00

E700

2902 42 00

2902 42 00

E700

2902 43 00

2902 43 00

E700

2710 19 63, 2710 19
65, 2710 19 69

2710 19 68

E470

2710 19 61

2710 20 31

E470

-2710 19 61

2710 20 35

E470

2710 19 63, 2710 19
65, 2710 19 69

2902 44 00

2902 44 00

E700

2710 20 39

E470

2905 11 00

2905 11 00

E700

2710 11 21

2710 12 21

E470

3824 90 99

3826 00 10

E800
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ДЪРЖАВЕН

Комбинирана
номенклатура,
прилагана от
1 януари 2002 г.

Комбинирана
номенклатура,
прилагана от
1 януари 2017 г.

Код
на акцизния
продукт

3824 90 99

3824 99 92, 3824
99 93

E910

3824 90 99

3826 00 90

E920

3811 11 00

3811 11 10

E920

3811 11 00

3811 11 90

E930

3811 19 00

3811 19 00

E930

3811 90 00

3811 90 00

E930
“

§ 38. В приложение № 19в к ъм чл. 117а
д у м и т е „ Д И Р Е К Т ОРА Н А А Г Е Н Ц И Я
„МИТНИЦИ“ се заменят с „НАЧАЛНИК А
НА МИТНИЦА“.
§ 39. Навсякъде в правилника думите „удостоверение за наличие или липса на данъчни
задължения и задължения за задължителни
осигурителни вноски“ се заличават.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 40. Издадените до влизането в сила на
този правилник обезпечения под формата на
банкова гаранция продължават действието
си до изтичане на срока им или до тяхната
промяна.
§ 41. Правилникът влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“
с изключение на разпоредбите на § 6, 7, 13,
14 и 29, които влизат в сила от 1 юни 2017 г.,
и разпоредбата на § 23, която влиза в сила
от 1 август 2017 г.
Министър:
Владислав Горанов
829

МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на На
редба № 6 от 2013 г. за условията и изиск
ванията за изграждане и експлоатация на
депа и други съоръжения и инсталации за
оползотворяване и обезвреждане на отпадъци
(ДВ, бр. 80 от 2013 г.)
§ 1. В чл. 14, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 6 се отменя.
2. В т. 8 след думата „хидротехническа“ се
добавя „включително земна основа“.
§ 2. В чл. 42, ал. 1 се правят следните
изменения:
1. В т. 2 думите „компетентният орган“ се
заменят с „директорът на РИОСВ, на чиято
територия е разположено депото“.
2. В т. 3 думите „компетентният орган“ се
заменят с „директорът на РИОСВ, на чиято
територия е разположено депото“.
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§ 3. В чл. 66, ал. 3 т. 4 са изменя така:
„4. Правила за осигуряване на здравословни
и безопасни условия на труд и действия при
кризисни ситуации в съоръжения и инсталации за обезвреждане на отпадъци.“
§ 4. В приложение № 1 към чл. 1, т. 3,
чл. 13, ал. 1, т. 5 и ал. 2, чл. 31, ал. 2, чл. 33,
ал. 2, чл. 34, ал. 2, ал. 3, ал. 5 – 7, чл. 36, т. 1,
буква „б“ и чл. 37, ал. 1, т. 2, букви „а“ – „в“,
част 1, раздел 2 се изменя така:
„Раздел 2. Критерии за приемане на отпадъци
Този раздел определя критериите за приемане на отпадъци за всеки клас депо, включително критериите за подземно съхраняване.
Допуска се приемане на отпадъци, за които стойностите на параметрите са до три
пъти по-високи от граничните стойности
на параметрите, изброени в този раздел, с
изключение на: разтворим органичен въглерод (РОВ/DOC) в т. 2.1.2.1, 2.2.2.1, 2.2.2.2,
2.2.2.3, 2.3.1.1, 2.3.1.2, 2.4.1.1 и 2.4.1.2; общо
разтворими твърди вещества (ОРТВ/TDS) в
т. 2.2.2.3; бензен, толуен, етилбензен и ксилен
(БТЕК/BTEX); поли х лорирани бифенили
(ПХБ/PCBs) и минерални масла в т. 2.1.2.2;
общ органичен въглерод (ООВ/TOC) и pH в
т. 2.3.2; загуби при накаляване (ЗПН/LOI)
и/или общ органичен въглерод (ООВ/TOC)
в т. 2.4.2.
Допуска се приемане на отпадъци, за които
стойностите на общ органичен въглерод (ООВ/
TOC) са до два пъти по-високи от граничната
стойност в т. 2.1.2.2.
Допуска се приемане на зърнести неопасни
неорганични отпадъци, за които стойностите
на хлориди, флуориди и сулфати са по-високи
от граничните стойности в т. 2.2.2.3 за самостоятелно депониране на депа за неопасни
отпадъци с ниско органично съдържание, с
изключение на разтворим органичен въглерод РОВ/DOC и общо разтворими твърди
вещества ОРТВ/TDS в т. 2.2.2.3, при наличие
на подходящо пречиствателно съоръжение с
нужния капацитет, осигуряващо необходимата
степен на пречистване на инфилтрата.
Посочените отклонения от граничните
стойности на параметрите се допускат, когато:
а) с условията на разрешението за извършване на дейности с отпадъци или комплексното разрешително компетентният орган е
допуснал това за определени отпадъци, приемани на конкретно депо, като при издаване
на разрешението, респ. на комплексното
разрешително, органите се съобразяват с характеристиките на депото и със състоянието
на околната среда;
б) емисиите (включително и инфилтратът)
от депото, вземайки предвид граничните
стойности на параметрите, определени в този
раздел, не представляват допълнителен риск за
околната среда съобразно оценката на риска.
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2.1. Критерии за приемане на отпадъци на
депа за инертни отпадъци
2.1.1. Списък на отпадъци, които се приемат
на депа за инертни отпадъци без изпитване
2.1.1.1. Приема се, че отпадъците в таблица 1
изпълняват критериите за инертни отпадъци
по смисъла на § 1, т. 11 от допълнителните
разпоредби и критериите, посочени в т. 2.1.2.
Тези отпадъци се приемат без изпитване
на депата за инертни отпадъци.
Таблица 1
Отпадъци, които се приемат на депа за инертни отпадъци без изпитване
Код на
отпадъка

Описание

Ограничения

2

3

1
10 11 03

Отпадъчни матери- Само без оргаали на основата на нични свързвастъклени влакна
щи вещества

15 01 07

Стъклени опаковки

17 01 01

Бетон

Само избрани
ОСР (1)

17 01 02

Тухли

Само избрани
ОСР (1)

17 01 03

Керем и д и, п лоч к и, Само избрани
фаянсови и керамич- ОСР (1)
ни изделия

17 01 07

Смеси на бетон, тух- Само избрани
ли, керемиди, плочки, ОСР (1)
фаянсови и керамични изделия, различни
от посочените в код
17 01 06

17 02 02

Стъкло

17 05 04

Почва и камъни, раз- С изк лючение
лични от посочените на г орен (по в код 17 05 03
в ъ р х н о с т е н)
поч вен слой,
торф; с изключение на почва
и камъни от замърсени терени

19 12 05

Стъкло

20 01 02

Стъкло

Само разделно
събрано стъкло

20 02 02

Почва и камъни

Само за отпадъци от градини и паркове; с
изключение нагорен (повърхностен) почвен
слой, торф

Забележка.
(1)
Избрани отпадъци от строителство и разрушаване (ОСР) – с ниско съдържание на други
материали (като метали, пластмаси, почва, дървесина, каучук и т. н.). Отпадъците трябва да са
с известен произход. Не се допускат:
а) отпадъци от строителство и разрушаване от сгради, замърсени с неорганични или
органични опасни вещества, например поради

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 9

производствени процеси в строителството, замърсяване на почвата, съхраняване и употреба
на пестициди или други опасни вещества и др.,
освен ако се докаже, че разрушената сграда не
е била замърсена значително;
б) отпадъци от строителство и разрушаване
от сгради, които са третирани, покрити или
бояд исвани с материали, съдържащи значителни
количества опасни вещества.
2.1.1.2. Отпадъците, приемани на депата за
инертни отпадъци без изпитване, трябва да са
от един поток (само от един източник), който
включва отпадъци от един вид. Различните отпадъци, съдържащи се в списъка по чл. 32, ал. 2
за съответното депо, могат да бъдат приемани
заедно, при условие че са от един източник.
2.1.1.3. В случай на съмнения за замърсяване
на инертните отпадъци, приемани без изпитване, установени след визуална проверка или от
информацията за произхода на отпадъците, се
извършва изпитване от оператора или се отказва
приемането на отпадъците в депото. Когато изброените в списъка отпадъци са замърсени или
съдържат други материали или вещества, като
метали, азбест, пластмаси, химични вещества и
др., до степен, която увеличава риска, свързан с
отпадъците, и доказва необходимостта от приемане на друг клас депо, операторът на депото
за инертни отпадъци може да откаже тяхното
приемане на депото.
2.1.1.4. Когато има съмнения, че отпадъкът
не представлява инертен отпадък по смисъла
на § 1, т. 11 от допълнителните разпоредби и на
критериите, посочени в т. 2.1.2, или когато има
съмнения, че отпадъкът е замърсен, се извършва
изпитване на отпадъците по методи, посочени
в раздел 3.
2.1.1.5. Отпадъците, които не са посочени в
таблица 1, трябва да бъдат изпитани, както е
посочено в раздел 1, за да се определи дали изпълняват критериите за приемане на отпадъци
на депа за инертни отпадъци съгласно т. 2.1.2.
2.1.2. Гранични стойности за приемане на отпадъци на депа за инертни отпадъци
2.1.2.1. Гранични стойности на излужване
За отпадъците, приемани на депа за инертни
отпадъци, се прилагат гранични стойности на
излужване, изчислени при съотношение течно
към твърдо (L/S) 2 l/kg и 10 l/kg за общото количество отделен разтвор и изразено директно
в mg/l за C 0 (първият елуат от изпитването за
просмукване при съотношение L/S=0,1 l/kg).
При изпитване за определяне на граничните
стойности на излужване от таблица 2 се използват методите за изпитване, посочени в раздел 3.
Таблица 2
Гранични стойности на излужване
L/S = 2 l/kg L/S = 10 l/kg

C 0 (изпит
ване за
просмук
ване)

mg/kg сухо mg/kg сухо
вещество
вещество

mg/l

Компонент

1

2

3

4

As

0,1

0,5

0,06

Ba

7

20

4

С Т Р.
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2

3

4

Cd

0,03

0,04

0,02

Cr общ

0,2

0,5

0,1

Cu

0,9

2

0,6

Hg

0,003

0,01

0,002

Mo

0,3

0,5

0,2

Ni

0,2

0,4

0,12

Pb

0,2

0,5

0,15

Sb

0,02

0,06

0,1

Se

0,06

0,1

0,04

Zn

2

4

1,2

550

800

460

4

10

Хлориди
Флуориди
Сулфати

560

(1)

1000

2,5
(1)

1500

Фенолен
индекс

0,5

1

0,3

Разтворим
органичен
въглерод –
РОВ/DOC (2)

240

500

160

Общо разтворими
твърди
вещества –
ОРТВ/TDS (3)

2500

4000

-

Забележки:
(1)
Ако отпадъкът не отговаря на стойностите
за сулфати, той все още може да се счита за
удовлетворяващ критериите за приемане, ако
резултатите от излужването не надвишават някоя от следните стойности: 1500 mg/l, като C 0
при L/S = 0,1 l/kg и/или 6000 mg/kg при L/S =
10 l/kg. Необходимо е да се проведе изпитване
чрез просмукване, за да се определи граничната стойност при L/S = 0,1 l/kg при условия на
първоначалното равновесие, докато стойността
при L/S = 10 l/kg може да бъде определена посредством изпитване чрез партидно излужване
или чрез изпитване за просмукване при условия,
близки до действителните.
(2)
Ако отпадъците не отговарят на стойностите за РОВ, определени при тяхната собствена
pH стойност, те се изпитват при L/S = 10 l/kg
и pH между 7,5 и 8,0. Счита се, че отпадъците
изпълняват критериите за приемане за РОВ,
ако резултатът от това определяне не надхвърля
500 mg/kg.
(3)
Стойностите за общо разтворими твърди
вещества (ОРТВ) могат да бъдат използвани
вместо стойностите за сулфати и хлориди.
2.1.2.2. Гранични стойности за общо съдържание на органични вещества
За отпадъците, приемани на депа за инертни
отпадъци, се прилагат освен граничните стойности на излужване, посочени в таблица 2, и
граничните стойности за общо съдържание на
органични вещества съгласно таблица 3.
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Таблица 3
Гранични стойности за общо съдържание на
органични вещества
Параметър
Общ органичен въглерод – ООВ/TOC

Стойност,
mg/kg
30 000

Бензен, толуен, етилбензен и ксилен – БТЕК/BTEX

6

Полихлорирани бифенили, 7 конгенери – ПХБ/PCBs

1

Минерални масла (въглеводороди с
въглеводородна верига от C10 до C40)

500

Полициклични ароматни въглеводороди – ПАВ/PAHs

700

(1)

Забележка.
(1)
При почви компетентните органи, издали разрешението за извършване на дейности
с отпадъци или комплексното разрешително,
могат да позволят и по-високи допустими стойности при условие, че е постигната стойност
от 500 mg/kg за РОВ при L/S = 10 l/kg, при
собствена pH на почвата или при стойност на
pH между 7,5 и 8,0.
2.2. Критерии за приемане на отпадъци на
депа за неопасни отпадъци
2.2.1. Отпадъци, които могат да се приемат
на депа за неопасни отпадъци без изпитване
2.2.1.1. На депа за неопасни отпадъци се допуска приемане без изпитване на битови отпадъци по смисъла на § 1, т. 4 от допълнителните
разпоредби на ЗУО, които са класифицирани
като неопасни с наредбата по чл. 3 ЗУО, разделно събрани неопасни домакински отпадъци
и подобни неопасни материали с друг произход.
2.2.1.2. Приемането на отпадъците по т. 2.2.1.1
може да се отказва, когато не са били подложени на предварително третиране съгласно
чл. 38, ал. 1 или ако са замърсени до степен,
която увеличава риска, свързан с отпадъците,
и доказва необходимостта от приемане в други
съоръжения.
2.2.1.3. В клетки, предназначени за стабилни,
нереактивоспособни опасни втвърдени и встък
лени отпадъци с интензивност на излужване,
равнозначна на тази за неопасните отпадъци,
може да се отказва приемането на отпадъците
по т. 2.2.1.1.
2.2.2. Гранични стойности за приемане на отпадъци на депа за неопасни отпадъци
2.2.2.1. В таблица 4 са дадени граничните
стойности за зърнести неопасни отпадъци, които
се приемат в една и съща клетка с устойчиви,
нереактивоспособни опасни отпадъци, изчислени
при L/S = 2 и 10 l/kg за общото количество отделен разтвор и директно изразено в mg/l за C 0
(в първия елуат на изпитването за просмукване
при L/S =0,1 l/kg).
Зърнестите отпадъци включват всички отпадъци, които не са монолитни.
При изпитване на отпадъците за определяне
на граничните стойности в таблица 4 се използват
методите, посочени в раздел 3.
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Таблица 4
Гранични стойности за зърнести неопасни отпадъци, които се приемат в една и съща клетка с
устойчиви, нереактивоспособни опасни отпадъци

L/S = 2 l/kg L/S = 10 l/kg

C 0 (изпит
ване за
просмукване)

mg/kg сухо mg/kg сухо
вещество
вещество

mg/l

Компонент

1

2

3

4

As

0,4

2

0,3

Ba

30

100

20

Cd

0,6

1

0,3

Cr общ

4

10

2,5

Cu

25

50

30

Hg

0,05

0,2

0,03

Mo

5

10

3,5

Ni

5

10

3

Pb

5

10

3

Sb

0,2

0,7

0,15

Se

0,3

0,5

0,2

Zn

25

50

15

Хлориди

10 000

15 000

8500

Флуориди

60

150

40

10 000

20 000

7000

380

800

250

Сулфати
Разтворим
органичен
въглерод –
РОВ/DOC

(1)

Общо раз
творими
твърд и
вещества –
ОРТВ/TDS (2)
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от посочените гранични стойности съгласно
условията, посочени в раздел 2 на част 1 от приложение № 1. За изпитване на отпадъците при
определяне на граничните стойности в таблица
5 се използват методите, посочени в раздел 3.
Таблица 5
Гранични стойности за зърнести неопасни неорганични отпадъци, които се приемат само
стоятелно на депа за неопасни отпадъци с ниско
органично съдържание

Компонент

mg/kg сухо mg/kg сухо
вещество
вещество
1

2

3

4

2

0,3

Ba

30

100

20

Cd

0,6

1

0,3

Cr общ

4

10

2,5

Cu

25

50

30

Hg

0,05

0,2

0,03

Mo

5

10

3,5

Ni

5

10

3

Pb

5

10

3

Sb

0,2

0,7

0,15

Se

0,3

0,5

0,2

Zn
Хлориди
Сулфати

60 000

-

Забележки:
(1)
Ако отпадъците не отговарят на стойностите за РОВ, определени при собствената им
pH стойност, те се изпитват при L/S =10 l/kg
и pH между 7,5 и 8,0. Счита се, че отпадъците
изпълняват критериите за приемане за РОВ, ако
резултатът от това определяне не превишава
800 mg/kg.
(2)
Вместо стойностите за сулфати и хлориди
могат да се използват стойностите за ОРТВ.
2.2.2.2. Критериите за монолитни отпадъци
трябва да гарантират същото ниво на защита на
околната среда, каквото се постига с граничните стойности за зърнести отпадъци, посочени в
таблица 4.
2.2.2.3. Условия за приемане на зърнести
нео пасни неорганични отпадъци на депа за не
опасни отпадъци с ниско органично съдържание
Граничните стойности за приемане на зърнести неопасни неорганични отпадъци, които се
депонират самостоятелно на депа за неопасни
отпадъци с ниско органично съдържание, са
посочени в таблица 5. Допускат се изключения

mg/l

0,4

As

Флуориди
40 000

C 0 (изпит
ване за
L/S = 2 l/kg L/S = 10 l/kg
просмукване)

Разтворим
органичен
въглерод –
РОВ/DOC
Общо разтворими
твърди
вещ ества –
ОРТВ/TDS

25

50

15

10 000

15 000

8500

60

150

40

10 000

20 000

7000

380

800

250

40 000

60 000

-

(1)

(2)

Забележки:
(1)
Ако отпадъците не отговарят на стойностите за РОВ, определени при собствената им
pH стойност, те се изпитват при L/S =10 l/kg
и pH между 7,5 и 8,0. Счита се, че отпадъците
изпълняват критериите за приемане за РОВ, ако
резултатът от това определяне не превишава
800 mg/kg.
(2)
Вместо стойностите за сулфати и хлориди
могат да се използват стойностите за ОРТВ.
2.2.3. Условия за приемане на отпадъци на
основата на гипс на депа за неопасни отпадъци
Неопасните отпадъци на основата на гипс се
обезвреждат само на депа за неопасни отпадъци
в клетки, където не се приемат биоразградими
отпадъци. За отпадъци, депонирани заедно с
отпадъци на основата на гипс, се прилагат допустимите стойности за ООВ и РОВ в т. 2.3.1 и 2.3.2.
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2.3. Критерии за устойчиви, нереактивоспособни опасни отпадъци, които могат да се приемат
на депа за неопасни отпадъци съгласно чл. 37,
ал. 1, т. 2, буква „в“
2.3.1. Гранични стойности на излужване за
опасни отпадъци, които могат да се приемат на
депа за неопасни отпадъци
2.3.1.1. Граничните стойности на излужване
за зърнести опасни отпадъци, които се приемат
на депа за неопасни отпадъци, изчислени при
L/S = 2 и 10 l/kg за общото количество отделен
разтвор и директно изразено в mg/l за C 0 (в първия елуат на изпитването за просмукване при
L/S =0,1 l/kg), са посочени в таблица 6.
Зърнестите отпадъци включват всички отпадъци, които не са монолитни.
При изпитване на отпадъците за определяне
на граничните стойности в таблица 6 се използват
методите, посочени в раздел 3.
Таблица 6
Гранични стойности на излужване за зърнести
опасни отпадъци, които се приемат на депа за
неопасни отпадъци

Компонент

C 0 (изпит
ване за
L/S = 2 l/kg L/S = 10 l/kg
просмукване)
mg/kg сухо mg/kg сухо
вещество
вещество

1

mg/l

2

3

4

As

0,4

2

0,3

Ba

30

100

20

Cd

0,6

1

0,3

Cr общ

4

10

2,5

Cu

25

50

30

Hg

0,05

0,2

0,03

Mo

5

10

3,5

Ni

5

10

3

Pb

5

10

3

Sb

0,2

0,7

0,15

Se

0,3

0,5

0,2

Zn

25

50

15

10 000

15 000

8500

Хлориди
Флуориди
Сулфати
Разтворим
органичен
въглерод –
РОВ/DOC
Общо разтворими
твърди
вещества –
ОРТВ/TDS

60

150

40

10 000

20 000

7000

380

800

250

40 000

60 000

-

(1)

(2)
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Забележки:
(1)
Ако отпадъците не отговарят на стойностите за РОВ, определени при собствената pH
стойност на отпадъците, те се изследват при
L/S = 10 l/kg и pH между 7,5 и 8,0. Счита се, че
отпадъците изпълняват критериите за приемане
за РОВ, ако резултатът от това определяне не
превишава 800 mg/kg.
(2)
Вместо стойностите за сулфати и хлориди
могат да се използват стойностите за ОРТВ.
2.3.1.2. Критериите за монолитни отпадъци
трябва да гарантират същото ниво на защита на
околната среда, каквато се постига при граничните стойности за зърнести отпадъци, посочени
в таблица 6.
2.3.2. Други критерии за приемане на устойчиви,
нереактивоспособни опасни отпадъци на депа за
неопасни отпадъци
2.3.2.1. Освен на граничните стойности на
излужване съгласно т. 2.3.1 зърнестите опасни
отпадъци трябва да отговарят и на посочените
в таблица 7 допълнителни критерии.
Таблица 7
Допълнителни критерии за зърнестите опасни
отпадъци, които се приемат на депа за нео пасни
отпадъци
Параметър
Общ органичен въглерод – ООВ/
TOC
рH

Стойност
5 %

(1)

минимум 6

Киселинен неутрализационен ка- трябва да се
пацитет – КНК/ANC
изчисли

Забележка.
(1)
Ако тази стойност не е достигната, компетентните органи, издали разрешението за извършване на дейности с отпадъци или комплексното
разрешително, могат да позволят и по-висока
допустима стойност при условие, че е постигната
стойност от 800 mg/kg за РОВ при L/S =10 l/kg,
при една от двете стойности за рН – собствена
pH на материала или pH между 7,5 и 8.
2.3.2.2. Зърнестите опасни отпадъци трябва да
имат достатъчна физична стабилност и носеща
способност.
2.3.2.3. Критериите за монолитни отпадъци
трябва да гарантират, че опасните монолитни
отпадъци са устойчиви и нереактивоспособни, за
да бъдат приети на депа за неопасни отпадъци.
2.3.3. Условия за приемане на отпадъци, съдържащи азбест, на депа за неопасни отпадъци
Строителните материали, съдържащи азбест, и
други отпадъци, съдържащи азбест, се депонират
на депа за неопасни отпадъци без изпитване.
Строителни материали, съдържащи азбест, и
други съдържащи азбест отпадъци се приемат на
депа за неопасни отпадъци, когато са изпълнени
следните изисквания:
а) отпадъците не съдържат други опасни
вещества освен свързан азбест (включително
влакна, свързани чрез свързващ агент или опаковани в пластмаса);
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б) депото приема само строителни материали,
съдържащи азбест и други азбестови отпадъци;
тези отпадъци могат да се депонират и в отделна
клетка на депо за неопасни отпадъци, изградено
съгласно изискванията на тази наредба;
в) за да се предотврати разпиляване на азбестови влакна, зоната на депониране се покрива
с подходящ материал ежедневно и преди всяка
операция по уплътняване, а когато отпадъците
не са пакетирани, се оросяват редовно с вода;
г) след запълване на депото/клетката се полага горен изолиращ слой, който предотвратява
разпиляване на азбестовите влакна;
д) на депото/клетката не се извършват никакви дейности, които биха довели до отделяне на
азбестови влакна (например пробиване на дупки);
е) след закриване на депото специализираната работна карта по чл. 39, ал. 3, указваща
местоположението на депонираните азбестови
отпадъци в депото/клетката, се съхранява за
срока по чл. 44, ал. 1;
ж) след закриване на депото се вземат необходимите мерки за ограничаване на евентуалното
използване на земята с оглед избягване контакта
на хора с отпадъците, съдържащи азбест.
За депа, които приемат само строителни
отпадъци, съдържащи азбест, изискванията на
чл. 18 и 19 могат да се занижат при условие, че
са изпълнени изискванията по т. 2.3.3.
2.4. Критерии за отпадъци, които могат да се
приемат на депа за опасни отпадъци
2.4.1. Гранични стойности на излужване за
опасни отпадъци
2.4.1.1. Граничните стойности на излужване за
зърнести опасни отпадъци, които се приемат на
депа за опасни отпадъци, изчислени при L/S = 2
и 10 l/kg за общото количество отделен разтвор и
директно изразено в mg/l за C 0 (в първия елуат на
изпитването за просмукване при L/S = 0,1 l/kg),
са дадени в таблица 8.
Зърнестите отпадъци включват всички отпадъци, които не са монолитни. При изпитване
на отпадъците за определяне на граничните
стойности от таблица 7 се използват методите
за изпитване, посочени в раздел 3.
Таблица 8
Гранични стойности на излужване за зърнести
опасни отпадъци, които се приемат на депа за
опасни отпадъци

Компонент

C 0 (изпитване за
L/S = 2 l/kg L/S = 10 l/kg
просмук
ване)
mg/kg сухо mg/kg сухо
вещество
вещество

1

2

3

mg/l
4

As

6

25

3

Ba

100

300

60

Cd

3

5

1,7

Cr общ

25

70

15

Cu

50

100

60

Hg

0,5

2

0,3
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1

2

3

4

Mo

20

30

10

Ni

20

40

12

Pb

25

50

15

Sb

2

5

1

Se

4

7

3

Zn

90

200

60

Хлориди

17 000

25 000

15 000

Флуориди

200

500

120

Сулфати

25 000

50 000

17 000

480

1000

320

70 000

100 000

-

Разтворим
органичен
въглерод –
РОВ/DOC

(1)

Общо разтворими
твърди
вещества –
ОРТВ/TDS (2)

Забележки:
(1)
Ако отпадъците не отговарят на стойностите за РОВ, определени при собствената им
pH стойност, те се изпитват при L/S =10 l/kg
и pH между 7,5 и 8,0. Счита се, че отпадъците
изпълняват критериите за приемане за РОВ, ако
резултатът от това определяне не превишава
1000 mg/kg.
(2)
Вместо стойностите за сулфати и хлориди
могат да се използват стойностите за ОРТВ.
2.4.1.2. Критериите за монолитни отпадъци
трябва да гарантират същото ниво на защита на
околната среда както граничните стойности за
зърнести опасни отпадъци, посочени в таблица 8.
2.4.2. Други критерии за приемане на зърнести
опасни отпадъци на депа за опасни отпадъци
Освен на допустимите стойности на излужване съгласно т. 2.4.1 зърнестите опасни отпадъци
трябва да отговарят и на посочените в таблица 9
допълнителни критерии.
Таблица 9
Допълнителни критерии за зърнестите опасни
отпадъци, които се приемат на депа за опасни
отпадъци
Параметър
Загуби при накаляване – ЗПН/LOI

Стойност
(1)

Общ органичен въглерод ООВ/TOC (1)

10 %
6 %

(2)

Киселинен неутрализационен капа- трябва да
цитет – КНК/ANC
се изчисли

Забележки:
(1)
Трябва да се използва ЗПН или ООВ.
(2)
Ако тази стойност не е достигната, компетентните органи, издали разрешението за извършване на дейности с отпадъци или комплексното
разрешително, могат да позволят и по-висока
допустима стойност при условие, че е постигната
стойност от 1000 mg/kg за РОВ при L/S = 10 l/
kg, при една от двете pH стойности – собствена
pH на материала или pH между 7,5 и 8,0.
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2.5. Критерии за подземно съхраняване
2.5.1. За приемането на отпадъци за подземно
съхраняване се извършва специфично изпитване за безопасността на хранилището съгласно
част II на приложение № 1. Отпадъците могат
да се приемат за подземно съхраняване само ако
са съвместими с изпитването за безопасност за
съответното хранилище.
2.5.2. В подземно хранилище за инертни отпадъци могат да се приемат само отпадъци, които
удовлетворяват критериите, посочени в т. 2.1.
2.5.3. В подземно хранилище за неопасни
отпадъци могат да се приемат само отпадъци,
които удовлетворяват критериите, посочени в
т. 2.2 или 2.3.
2.5.4. В подземно хранилище за опасни отпадъци могат да се приемат само отпадъци, които
са съвместими със специфичното изследване на
безопасността на хранилището. В този случай
не се прилагат критериите в т. 2.4, като за отпадъците се прилага процедурата по приемане
съгласно раздел 1.“

§ 5. В приложение № 2 към чл. 1, т. 4 и
чл. 22, раздел 4 т. 4.6 се изменя така:
„4.6. Горният изолиращ екран се изпълнява поетапно след запълване с отпадъци и
приемане на всеки етап (клетка) на депото
от РИОСВ, на чиято територия е разположено депото.“
Министър:
Ивелина Василева
828

ВЪРХОВЕН
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
РЕШЕНИЕ № 4401
от 13 април 2016 г.

по административно дело № 4639 от 2015 г.
Върховният административен съд на Репуб
лика България – пето отделение, в съдебно
заседание на девети март две хиляди и шестнадесета година в състав: председател: Диана
Добр ева, членове: Виолета Главинова, Ема
ноил Митев, при секретар Николина Аврамова
и с участието на прокурора Лилия Маринова
изслуша докладваното от председателя Диана
Добрева по адм. дело № 4639/2015.
Производството по делото е по реда на
чл. 185 и следващите от Административно
процесуалния кодекс (АПК).
Образувано е по протест, подаден от Милена
Беремска – прокурор във Върховната административна прокуратура, срещу Наредбата за
изменение и допълнение на Наредба № 11 от
3.04.2008 г. за условията и реда за прилагане на
мярка 211 „Плащания на земеделски стопани за
природни ограничения в планинските райони“
и мярка 212 „Плащания на земеделски стопани
в райони с ограничения, различни от планинските райони“ от Програмата за развитие на
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селските райони за периода 2007 – 2013 г.,
обнародвана в „Държавен вестник“, бр. 71 от
13.08.2013 г. Поддържа се, че оспореният подзаконов нормативен акт е незаконосъобразен
като постановен при съществени нарушения на
административнопроизводствените правила.
Иска се отмяната му изцяло.
Ответникът – министърът на земеделието
и храните, чрез процесуалния си представител
счита протеста за неоснователен.
Представителят на Върховната административна прокуратура дава заключение за
основателност на оспорването.
Протестът на прокуратурата е процесуално
допустим съгласно разпоредбата на чл. 186,
ал. 2 АПК. Разгледан по същество, е основателен по следните съображения:
По делото се установява, че първоначалният проект на Наредбата за изменение и
допълнение на Наредба № 11 от 3.04.2008 г.
е публикуван на интернет страницата на
министерството на 11.07.2013 г. Проектът е
съгласуван в съответствие с разпоредбите на
Вътрешните правила за съгласуване на проекти
на нормативни актове в Министерството на
земеделието и храните. Видно от приложената
справка за отразяване на становищата, вътрешноведомственото съгласуване е приключило
на 26.07.2013 г., като предложения е направил
единствено Държавен фонд „Земеделие“, които
не са приети. Докладът на заместник-министъра на земеделието и храните Явор Гечев, с
който се мотивират направените предложения
за изменения и допълнения на нормативния
акт и проектът на същия, е представен за
одобрение на министър Димитър Греков на
2.08.2013 г. Окончателният текст на наредбата е
изпратен в „Държавен вестник“ с изх. № 310128 от 5.08.2013 г. на МЗХ и изменението є е
обнародвано в „Държавен вестник“, бр. 71 от
13 август 2013 г.
Безспорно е, че обявени я т и одобрен
втори проект на наредбата се различава по
съдържание от първоначалния, публикуван
на интернет сайта на МЗХ. Публикуваният
съдържа 4 параграфа, от които § 1, 2 и 3 с
текста на съответните изменения в чл. 6, 7 и
11 от Наредба № 11, и § 4 с текст „Наредбата
влиза в сила от деня на обнародването є в
„Държавен вестник“.“ Обнародваният проект
съдържа пет параграфа, като § 5 е със съдържанието на § 4 от първоначалния проект,
а § 4 предвижда изменение и на чл. 14 от
действащия подзаконов нормативен акт. Новият проект за изменения на Наредба № 11
не е публикуван на интернет страницата на
МЗХ и по него не са приемани и обсъждани
становища.
С оглед на така установеното настоящият
състав на Върховния административен съд
намира, че при издаването на оспорената наредба са допуснати съществени нарушения на
административнопроизводствените правила.
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Съгласно императивното правило на чл. 26,
ал. 2 от Закона за нормативните актове (ЗНА)
преди внасянето на проект на нормативен акт
за издаване или приемане от компетентния
орган съставителят на проекта го публикува
на интернет страницата на съответната институция заедно с мотивите, съответно доклада,
като на заинтересованите лица се предоставя
най-малко 14-дневен срок за предложения и
становища по проекта. В случая по отношение
на приетия проект на наредбата това законово изискване не е спазено, поради което при
издаването на подзаконовия нормативен акт
процедурата е съществено нарушена. Нормата
на чл. 26, ал. 2 ЗНА следва да бъде тълкувана
в съответствие с чл. 77 АПК, задължаващ
компетентния орган да издаде нормативен
акт, след като обсъди проекта с направените
становища, предложения и възражения, което не е изпълнено. Неспазването на двете
императивни по характера си правни норми,
съдържащи се в акт от по-висока степен според
правилото на чл. 142, ал. 1 АПК и чл. 15 ЗНА,
е съществено. Съблюдаването на предвидената процедура по издаване на нормативни
административни актове е императивно задължение именно на органите, осъществяващи управлението, като дейността им следва
да е подчинена на основните принципи на
чл. 4, 8 и 12 АПК – за законност, равенство
и достъпност, публичност и прозрачност. В
чл. 26, ал. 1 ЗНА също е изрично посочено,
че изработването на проект на нормативен
акт се извършва при зачитане на принципите
на обоснованост, стабилност, откритост и
съгласуваност.
От изложеното се налага изводът, че обжалваната наредба е незаконосъобразна, поради
което следва да бъде отменена.
По изложените съображения и на основание
чл. 193, ал. 1 АПК Върховният административен съд, пето отделение,
РЕШИ:
Отменя издадената от Министерството на
земеделието и храните Наредба за изменение
и допълнение на Наредба № 11 от 3.04.2008 г.
за условията и реда за прилагане на мярка
211 „Плащания на земеделски стопани за природни ограничения в планинските райони“ и
мярка 212 „Плащания на земеделски стопани
в райони с ограничения, различни от планинските райони“ от Програмата за развитие на
селските райони за периода 2007 – 2013 г.,
обнародвана в „Държавен вестник“, бр. 71
от 13.08.2013 г., по протест на Върховната
административна прокуратура.
Решението може да се обжалва с касационна
жалба пред петчленен състав на Върховния
административен съд в 14-дневен срок от
съобщаването му.
Председател:
Георги Колев
811
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РЕШЕНИЕ № 13804
от 15 декември 2016 г.

по административно дело № 13047 от 2015 г.
Върховният административен съд на Репуб
лика България – второ отделение, в съдебно
заседание на двадесет и седми септември
две хиляди и шестнадесета година в състав:
председател: Ангел Калинов, членове: Джузепе
Роджери, Любомира Мотова, при секретар
Зорница Божкова и с участието на прокурора
Камелия Николова изслуша докладваното
от съдията Джузепе Роджери по адм. дело
№ 13047/2015 г.
Производството е по реда на чл. 185 и сл.
АПК.
Образувано е по жалба на „Индустриален
парк София“ – АД, със седалище и адрес
на управление: София, бул. България 109,
представлявано от изпълнителния директор
Мауро Сброджо, срещу разпоредбата на чл. 20,
ал. 3 от Наредба № Н-12 от 21 ноември 2012 г.
за реда за идентифициране, дек лариране,
предоставяне на статут и за определяне на
категорията на недвижимите културни ценности, за достъпа и подлежащите на вписване
обстоятелства в Националния регистър на
недвижимите културни ценности (обн., ДВ,
бр. 98 от 11.12.2012 г., в сила от 11.12.2012 г.),
издадена от министъра на културата.
В жалбата са изложени доводи за нищожност на посочената разпоредба поради липса
на законова делегация за установяване на нормата по подзаконов път. В подкрепа на този
довод в жалба се твърди, че при издаване на
наредбата министърът на културата съществено се е отклонил от правилата за издаване на
подзаконови нормативни актове, като се е произнесъл по въпрос, за който отсъства законова
делегация и e в противоречие с чл. 69, ал. 2
от Закона за културното наследство (ЗКН). В
жалбата се излагат и доводи за противоречие
на оспорения текст от подзаконовия нормативен акт със законови разпоредби от ЗКН,
водещо до незаконосъобразност на разпоредбата
като постановена в нарушение на материалния закон. С оглед изложеното с жалбата е
направено искане за обявяване нищожността
на оспорения текст, а алтернативно се иска
неговата отмяна. В съдебно заседание жалбата
се поддържа от процесуалния представител на
дружеството адв. Атанасов, който доразвива
изложени в жалбата доводи.
Ответникът – министърът на културата,
чрез процесуалния си представител гл. юрисконсул т Л юд м и ла Х ариза нова в п исмен
отговор на жалбата и в съдебно заседание
излага съображения за нейната недопустимост
като подадена от лице без правен интерес,
като алтернативно счита същата за неоснователна. В тази насока излага съображения,
че атакуваната разпоредба от наредбата не
противоречи на законовите норми на ЗКН и
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други подзаконови нормативни актове, имащи отношение към материята на наредбата.
Претендира присъждане на юрисконсултско
възнаграждение.
Представителят на Върховната административна прокуратура изразява становище за
допустимост, но неоснователност на жалбата.
Жалбата е подадена от надлежна страна по
чл. 186, ал. 1 АПК и е процесуално допустима. Съгласно правилото на посочената норма
право да оспорват подзаконов нормативен акт
имат гражданите, организациите и органите,
чиито права, свободи или законни интереси са
засегнати от него или за които той поражда
задължения. В този смисъл е и Решение № 5
от 17 април 2007 г. на Конституционния съд
на Република България по конституционно
дело № 11/2006 г., съгласно което във всички
случаи, когато гражданите атакуват индивидуални, общи или нормативни административни
актове, те трябва да докажат пред компетентния съд, че е налице засягане на техни права
или законни интереси. В случая дружеството
жалбоподател обосновава правния си интерес
с това, че с оспорената от него наредба се
определя редът за идентифициране, деклариране, предоставяне на статут и категорията
на недвижимите културни ценности. „Индустриален парк София“ – АД, се легитимира
като надлежна страна по чл. 186, ал. 1 АПК,
имаща право на жалба срещу цитираната
наредба, с обстоятелството, че е собственик
на урегулирани поземлени имоти, намиращи
се в община Божурище, за които е започнала
процедура по обявяването им за недвижима
културна ценност. В това си качество дружеството като собственик е длъжно да спазва
реда, предвиден с издадената наредба, а това
е достатъчно основание да се приеме, че са
засегнати негови права и законни интереси,
както и това, че в оспорената част от наредбата
последната поражда задължения за него. С
оглед изложеното жалбата на „Индустриален
парк София“ – АД, е допустима.
Разгледана по същество, жалбата е основателна, но не по изложените в нея съображения.
При постановяване на решението си съдът
не следва да се ограничава само с обсъждане
на основанията, посочени от оспорващия, а
е длъжен да проверява законосъобразността
на подзаконовия нормативен акт на всички
основания, което задължение произтича от
чл. 196 във връзка с чл. 168, ал. 1 и чл. 146,
т. 1 – 5 АПК.
Наредбата в оспорената є с жалбата част
е подзаконов нормативен акт, като съгласно
чл. 75, ал. 1 АПК следва да се квалифицира
като нормативен административен акт. Наредбата съдържа властническо волеизявление,
има регулативен характер, като правилата,
които съдържа, са процесуално-правни норми, с оглед на което попада в категорията на
нормативните актове по смисъла на чл. 75,
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ал. 1 АПК, който е издаден по прилагането на
закон по смисъла на чл. 75, ал. 2 АПК. Компетентността на административния орган да
издаде подзаконов нормативен акт е уредена с
нормата на чл. 76, ал. 1 АПК, съгл асно която
нормативни административни актове се издават от изрично овластени от Конституцията на
Република България (КРБ) или закон органи.
Обжалваният подзаконов нормативен акт е
издаден от министъра на културата в кръга на
правомощията му съгласно чл. 76, ал. 1 АПК
и чл. 69, ал. 2 ЗКН. Последната разпоредба
гласи, че редът за идентифициране, деклариране и предоставяне на статут на недвижимите
културни ценности се определя с наредбата
по чл. 50, ал. 2 от с.з., според който редът
за определяне категорията на недвижимите
културни ценности се определя с наредба на
министъра на културата. Обжалваната Наредба
№ Н-12 е издадена на 21 ноември 2012 г. от
заместник-министъра на културата съгласно
изрична заповед за заместване № РД09-503 от
12 ноември 2012 г. на министъра на културата.
В цитираната заповед изрично е посочено, че
за периода от 17 ноември до 21 ноември 2012 г.
правомощията на министъра във връзка с
текущата дейност в министерството следва
да се изпълняват от заместник-министъра
арх. Георги Стоев, който се е подписал като
издател на оспорената наредба.
Ето защо подзаконовият нормативен акт
е издаден от компетентен орган в кръга на
неговите правомощия, като наведените с
жалбата доводи в обратна насока се явяват
неоснователни.
Оспорената наредба обаче е незаконосъоб
разна поради допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените
правила, а именно – издадена е в разрез с
императивните норми на чл. 28, ал. 2 и чл. 26
от Закона за нормативните актове (ЗНА).
Подзаконовото нормативно регулиране
е конс т и т у ц ион но п ризната фу н к ц и я на
висшите органи на изпълнителната власт,
осъществявана в публичен интерес – чл. 115
КРБ. Дейността по издаване на нормативни
административни актове, бидейки същностен
белег на държавното управление и основен
правен регулатор, се подчинява на общите
принципи на чл. 4, 6, 8 и 12 АПК – законност,
съразмерност, равенство и достъпност, публичност и прозрачност. Спазването на предвидената процедура е императивно задължение на
натоварените с нормотворчески правомощия
административни органи, обезпечаващо законосъобразното формиране на управленски
решени я и приемането на рег улиращите
определени обществени отношения правни
норми по разумен, компетентен и стабилен
начин. Нормотворческият процес се основава
и на принципите на обоснованост, стабилност,
откритост и съгласуваност – чл. 26, ал. 1 ЗНА.
В тази връзка ЗНА придава изключително
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значение на мотивирането на предложението
за приемане на нормативен акт и възможността за предварителното му разгласяване
и обсъждане с всички заинтересовани лица
преди внасянето му за обсъждане и приемане
от компетентния орган, за да се гарантират
горепосочените принципи, които формулират
и целите на изискването. По силата на чл. 28,
ал. 2 ЗНА мотивите, съответно докладът към
проекта на нормативен акт, трябва да съдържат: 1) причините, които налагат приемането;
2) целите, които се поставят; 3) финансовите
и други средства, необходими за прилагането
на новата уредба; 4) очакваните резултати от
прилагането, включително финансовите, ако
има такива; 5) анализ за съответствие с правото
на Европейския съюз. Проект на нормативен
акт, към който не са приложени отговарящи
на изрично заложените в закона критерии
мотиви, съответно доклад, не се обсъжда от
компетентния да го приеме орган – чл. 28,
ал. 3 ЗНА. Мотиви с дефинираното от законодателя съдържание трябва да са налице
преди внасяне на проекта за обсъждане, да
са публикувани и да са станали достояние
на всички заинтересовани лица, за да могат
същите реално да упражнят правото си на
предложения и становища по проекта. С оглед
императивния им характер неизпълнението на
посочените процедурни правила представлява
съществено нарушение.
В случая се установява, че тези процесуални правила не са спазени, като за издаването
на процесната наредба липсват каквито и да
било мотиви. С разпореждане на заместникпредседателя на първа колегия на Върховния
административен съд от 9 ноември 2015 г. от
административния орган е изискана цялата
преписка по издаването на обжалвания нормативен акт, като в представената по делото
а дминист ративна преписка от ст рана на
ответника липсват каквито и да е данни за
изготвени и приложени към проекта мотиви,
обуславящи нуждата от издаване на процесната
наредба. По делото липсват и данни такива
да са публикувани на интернет страницата на
Министерството на културата, преди същата да
стане част от обективното позитивно право, а
и до настоящия момент такива не са налице.
В последния абзац на приложеното на л. (55)
уведомително писмо до Министерството на
регионалното развитие и благоустройството,
Министерството на околната среда и водите
и Министерството на земеделието и храните
относно проекта на наредбата е посочено, че
проект на наредбата е публикуван на интернет
страницата на Министерството на културата,
с което частично е спазена разпоредбата на
чл. 26, ал. 2 ЗНА. Тази разпоредба изисква
обаче проектът да се публикува заедно с мотивите към него, което императивно изискване
в случая не е спазено, явно поради липса на
такива мотиви. ЗНА придава важно значение
на мотивирането на предложението за приемане
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на нормативен акт. Мотивите за изработването
на нормативния акт осигуряват реализиране
на предоставената от закона възможност на
заинтересованите лица за изразяване на мнения и становища и те задължително следва
да бъдат налице при обсъждането им и при
запознаването на заинтересованите страни с
проекта. Изпращането с уведомително писмо
на изготвения проект на наредбата за съгласуване и даване на становища на посочените
по-горе министерства относно не може да
се приеме като обсъждане и запознаване на
всички заинтересовани лица с проекта, като
отделно от това постъпилите становища и
предложения от министерствата по никакъв
начин не отговарят на законовите изисквания
по чл. 28, ал. 2 ЗНА и не могат да се приемат
като мотиви. Мотивите следва да дават представа как е формирана волята на вносителя на
акта, поради което те са от съществено значение за адресатите на акта, така че последните
да могат да разберат фактите и причините,
накарали вносителя на акта да възприеме
съответния вариант на уредба на засягащите
се с наредбата обществени отношения. С утвърждаването им от министъра на културата
той приема не само предложения вариант
за уредба, но и се съгласява с мотивите за
него. В случая към проекта на наредбата не
са представени никакви мотиви, обуславящи
нуждата от издаването є, съответно доклад
на вносителя, което е съществено нарушение
на административнопроцесуалните правила
и винаги води до отмяна на административния акт само на това основание. Липсата на
доклад и мотиви към проекта за приемане на
оспорената наредба осуетяват възможността
да бъде извършен съдебен контрол за нейната законосъобразност. Освен че не са ясни
обстоятелствата по чл. 28, ал. 2 ЗНА, то не
може да бъде проверено и дали оспорваната
наредба е приета при зачитане принципа на
обоснованост според изискването на чл. 26,
ал. 1 ЗНА.
Липсата на доказателства за спазване на
посочените императивни правни норми е
основание да бъде направен извод, че административният нормативен акт е издаден
при допуснати съществени нарушения на
административнопроизводствените правила,
които представляват основание за отмяна на
нормативния административен акт по смисъла
на чл. 193, ал. 1 във връзка с чл. 146, т. 3 АПК.
По изложените съображения настоящият
съдебен състав намира, че текстът от обжалваната наредба следва да бъде отменен,
като не следва да бъдат разглеждани предпоставките за противоречие на обжалваната
норма с материалноправните разпоредби и
съответствието є с целта на закона.
По изложените съображения и на основание
чл. 193, ал. 1 АПК Върховният административен съд, второ отделение,
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РЕШИ:
Отменя разпоредбата на чл. 20, ал. 3 от
Наредба № Н-12 от 21 ноември 2012 г. за реда
за идентифициране, деклариране, предоставяне
на статут и за определяне на категорията на
недвижимите културни ценности, за достъпа
и подлежащите на вписване обстоятелства в
Националния регистър на недвижимите културни ценности (обн., ДВ, бр. 98 от 11.12.2012 г.,
в сила от 11.12.2012 г.), издадена от министъра
на културата.
Решението може да бъде обжалвано с
касационна жалба пред петчленен състав на
Върховния административен съд в 14-дневен
срок от съобщаването му на страните.
При наличие на предпоставките по чл. 194
от А дминистративнопроцесуални я кодекс
решението подлежи на обнародване в официалния раздел на „Държавен вестник“.
Председател:
Георги Колев
812
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ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ
РЕШЕНИЕ № 4180-МИ
от 1 февруари 2017 г.

относно поправка на техническа грешка в
Решение № 3346-МИ от 5 август 2016 г.
На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния
кодекс Централната избирателна комисия
РЕШИ:
Допуска поправка на техническа грешка
в Приложение № 98-МИ, прието с Решение
№ 3346-МИ от 5 август 2016 г., т. ІV, т. 1,
както следва:
Текстът „До Централна избирателна комисия“ да се чете: „До Общинската избирателна
комисия в община …..“, съгласно приложението.
Решението се обнародва в „Държавен
вестник“.
Председател:
Ивилина Алексиева
Секретар:
Севинч Солакова
Приложение № 98-МИ
ДО
ОБЩИНСК АТА
ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
В ОБЩИНА …….........….……….

Д Е К Л А Р А Ц И Я
от лицата, заявени за регистрация като застъпници
(по чл. 3, ал. 3, чл. 117, ал. 3 и чл. 120, ал. 3 във връзка с чл. 118, ал. 1, 2 и 3 от ИК)
Подписаният ………….........………..................................................................................................………………….,
(собствено, бащино и фамилно име)

ЕГН ....……….................................................................…..……….., лична карта № ………........................…, изд.
от ………………………………...........................................................…...……… на ……………................................……………,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
1) съм съгласен/на да бъда регистриран/а като застъпник на кандидатите от кандидатската листа на …......................……………………...........................................................................................……….
(партия, коалиция, местна коалиция, инициативен комитет)

при произвеждане на изборите за …………..........................................................................................…………………
………………...…………............................................................…...........……...… на ….........................................………….. г.;
2) съм навършил/а 18 години;
3) не съм поставен/а под запрещение;
4) не изтърпявам наказание лишаване от свобода;
5) не съм осъждан/а за умишлено престъпление от общ характер;
6) като регистриран застъпник ми е известно, че не мога да бъда кандидат, наблюдател,
представител на партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет, член на избирателна комисия, анкетьор, придружител на лице с увредено зрение, с увреден слух или с друго
увреждане, което не може само да извърши необходимите действия при гласуването.
Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства нося наказателна отговорност
по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Съгласен/на съм личните ми данни да бъдат обработени във връзка с произвеж дане на
изборите за ……..............……...........................................……… на ……..................................................…… г.
………………………...............… г.

ПОДПИС: ......................................

Декларацията се подава от лицата, заявени за регистрация като застъпници, и се прилага към заявлението/предложението за регистрация на застъпници (чл. 118, ал. 1 и 4 от ИК).
942
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ЗАПОВЕД № 8121з-140
от 24 януари 2017 г.
относно утвърждаване на Класификатор на длъжностите в МВР за служители по чл. 142, ал. 1,
т. 1 и 3 и ал. 3 ЗМВР
На основание чл. 33, т. 9 и чл. 143, ал. 2 от Закона за Министерството на вътрешните работи нареждам:
Утвърждавам Класификатор на длъжностите в МВР за служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и 3 и ал. 3
ЗМВР съгласно приложение № 1, приложение № 2 и приложение № 3.
Отменям Заповед № 8121з-212 от 24.02.2015 г. за утвърждаване на Класификатор на длъжностите в
МВР (ДВ, бр. 21 от 2015 г.), изменена със заповеди № 8121з-255 от 6.03.2015 г., № 8121з-295 от 20.03.2015 г.,
№ 8121з-345 от 31.03.2015 г., № 8121з-391 от 9.04.2015 г., № 8121з-943 от 6.08.2015 г., № 8121з-1044 от
1.09.2015 г., № 8121з-671 от 30.06.2016 г., № 8121з-1003 от 13.09.2016 г., № 8121з-1197 от 20.10.2016 г. и
№ 8121з-1469 от 30.11.2016 г.
Заповедта влиза в сила от 1.02.2017 г.
Министър:
Р. Бъчварова

Приложение № 1
Класификатор на длъжностите в МВР за служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и 3 и ал. 3 ЗМВР
А. Държавни служители с висше образование
№

Длъжностно наименование

Специфично наименование

Вид длъжност

Минимална
Минимален
образователно- професионаквалификационлен стаж
на степен или
образователна и
научна степен

I.

Ръководство на МВР

1

Главен секретар на МВР

Главен комисар

Висша ръководна

Магистър

10 г.

2

Заместник главен секретар на Главен коМВР
мисар

Висша ръководна

Магистър

10 г.

ІІ.

Главна дирекция „Национална полиция“ (ГДНП) и Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП)

1

Директор (главна дирекция)

Главен комисар

Висша ръководна

Магистър

10 г.

2

Заместник-директор (главна дирекция)

Старши
комисар

Ръководна

Магистър

10 г.

3

Директор (дирекция в главна
дирекция)

Старши
комисар

Ръководна

Магистър

8 г.

4

Заместник-директор (дирекция
в главна дирекция)

Комисар

Ръководна

Магистър

8 г.

5

Началник на отдел

Комисар

Ръководна

Магистър

8 г.

6

Началник на сектор

Главен инспектор

Ръководна

Бакалавър

6 г.

7

Началник на група

Старши
инспектор

Ръководна

Бакалавър

5 г.

8

Главен разследващ полицай (в Държавен Изпълнителска
отдел в главна дирекция)
инспектор

Бакалавър

6 г.

9

Главен разследващ полицай (в Инспектор Изпълнителска
сектор в главна дирекция)

Бакалавър

5 г.

10

Старши разследващ полицай (в Инспектор Изпълнителска
главна дирекция)

Бакалавър

4 г.
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11

Старши разследващ полицай (в Инспектор Изпълнителска
териториално звено на ГДБОП с
район на действие на територията
на гр. София)

Бакалавър

4 г.

12

Старши разследващ полицай (в Инспектор Изпълнителска
териториално звено на ГДБОП
с район на действие извън територията на гр. София)

Бакалавър

4 г.

13

Разследващ полицай (в главна Инспектор Изпълнителска
дирекция)

Бакалавър

1 г.

14

Разследващ полицай (в терито- Инспектор Изпълнителска
риално звено на ГДБОП с район
на действие на територията на
гр. София)

Бакалавър

1 г.

15

Разследващ полицай (в терито- Инспектор Изпълнителска
риално звено на ГДБОП с район
на действие извън територията
на гр. София )

Бакалавър

1 г.

16

Младши разследващ полицай

Инспектор Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

17

Разузнавач I степен

Инспектор Изпълнителска

Бакалавър

5 г.

18

Разузнавач II степен

Инспектор Изпълнителска

Бакалавър

4 г.

19

Разузнавач ІII степен

Инспектор Изпълнителска

Бакалавър

3 г.

20

Разузнавач ІV степен

Инспектор Изпълнителска

Бакалавър

2 г.

21

Разузнавач V степен

Инспектор Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

22

Разузнавач VІ степен

Инспектор Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

23

Полицейски инспектор I степен Инспектор Изпълнителска

Бакалавър

5 г.

24

Полицейски инспектор II степен Инспектор Изпълнителска

Бакалавър

4 г.

25

Полицейски инспектор ІII степен Инспектор Изпълнителска

Бакалавър

3 г.

26

Полицейски инспектор ІV степен Инспектор Изпълнителска

Бакалавър

2 г.

27

Полицейски инспектор V степен Инспектор Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

28

Полицейски инспектор VІ степен Инспектор Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

ІІ.1.

ГДНП и ГДБОП (териториални звена с район на действие на територията на гр. София)

2

Началник на сектор

Главен инспектор

Ръководна

Бакалавър

6 г.

3

Началник на група

Старши
инспектор

Ръководна

Бакалавър

5 г.

4

Разузнавач ІII степен

Инспектор Изпълнителска

Бакалавър

3 г.

5

Разузнавач ІV степен

Инспектор Изпълнителска

Бакалавър

2 г.

6

Разузнавач V степен

Инспектор Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

7

Разузнавач VІ степен

Инспектор Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

8

Полицейски инспектор ІII степен Инспектор Изпълнителска

Бакалавър

3 г.

9

Полицейски инспектор ІV степен Инспектор Изпълнителска

Бакалавър

2 г.

10

Полицейски инспектор V степен Инспектор Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

11

Полицейски инспектор VІ степен Инспектор Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

ІІ.2.

ГДНП и ГДБОП (териториални звена с район на действие извън територията на гр. София)

2

Началник на сектор

Главен инспектор

Ръководна

Бакалавър

6 г.

БРОЙ 13
№

ДЪРЖАВЕН

Длъжностно наименование

ВЕСТНИК

Специфично наименование

Вид длъжност

Ръководна

3

Началник на група

Старши
инспектор

4

Разузнавач ІV степен

5

Разузнавач V степен

6

Разузнавач VІ степен

С Т Р. 6 1   
Минимална
Минимален
образователно- професионаквалификационлен стаж
на степен или
образователна и
научна степен
Бакалавър

5 г.

Инспектор Изпълнителска

Бакалавър

2 г.

Инспектор Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

Инспектор Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

7

Полицейски инспектор ІV степен Инспектор Изпълнителска

Бакалавър

2 г.

8

Полицейски инспектор V степен Инспектор Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

9

Полицейски инспектор VІ степен Инспектор Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

ІІ.3.

Дирекция „Жандармерия“

1

Директор (дирекция в главна
дирекция)

Старши
комисар

Ръководна

Магистър

8 г.

2

Заместник-директор (дирекция
в главна дирекция)

Комисар

Ръководна

Магистър

8 г.

3

Началник на отдел

Комисар

Ръководна

Магистър

8 г.

4

Началник на сектор

Главен инспектор

Ръководна

Бакалавър

6 г.

5

Началник на група

Старши
инспектор

Ръководна

Бакалавър

5 г.

6

Полицейски инспектор I степен Инспектор Изпълнителска

Бакалавър

5 г.

7

Полицейски инспектор II степен Инспектор Изпълнителска

Бакалавър

4 г.

8

Полицейски инспектор ІII степен Инспектор Изпълнителска

Бакалавър

3 г.

9

Полицейски инспектор ІV степен Инспектор Изпълнителска

Бакалавър

2 г.

10

Полицейски инспектор V степен Инспектор Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

11

Полицейски инспектор VІ степен Инспектор Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

ІІ.3.1. Зонално жандармерийско управление (ЗЖУ) – София
1

Началник I степен (ЗЖУ)

Комисар

Ръководна

Магистър

8 г.

2

Замест ник-нача лник I степен
(ЗЖУ)

Комисар

Ръководна

Магистър

8 г.

3

Началник на сектор

Главен инспектор

Ръководна

Бакалавър

6 г.

4

Началник на група

Старши
инспектор

Ръководна

Бакалавър

5 г.

5

Полицейски инспектор ІII степен Инспектор Изпълнителска

Бакалавър

3 г.

6

Полицейски инспектор ІV степен Инспектор Изпълнителска

Бакалавър

2 г.

7

Полицейски инспектор V степен Инспектор Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

8

Полицейски инспектор VІ степен Инспектор Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

ІІ.3.2. Зонални жандармерийски управления (в страната)
1

Началник II степен (ЗЖУ)

Главен инспектор

Ръководна

Бакалавър

7 г.

2

Заместник-началник II степен Главен ин(ЗЖУ)
спектор

Ръководна

Бакалавър

7 г.

3

Началник III степен (ЗЖУ)

Старши
инспектор

Ръководна

Бакалавър

6 г.

4

Заместник-началник III степен Старши
(ЗЖУ)
инспектор

Ръководна

Бакалавър

6 г.

С Т Р.
№

62

ДЪРЖАВЕН
Длъжностно наименование

ВЕСТНИК

Специфично наименование

Вид длъжност

БРОЙ 13
Минимална
Минимален
образователно- професионаквалификационлен стаж
на степен или
образователна и
научна степен

5

Началник на сектор

Главен инспектор

Ръководна

Бакалавър

6 г.

6

Началник на група

Старши
инспектор

Ръководна

Бакалавър

5 г.

7

Полицейски инспектор ІV степен Инспектор Изпълнителска

Бакалавър

2 г.

8

Полицейски инспектор V степен Инспектор Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

9

Полицейски инспектор VІ степен Инспектор Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

ІІІ.

Главна дирекция „Гранична полиция“

1

Директор (главна дирекция)

Главен комисар

Висша ръководна

Магистър

10 г.

2

Заместник-директор (главна дирекция)

Старши
комисар

Ръководна

Магистър

10 г.

3

Директор (дирекция в главна
дирекция)

Старши
комисар

Ръководна

Магистър

8 г.

4

Заместник-директор (дирекция
в главна дирекция)

Комисар

Ръководна

Магистър

8 г.

5

Началник на отдел

Комисар

Ръководна

Магистър

8 г.

6

Началник на сектор

Главен инспектор

Ръководна

Бакалавър

6 г.

7

Началник на група

Старши
инспектор

Ръководна

Бакалавър

5 г.

8

Главен разследващ полицай (в Държавен Изпълнителска
отдел в главна дирекция)
инспектор

Бакалавър

6 г.

9

С тарш и ра зс лед ва щ пол и ца й Инспектор Изпълнителска
(РДГП)

Бакалавър

4 г.

10

С тарш и ра зс лед ва щ пол и ца й Инспектор Изпълнителска
(ГПУ)

Бакалавър

4 г.

11

Разследващ полицай (РДГП)

Инспектор Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

12

Разследващ полицай (ГПУ)

Инспектор Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

13

Младши разследващ полицай

Инспектор Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

14

Разузнавач I степен

Инспектор Изпълнителска

Бакалавър

5 г.

15

Разузнавач II степен

Инспектор Изпълнителска

Бакалавър

4 г.

16

Разузнавач ІII степен

Инспектор Изпълнителска

Бакалавър

3 г.

17

Разузнавач ІV степен

Инспектор Изпълнителска

Бакалавър

2 г.

18

Разузнавач V степен

Инспектор Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

19

Разузнавач VІ степен

Инспектор Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

20

Полицейски инспектор I степен Инспектор Изпълнителска

Бакалавър

5 г.

21

Полицейски инспектор II степен Инспектор Изпълнителска

Бакалавър

4 г.

22

Полицейски инспектор ІII степен Инспектор Изпълнителска

Бакалавър

3 г.

23

Полицейски инспектор ІV степен Инспектор Изпълнителска

Бакалавър

2 г.

24

Полицейски инспектор V степен Инспектор Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

25

Полицейски инспектор VІ степен Инспектор Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

ІІІ.1.

Специализиран отряд „Въздушно наблюдение“ (СОВН)

1

Началник (СОВН)

Комисар

Ръководна

Магистър

8 г.

2

Заместник-началник (СОВН)

Комисар

Ръководна

Магистър

8 г.

БРОЙ 13
№

ДЪРЖАВЕН

Длъжностно наименование

ВЕСТНИК

Специфично наименование

Вид длъжност

С Т Р. 6 3   
Минимална
Минимален
образователно- професионаквалификационлен стаж
на степен или
образователна и
научна степен

3

Началник на сектор

Главен инспектор

Ръководна

Бакалавър

6 г.

4

Началник на група

Старши
инспектор

Ръководна

Бакалавър

5 г.

5

Старши пилот

Инспектор Изпълнителска

Бакалавър

5 г.

6

Пилот

Инспектор Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

7

Борден инженер ІII степен

Инспектор Изпълнителска

Бакалавър

3 г.

8

Борден инженер ІV степен

Инспектор Изпълнителска

Бакалавър

2 г.

9

Борден инженер V степен

Инспектор Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

10

Борден инженер VІ степен

Инспектор Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

ІІІ.2.

Регионални дирекции „Гранична полиция“ (РДГП)

1

Директор

Комисар

Ръководна

Магистър

8 г.

2

Заместник-директор

Комисар

Ръководна

Магистър

8 г.

3

Началник (БГПК – Созопол)

Комисар

Ръководна

Магистър

8 г.

4

Началник (БГПК – Видин)

Главен инспектор

Ръководна

Бакалавър

6 г.

5

Началник на сектор

Главен инспектор

Ръководна

Бакалавър

6 г.

6

З а м е с т н и к - н а ч а л н и к Главен ин(БГПК – Созопол)
спектор

Ръководна

Бакалавър

6 г.

7

З а м е с т н и к - н а ч а л н и к Старши
(БГПК – Видин)
инспектор

Ръководна

Бакалавър

5 г.

8

Началник на група кораби

Старши
инспектор

Ръководна

Бакалавър

5 г.

9

Началник на група

Старши
инспектор

Ръководна

Бакалавър

5 г.

10

Командир на кораб над 100 БРТ Инспектор Изпълнителска
(бруто регистър тона)

Бакалавър

3 г.

11

Командир на кораб до 100 БРТ Инспектор Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

12

Главен щурман

Инспектор Изпълнителска

Бакалавър

5 г.

13

Старши щурман

Инспектор Изпълнителска

Бакалавър

3 г.

14

Разузнавач ІV степен

Инспектор Изпълнителска

Бакалавър

2 г.

15

Разузнавач V степен

Инспектор Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

16

Разузнавач VІ степен

Инспектор Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

17

Полицейски инспектор ІV степен Инспектор Изпълнителска

Бакалавър

2 г.

18

Полицейски инспектор V степен Инспектор Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

19

Полицейски инспектор VІ степен Инспектор Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

Ръководна

Магистър

8 г.

ІІІ.2.1. Гранични полицейски управления
1

Началник I степен (ГПУ)

Комисар

2

Замест ник-нача лник I степен Главен ин(ГПУ)
спектор

Ръководна

Бакалавър

7 г.

3

Началник II степен (ГПУ)

Главен инспектор

Ръководна

Бакалавър

7 г.

4

Началник на сектор (ГПУ)

Главен инспектор

Ръководна

Бакалавър

6 г.

С Т Р.
№

64

ДЪРЖАВЕН
Длъжностно наименование

ВЕСТНИК

Специфично наименование

Вид длъжност

БРОЙ 13
Минимална
Минимален
образователно- професионаквалификационлен стаж
на степен или
образователна и
научна степен

5

Началник I степен (ГКПП)

Главен инспектор

Ръководна

Бакалавър

6 г.

6

Замест ник-нача лник I степен Старши
(ГКПП)
инспектор

Ръководна

Бакалавър

6 г.

7

Началник II степен (ГКПП)

Старши
инспектор

Ръководна

Бакалавър

6 г.

8

Заместник-началник II степен Старши
(ГКПП)
инспектор

Ръководна

Бакалавър

5 г.

9

Началник на група

Старши
инспектор

Ръководна

Бакалавър

5 г.

10

Началник III степен (ГКПП)

Старши
инспектор

Ръководна

Бакалавър

5 г.

11

Началник на смяна (ГКПП)

Инспектор Изпълнителска

Бакалавър

4 г.

12

Разузнавач V степен

Инспектор Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

13

Разузнавач VІ степен

Инспектор Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

14

Полицейски инспектор V степен Инспектор Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

15

Полицейски инспектор VІ степен Инспектор Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

ІV.

Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“

1

Директор (главна дирекция)

Главен комисар

Висша ръководна

Магистър

10 г.

2

Заместник-директор (главна дирекция)

Старши
комисар

Ръководна

Магистър

10 г.

3

Директор (дирекция в главна
дирекция)

Старши
комисар

Ръководна

Магистър

8 г.

4

Заместник-директор (дирекция
в главна дирекция)

Комисар

Ръководна

Магистър

8 г.

5

Началник на отдел

Комисар

Ръководна

Магистър

8 г.

6

Началник на сектор

Главен инспектор

Ръководна

Бакалавър

6 г.

7

Началник на група

Старши
инспектор

Ръководна

Бакалавър

5 г.

8

Инспектор I степен

Инспектор Изпълнителска

Бакалавър

5 г.

9

Инспектор II степен

Инспектор Изпълнителска

Бакалавър

4 г.

10

Инспектор ІII степен

Инспектор Изпълнителска

Бакалавър

3 г.

11

Инспектор ІV степен

Инспектор Изпълнителска

Бакалавър

2 г.

12

Инспектор V степен

Инспектор Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

13

Инспектор VІ степен

Инспектор Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

14

Инспектор по ЗН I степен

Инспектор Изпълнителска

Бакалавър

5 г.

15

Инспектор по ЗН II степен

Инспектор Изпълнителска

Бакалавър

4 г.

16

Инспектор по ЗН ІII степен

Инспектор Изпълнителска

Бакалавър

3 г.

17

Инспектор по ЗН ІV степен

Инспектор Изпълнителска

Бакалавър

2 г.

18

Инспектор по ЗН V степен

Инспектор Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

19

Инспектор по ЗН VІ степен

Инспектор Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

ІV.1.
1

Столична дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (СДПБЗН)
Директор

Старши
комисар

Ръководна

Магистър

10 г.

БРОЙ 13
№

ДЪРЖАВЕН

Длъжностно наименование

ВЕСТНИК

Специфично наименование

Вид длъжност

С Т Р. 6 5   
Минимална
Минимален
образователно- професионаквалификационлен стаж
на степен или
образователна и
научна степен

2

Заместник-директор

Комисар

Ръководна

Магистър

10 г.

3

Началник на отдел

Комисар

Ръководна

Магистър

8 г.

4

Началник на сектор

Главен инспектор

Ръководна

Бакалавър

6 г.

5

Началник на група

Старши
инспектор

Ръководна

Бакалавър

5 г.

6

Инспектор ІII степен

Инспектор Изпълнителска

Бакалавър

3 г.

7

Инспектор ІV степен

Инспектор Изпълнителска

Бакалавър

2 г.

8

Инспектор V степен

Инспектор Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

9

Инспектор VІ степен

Инспектор Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

10

Инспектор по ЗН ІII степен

Инспектор Изпълнителска

Бакалавър

3 г.

11

Инспектор по ЗН ІV степен

Инспектор Изпълнителска

Бакалавър

2 г.

12

Инспектор по ЗН V степен

Инспектор Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

13

Инспектор по ЗН VІ степен

Инспектор Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

ІV.1.1. СДПБЗН, районни служби „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РСПБЗН)
1

Началник (РСПБЗН)

Комисар

Ръководна

Магистър

8 г.

2

Началник на сектор

Главен инспектор

Ръководна

Бакалавър

6 г.

3

Началник на група

Старши
инспектор

Ръководна

Бакалавър

5 г.

4

Началник на участък

Старши
инспектор

Ръководна

Бакалавър

5 г.

5

Инспектор ІV степен

Инспектор Изпълнителска

Бакалавър

2 г.

6

Инспектор V степен

Инспектор Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

7

Инспектор VІ степен

Инспектор Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

8

Инспектор по ЗН ІV степен

Инспектор Изпълнителска

Бакалавър

2 г.

9

Инспектор по ЗН V степен

Инспектор Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

10

Инспектор по ЗН VІ степен

Инспектор Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

ІV.2.

Регионални дирекции „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РДПБЗН)

1

Директор (РДПБЗН І степен)

Комисар

Ръководна

Магистър

8 г.

2

Директор  (РДПБЗН ІІ степен)

Комисар

Ръководна

Магистър

8 г.

3

Директор (РДПБЗН ІІІ степен)

Комисар

Ръководна

Магистър

8 г.

4

Началник на сектор

Главен инспектор

Ръководна

Бакалавър

6 г.

5

Началник на група

Старши
инспектор

Ръководна

Бакалавър

5 г.

6

Инспектор ІV степен

Инспектор Изпълнителска

Бакалавър

2 г.

7

Инспектор V степен

Инспектор Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

8

Инспектор VІ степен

Инспектор Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

9

Инспектор по ЗН ІV степен

Инспектор Изпълнителска

Бакалавър

2 г.

10

Инспектор по ЗН V степен

Инспектор Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

11

Инспектор по ЗН VІ степен

Инспектор Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

ІV.2.1. РДПБЗН, районни служби „Пожарна безопасност и защита на населението“

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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№

Длъжностно наименование

Специфично наименование

Вид длъжност

Минимална
Минимален
образователно- професионаквалификационлен стаж
на степен или
образователна и
научна степен

1

Началник (РСПБЗН І степен)

Главен инспектор

Ръководна

Бакалавър

6 г.

2

Началник (РСПБЗН ІІ степен)

Главен инспектор

Ръководна

Бакалавър

6 г.

3

Началник (РСПБЗН ІІІ степен) Главен инспектор

Ръководна

Бакалавър

6 г.

4

Началник на група

Старши
инспектор

Ръководна

Бакалавър

5 г.

5

Началник на участък

Старши
инспектор

Ръководна

Бакалавър

5 г.

6

Инспектор V степен

Инспектор Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

7

Инспектор VІ степен

Инспектор Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

8

Инспектор по ЗН V степен

Инспектор Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

9

Инспектор по ЗН VІ степен

Инспектор Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

V.

Дирекция „Вътрешна сигурност“

1

Директор

Старши
комисар

Ръководна

Магистър

10 г.

2

Заместник-директор

Комисар

Ръководна

Магистър

10 г.

3

Началник на отдел

Комисар

Ръководна

Магистър

8 г.

4

Началник на сектор

Главен инспектор

Ръководна

Бакалавър

6 г.

5

Началник на група

Старши
инспектор

Ръководна

Бакалавър

5 г.

6

Разузнавач I степен

Инспектор Изпълнителска

Бакалавър

5 г.

7

Разузнавач II степен

Инспектор Изпълнителска

Бакалавър

4 г.

8

Разузнавач ІII степен

Инспектор Изпълнителска

Бакалавър

3 г.

9

Разузнавач ІV степен

Инспектор Изпълнителска

Бакалавър

2 г.

10

Разузнавач V степен

Инспектор Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

11

Разузнавач VІ степен

Инспектор Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

VІ.

Дирекция „Миграция“

1

Директор

Старши
комисар

Ръководна

Магистър

10 г.

2

Заместник-директор

Комисар

Ръководна

Магистър

10 г.

3

Началник на отдел

Комисар

Ръководна

Магистър

8 г.

4

Началник на сектор

Главен инспектор

Ръководна

Бакалавър

6 г.

5

Началник на група

Старши
инспектор

Ръководна

Бакалавър

5 г.

6

Полицейски инспектор I степен Инспектор Изпълнителска

Бакалавър

5 г.

7

Полицейски инспектор II степен Инспектор Изпълнителска

Бакалавър

4 г.

8

Полицейски инспектор ІII степен Инспектор Изпълнителска

Бакалавър

3 г.

9

Полицейски инспектор ІV степен Инспектор Изпълнителска

Бакалавър

2 г.

10

Полицейски инспектор V степен Инспектор Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

11

Полицейски инспектор VІ степен Инспектор Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

БРОЙ 13
№

VІ.1.

ДЪРЖАВЕН

Длъжностно наименование

Специфично наименование

ВЕСТНИК
Вид длъжност

С Т Р. 6 7   
Минимална
Минимален
образователно- професионаквалификационлен стаж
на степен или
образователна и
научна степен

ДМ, Специален дом за временно настаняване на чужденци (СДВНЧ) – София

1

Началник на отдел

Комисар

Ръководна

Магистър

8 г.

2

Началник на сектор

Главен инспектор

Ръководна

Бакалавър

6 г.

3

Началник на група

Старши
инспектор

Ръководна

Бакалавър

5 г.

4

Полицейски инспектор ІII степен Инспектор Изпълнителска

Бакалавър

3 г.

5

Полицейски инспектор ІV степен Инспектор Изпълнителска

Бакалавър

2 г.

6

Полицейски инспектор V степен Инспектор Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

7

Полицейски инспектор VІ степен Инспектор Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

VІ.2.

ДМ, СДВНЧ – Любимец

1

Началник на отдел

Комисар

Ръководна

Магистър

8 г.

2

Началник на сектор

Главен инспектор

Ръководна

Бакалавър

6 г.

3

Началник на група

Старши
инспектор

Ръководна

Бакалавър

5 г.

4

Полицейски инспектор ІV степен Инспектор Изпълнителска

Бакалавър

2 г.

5

Полицейски инспектор V степен Инспектор Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

6

Полицейски инспектор VІ степен Инспектор Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

VІІ.

Специализиран отряд за борба с тероризма (СОБТ)

1

Командир

Старши
комисар

Ръководна

Магистър

10 г.

2

Заместник-командир

Комисар

Ръководна

Магистър

10 г.

3

Началник на отдел

Комисар

Ръководна

Магистър

8 г.

4

Началник на сектор

Главен инспектор

Ръководна

Бакалавър

6 г.

5

Началник на група

Старши
инспектор

Ръководна

Бакалавър

5 г.

6

Разузнавач I степен

Инспектор Изпълнителска

Бакалавър

5 г.

7

Разузнавач II степен

Инспектор Изпълнителска

Бакалавър

4 г.

8

Разузнавач ІII степен

Инспектор Изпълнителска

Бакалавър

3 г.

9

Разузнавач ІV степен

Инспектор Изпълнителска

Бакалавър

2 г.

10

Разузнавач V степен

Инспектор Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

11

Разузнавач VІ степен

Инспектор Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

VІІ.1. СОБТ (териториални звена с район на действие извън територията на гр. София)
1

Началник на сектор

Главен инспектор

Ръководна

Бакалавър

6 г.

2

Началник на група

Старши
инспектор

Ръководна

Бакалавър

5 г.

3

Разузнавач ІV степен

Инспектор Изпълнителска

Бакалавър

2 г.

4

Разузнавач V степен

Инспектор Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

5

Разузнавач VІ степен

Инспектор Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

Магистър

10 г.

VІІІ.
1

Столична дирекция на вътрешните работи (СДВР)
Директор

Старши
комисар

Ръководна

С Т Р.
№
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ДЪРЖАВЕН
Длъжностно наименование

ВЕСТНИК

Специфично наименование

Вид длъжност

БРОЙ 13
Минимална
Минимален
образователно- професионаквалификационлен стаж
на степен или
образователна и
научна степен

2

Заместник – директор

Старши
комисар

Ръководна

Магистър

10 г.

3

Началник на отдел

Комисар

Ръководна

Магистър

8 г.

4

Заместник-началник на отдел

Комисар

Ръководна

Магистър

8 г.

5

Началник на сектор

Главен инспектор

Ръководна

Бакалавър

6 г.

6

Началник на група

Старши
инспектор

Ръководна

Бакалавър

5 г.

7

Старши оперативен дежурен

Инспектор Изпълнителска

Бакалавър

5 г.

8

Старши разследващ полицай

Инспектор Изпълнителска

Бакалавър

4 г.

9

Разследващ полицай

Инспектор Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

10

Младши разследващ полицай

Инспектор Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

11

Разузнавач ІII степен

Инспектор Изпълнителска

Бакалавър

3 г.

12

Разузнавач ІV степен

Инспектор Изпълнителска

Бакалавър

2 г.

13

Разузнавач V степен

Инспектор Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

14

Разузнавач VІ степен

Инспектор Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

15

Полицейски инспектор ІII степен Инспектор Изпълнителска

Бакалавър

3 г.

16

Полицейски инспектор ІV степен Инспектор Изпълнителска

Бакалавър

2 г.

17

Полицейски инспектор V степен Инспектор Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

18

Полицейски инспектор VІ степен Инспектор Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

VІІІ.1. СДВР, районни управления (РУ)
1

Началник (РУ)

Комисар

Ръководна

Магистър

8 г.

2

Заместник-началник (РУ)

Комисар

Ръководна

Магистър

8 г.

3

Началник на сектор

Главен инспектор

Ръководна

Бакалавър

6 г.

4

Началник на участък

Старши
инспектор

Ръководна

Бакалавър

5 г.

5

Началник на група

Старши
инспектор

Ръководна

Бакалавър

5 г.

6

Старши разследващ полицай

Инспектор Изпълнителска

Бакалавър

4 г.

7

Разследващ полицай

Инспектор Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

8

Младши разследващ полицай

Инспектор Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

9

Разузнавач ІV степен

Инспектор Изпълнителска

Бакалавър

2 г.

10

Разузнавач V степен

Инспектор Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

11

Разузнавач VІ степен

Инспектор Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

12

Полицейски инспектор ІV степен Инспектор Изпълнителска

Бакалавър

2 г.

13

Полицейски инспектор V степен Инспектор Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

14

Полицейски инспектор VІ степен Инспектор Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

ІХ.

Областни дирекции на МВР (ОДМВР)

1

Директор I степен

Старши
комисар

Ръководна

Магистър

10 г.

2

Директор IІ степен

Старши
комисар

Ръководна

Магистър

10 г.

3

Директор IІІ степен

Старши
комисар

Ръководна

Магистър

10 г.

БРОЙ 13

ДЪРЖАВЕН

№

Длъжностно наименование

4
5

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 9   

Специфично наименование

Вид длъжност

Минимална
Минимален
образователно- професионаквалификационлен стаж
на степен или
образователна и
научна степен

Заместник-директор I степен

Комисар

Ръководна

Магистър

10 г.

Заместник-директор II степен

Комисар

Ръководна

Магистър

10 г.

6

Заместник-директор IІІ степен

Комисар

Ръководна

Магистър

10 г.

7

Началник на отдел

Комисар

Ръководна

Магистър

8 г.

8

Началник на сектор

Главен инспектор

Ръководна

Бакалавър

6 г.

9

Началник на група

Старши
инспектор

Ръководна

Бакалавър

5 г.

10

Главен разследващ полицай (в Инспектор Изпълнителска
отдел)

Бакалавър

6 г.

11

Старши разследващ полицай в Инспектор Изпълнителска
ОДМВР

Бакалавър

4 г.

12

Старши разследващ полицай в РУ Инспектор Изпълнителска

Бакалавър

4 г.

13

Разследващ полицай в ОДМВР Инспектор Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

14

Разследващ полицай в РУ

Инспектор Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

15

Младши разследващ полицай

Инспектор Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

16

Разузнавач ІV степен

Инспектор Изпълнителска

Бакалавър

2 г.

17

Разузнавач V степен

Инспектор Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

18

Разузнавач VІ степен

Инспектор Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

19

Полицейски инспектор ІV степен Инспектор Изпълнителска

Бакалавър

2 г.

20

Полицейски инспектор V степен Инспектор Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

21

Полицейски инспектор VІ степен Инспектор Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

ІХ.1.

ОДМВР, районни управления

1

Началник I степен (РУ)

Главен инспектор

Ръководна

Бакалавър

7 г.

2

Началник ІІ степен (РУ)

Главен инспектор

Ръководна

Бакалавър

7 г.

3

Началник IІІ степен (РУ)

Главен инспектор

Ръководна

Бакалавър

7 г.

4

Началник на сектор

Главен инспектор

Ръководна

Бакалавър

6 г.

5

Началник на група

Старши
инспектор

Ръководна

Бакалавър

5 г.

6

Началник на участък

Старши
инспектор

Ръководна

Бакалавър

5 г.

7

Разузнавач V степен

Инспектор Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

8

Разузнавач VІ степен

Инспектор Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

9

Полицейски инспектор V степен Инспектор Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

10

Полицейски инспектор VІ степен Инспектор Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

Х.

Дирекция „Инспекторат“(ДИ)  

1

Директор

Старши
комисар

Ръководна

Магистър

10 г.

2

Заместник-директор

Комисар

Ръководна

Магистър

10 г.

3

Началник на отдел

Комисар

Ръководна

Магистър

8 г.

С Т Р.
№
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образователна и
научна степен

4

Държавен инспектор

Държавен Изпълнителска
инспектор

Магистър

7 г.

5

Главен инспектор

Инспектор Изпълнителска

Бакалавър

5 г.

6

Старши инспектор

Инспектор Изпълнителска

Бакалавър

4 г.

ХІ.

Институт по психология (ИП)

1

Началник на отдел

Комисар

Ръководна

Магистър

8 г.

2

Началник на сектор

Главен инспектор

Ръководна

Бакалавър

6 г.

3

Специалист I степен

Инспектор Изпълнителска

Бакалавър

5 г.

4

Специалист II степен

Инспектор Изпълнителска

Бакалавър

4 г.

5

Специалист ІII степен

Инспектор Изпълнителска

Бакалавър

3 г.

6

Специалист ІV степен

Инспектор Изпълнителска

Бакалавър

2 г.

7

Специалист V степен

Инспектор Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

8

Специалист VІ степен

Инспектор Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

Бакалавър

6 г.
2 г.

ХІ.1.

ИП (структурни звена в страната)

1

Началник на сектор

Главен инспектор

2

Специалист ІV степен

Инспектор Изпълнителска

Бакалавър

3

Специалист V степен

Инспектор Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

4

Специалист VІ степен

Инспектор Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

ХІІ.

Ръководна

Академия на МВР (АМВР)

1

Ректор

Старши
комисар

Ръководна

Доктор

10 г.

2

Заместник-ректор

Комисар

Ръководна

Доктор

10 г.

3

Декан

Комисар

Ръководна

Доктор

8 г.

4

Заместник-декан

Комисар

Ръководна

Доктор

8 г.

5

Ръководител на катедра

Главен инспектор

Ръководна

Доктор

6 г.

6

Професор

Държавен Изпълнителска
инспектор

Доктор

5 г.

7

Доцент

Държавен Изпълнителска
инспектор

Доктор

3 г.

8

Главен асистент

Инспектор Изпълнителска

Доктор

2 г.

9

Асистент

Инспектор Изпълнителска

Магистър

не се изисква

10

Старши преподавател

Инспектор Изпълнителска

Магистър

3 г.

11

Преподавател

Инспектор Изпълнителска

Магистър

не се изисква

12

Главен инструктор (ЦБПС)

Инспектор Изпълнителска

Бакалавър

3 г.

13

Старши инструктор (ЦБПС)

Инспектор Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

ХІІ. 1. Центрове за специализация и професионална подготовка (ЦСПП)
1

Директор (ЦСПП)

Комисар

Ръководна

Магистър

8 г.

2

Заместник-директор (ЦСПП)

Главен инспектор

Ръководна

Бакалавър

6 г.

3

Ръководител на секция

Старши
инспектор

Ръководна

Бакалавър

5 г.

БРОЙ 13
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образователно- професионаквалификационлен стаж
на степен или
образователна и
научна степен

4

Старши преподавател

Инспектор Изпълнителска

Бакалавър

3 г.

5

Преподавател

Инспектор Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

ХІІІ.

Дирекция „Международно оперативно сътрудничество“

1

Директор

Старши
комисар

Ръководна

Магистър

10 г.

2

Началник на отдел

Комисар

Ръководна

Магистър

8 г.

3

Началник на сектор

Главен инспектор

Ръководна

Бакалавър

6 г.

4

Задграничен представител I степен

Ръководна

Магистър

7 г.

5

Началник на група

Ръководна

Бакалавър

5 г.

6

За д г ра н и чен п редс та ви т ел I І
степен

Изпълнителска

Магистър

5 г.

7

Разузнавач I степен

Инспектор Изпълнителска

Бакалавър

5 г.

8

Разузнавач II степен

Инспектор Изпълнителска

Бакалавър

4 г.

9

Разузнавач ІII степен

Инспектор Изпълнителска

Бакалавър

3 г.

10

Разузнавач ІV степен

Инспектор Изпълнителска

Бакалавър

2 г.

11

Разузнавач V степен

Инспектор Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

12

Разузнавач VІ степен

Инспектор Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

Старши
инспектор

Забележки:
1. Изискването за минимална образователно-квалификационна степен на висшето образование „бакалавър“ е по смисъла на чл. 42, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закона за висшето образование.
2. Изискването за образователно-квалификационна степен „бакалавър“ за заемане на длъжностите
за разследващи полицаи се отнася само за лица, придобили бакалавърска степен в Академията на МВР.    
3. При изготвяне на документи специфичното наименование на длъжността, която заема държавният
служител, се изписва пред имената на служителя.

Приложение № 2    
Класификатор на длъжностите в МВР за служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и 3 и ал. 3 ЗМВР
Б. Държавни служители със средно образование
№

Длъжностно наименование

Специфично наименование

Вид длъжност

Минимален
професионален стаж

1

Началник на противопожарен участък

Младши експерт

Младши изпълнителска

3 г.

2

Началник на дежурна смяна (ГДПБЗН)

Младши експерт

Младши изпълнителска

2 г.

3

Главен боцман

Младши експерт

Младши изпълнителска

2 г.

4

Командир на кораб до 20 БРТ

Младши експерт

Младши изпълнителска

3 г.

5

Командир на отделение

Младши експерт

Младши изпълнителска

2 г.

6

Командир на екип (ГДПБЗН)

Младши експерт

Младши изпълнителска

2 г.

С Т Р.
№
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Специфично наименование

Вид длъжност

Минимален
професионален стаж

7

Младши експерт  

Младши експерт

Младши изпълнителска

2 г.

8

Младши разузнавач  

Младши експерт

Младши изпълнителска

2 г.

9

Младши полицейски инспектор   

Младши експерт

Младши изпълнителска

2 г.

10

Младши оперативен дежурен

Младши експерт

Младши изпълнителска

2 г.

11

Младши инструктор

Младши експерт

Младши изпълнителска

2 г.

12

Борден техник

Младши експерт

Младши изпълнителска

2 г.

13

Младши инспектор І степен (ГДПБЗН)

Младши инспектор

Младши изпълнителска

2 г.

14

Старши полицай

Младши инспектор

Младши изпълнителска

1 г.

15

Старши пожарникар

Младши инспектор

Младши изпълнителска

1 г.

16

Старши пожарникар /Старши спасител

Младши инспектор

Младши изпълнителска

1 г.

17

Старши спасител (ГДПБЗН)

Младши инспектор

Младши изпълнителска

1 г.

18

Младши инспектор ІІ степен (ГДПБЗН)

Младши инспектор

Младши изпълнителска

1 г.

19

Младши автоконтрольор I степен

Младши инспектор

Младши изпълнителска

1 г.

20

Водач на оперативен автомобил I степен

Младши инспектор

Младши изпълнителска

1 г.

21

Водач на специален автомобил I степен
(ГДПБЗН)

Младши инспектор

Младши изпълнителска

1 г.

22

Полицай

Младши инспектор

Младши изпълнителска

не се изисква

23

Пожарникар

Младши инспектор

Младши изпълнителска

не се изисква

24

Пожарникар/Спасител

Младши инспектор

Младши изпълнителска

не се изисква

25

Младши инспектор ІІІ степен (ГДПБЗН)

Младши инспектор

Младши изпълнителска

не се изисква

26

Спасител (ГДПБЗН)

Младши инспектор

Младши изпълнителска

не се изисква

27

Младши автоконтрольор IІ степен

Младши инспектор

Младши изпълнителска

не се изисква

28

Водач на оперативен автомобил IІ степен

Младши инспектор

Младши изпълнителска

не се изисква

29

Водач на специален автомобил IІ степен Младши инспек(ГДПБЗН)
тор

Младши изпълнителска

не се изисква

Забележка.
При изготвяне на документи специфичното наименование на длъжността, която заема държавният
служител, се изписва пред имената на служителя.

БРОЙ 13

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 7 3   
Приложение № 3   

Класификатор на длъжностите в МВР за служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и 3
и ал. 3 ЗМВР
В. Лица, работещи по трудово правоотношение

№
I.

Длъжностно наименование

КОД по НКПД

РЪКОВОДНИ, АНАЛИТИЧНИ И ПРИЛОЖНИ СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Образователно-квалификационна степен бакалавър и магистър; образователна
и научна степен доктор

1

Заместник-министър

1111

7013

2

Началник на политически кабинет, министър

1111

7014

3

Парламентарен секретар

1112

7049

4

Съветник, министър

2422

6049

5

Експерт, кабинета на министър

2422

6050

6

Главен експерт/помощник, главен секретар на МВР

2422

6041

7

Директор, институт

1223

7003

8

Заместник-директор, институт

1223

7004

9

Началник клиника

1342

7010

10

Ръководител, катедра

1345

9012

11

Професор

2422

7083

12

Професор, висше училище

2310

7005

13

Доцент

2422

7082

14

Доцент, висше училище

2310

7004

15

Управител, лечебно заведение

1342

7003

16

Началник сектор

1219

6019

17

Лекар/заместник-началник клиника

2211

7001

18

Главен асистент

2422

7080

19

Главен асистент, висше училище

2310

7003

20

Асистент

2422

7081

21

Асистент, висше училище

2310

7002

22

Старши преподавател, висше училище     

2310

7007

23

Преподавател, висше училище                           

2310

6001

24

Преподавател, център за професионално обучение  

2320

5009

25

Началник, строителен обект

1323

7006

26

Ръководител, група

1219

5012

27

Лекар, началник отделение

1342

7011

28

Лекар/началник операционен блок                 

2211

7001

29

Лекар/заместник-началник отделение

2211

7001

30

Лекар/професор

2211

7001

31

Лекар/началник на кабинет                                    

2211

7001

32

Лекар/завеждащ медицинска служба   

2211

7001

33

Лекар

2211

7001

34

Лекар/председател на РЕЛК                                     

2211

7001

35

Лекар по дентална медицина

2261

7001

36

Лекар, специализант                                      

2212

7081

37

Фармацевт-магистър, ръководител на аптека

1342

7020

38

Фармацевт магистър

2262

7003

39

Служител, сигурност на информацията

2422

7065

С Т Р.
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40

Главен счетоводител

2411

6002

41

Заместник главен счетоводител

2411

6003

42

Финансов контрольор

2411

6012

43

Главен юрисконсулт

2611

7022

44

Старши юрисконсулт

2611

7023

45

Юрисконсулт

2611

7021

46

Младши юрисконсулт

2611

7024

47

Главен експерт

2422

6041

48

Експерт

2422

6056

49

Главна медицинска сестра

1342

6012

50

Старша медицинска сестра

1342

6013

51

Старша акушерка

1342

6017

52

Старши рехабилитатор

1342

6019

53

Старши медицински лаборант

1342

6015

54

Старши рентгенов лаборант

1342

6014

55

Кинезитерапевт

2264

6004

56

Технически ръководител, строителство

3123

3001

57

Главен специалист

3359

3026

58

Биолог

2131

6006

59

Инженер, енергетик

2151

6002

60

Управител/културни дейности

1120

7023

61

Икономист, финанси

2631

6024

62

Инженер, инвеститорски контрол

2142

6004

63

Инженер, електроник

2152

6004

64

Инженер, телекомуникация

2153

6003

65

Инженер, конструктор

2144

6042

66

Инженер, контролно-измервателни прибори и апаратура

2144

6018

67

Инженер, производство

2141

6001

68

Инспектор, технически надзор

3123

3002

69

Инспектор/организация на строителството

3343

3005

70

Инспектор, обществено хранене

3359

3015

71

Икономист, плановик

2631

6026

72

Преводач

2643

6006

73

Психолог

2634

6001

74

Редактор, книги

2641

6008

75

Програмист, бази данни

2521

6005

76

Системен администратор

2522

6001

77

Стоковед

4321

2018

78

Химик

2113

6001

79

Физик

2111

6005

80

Инспектор/експлоатация на авиационна техника

3343

3005

81

Инженер, електрически машини и апарати

2151

6008

82

Инженер, корабни машини и механизми

2144

6026

83

Организатор обучение/Академия на МВР

2424

6004

84

Инженер, хидролог

2142

6001
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85

Инженер, водоснабдяване и канализация

2142

6002

86

Инженер, строителен

2142

6012

87

Инженер, отоплителни, вентилационни и охладителни системи

2144

6030

88

Инженер, химик

2145

6001

89

Коректор

4413

6005

90

Счетоводител

2411

6004

91

Специалист/държавни имоти

3343

3008

92

Специалист/информационни източници

3343

3008

93

Специалист/ценообразуване в Капитално строителство

3343

3008

94

Специалист/почивно дело

3343

3008

95

Специалист/по щата и регистрация на МПС

3343

3008

96

Специалист/обществено хранене

3343

3008

97

Специалист/вещево осигуряване

3343

3008

98

Уредник, музей/МВР

2621

6004

99

Диригент

2652

7011

Образователно-квалификационна степен професионален бакалавър по…
1

Библиотекар

2622

5001

2

Инструктор, обучение на водачи на моторно превозно средство (МПС)

5165

5001

3

Фелдшер

2240

3001

4

Инструктор, диетично хранене

2265

3002

5

Помощник-фармацевт

3213

5001

6

Главна медицинска сестра

1342

6012

7

Старша медицинска сестра

1342

6013

8

Медицинска сестра

2221

5001

9

Старша акушерка

1342

6017

10

Акушерка

2222

5001

11

Старши рехабилитатор

1342

6019

12

Рехабилитатор

2264

5001

13

Старши медицински лаборант

1342

6015

14

Медицински лаборант

3212

5012

15

Старши рентгенов лаборант

1342

6014

16

Рентгенов лаборант

3211

3001

17

Медицински секретар

3344

3001

ІІ.

СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИК АЦИЯ
Първа група

1

Техник, строителство и архитектура

3112

3009

2

Технически ръководител, строителство

3123

3001

3112

3007

Втора група
1

Техник, инвеститорски контрол

2

Инспектор, контрол на общоопасни средства

3119

3048

3

Техник, гражданско строителство (конструктор)

3112

3004

4

Техник-механик, експлоатация на автомобилния транспорт

3115

3045

5

Техник, механик/дозиметрични прибори

3115

3004

6

Техник, механик/организационна техника и технически средства

3115

3004

7

Техник, механик/технически контрол на МПС

3115

3004
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8

Техник, производствени резултати

3119

3010

9

Организатор/въоръжението

3343

3007

10

Организатор/вещево осигуряване

3343

3007

11

Организатор/финансиране на строителството

3343

3007

12

Счетоводител

2411

6004

13

Техник, асансьорна техника

3113

3002

14

Техник, електронна техника

3114

3007

15

Техник-механик, климатична, вентилационна и хладилна техника

3115

3039

16

Техник, механик/нестандартно противопожарно оборудване

3115

3004

17

Техник, телекомуникации

3522

3007

18

Технолог/производствена база

3119

3044

19

Лаборант/аналитик

7549

2005

20

Лаборант, препаратор

3212

3006

21

Фотограф

3431

3001

22

Техник, електрически системи

3113

3006

23

Техник, медицинска техника

3119

3006

24

Административен секретар/Организатор на Академичен съвет и Специализиран научен съвет – АМВР

3343

3001

25

Техник-механик, самолетна техника

3115

3018

26

Техник, механик

3115

3004

27

Авиомеханик

3155

3001

28

Ветеринарен техник (фелдшер)

3240

3003

ІІІ. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ
Първа група
1

Технически сътрудник/политически кабинет

4110

2005

2

Управител, спортни дейности

1431

3016

3

Управител/общежитие                      

1120

7023

4

Управител/учебна база

1120

7023

5

Управител, стол

1412

3007

6

Управител, хижа

1439

3006

7

Дактилоскопист

3355

3010

8

Технически изпълнител/по заплащането  на труда

4110

2006

9

Сътрудник, охрана/граничен контрол

5414

3010

10

Сътрудник, охрана

5414

3010

11

Инструктор

5169

3007

12

Оркестрант

2652

6004

4311

2002

Втора група
1

Касиер, домакин/„Пътна полиция“

2

Системен оператор

3513

3003

3

Оператор, стая с контролни съоръжения/СОД

3522

3016

4

Началник, склад   

4321

2021

Трета група
1

Завеждащ, административна служба

4110

2001

2

Отчетник, планиране на материали

4322

2002

3

Технически изпълнител/„Пътна полиция“

4110

2006

БРОЙ 13
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4

Технически изпълнител/„Човешки ресурси“

4110

2006

5

Технически изпълнител/учебно-методическа дейност

4110

2006

6

Технически изпълнител/научно-приложно звено

4110

2006

7

Диспечер, транспортни средства

4323

2007

8

Управител/ведомствен жилищен фонд

1120

7023

9

Телефонист/междуселищен номератор

4223

2002

10

Секретар

4120

2001

11

Завеждащ, техническа служба

4110

2002

ІV.

ПОМОЩЕН ПЕРСОНАЛ СЪС СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ
Първа група

1

Снабдител, доставчик

4321

2015

2

Домакин

4321

3022

3

Организатор/медицински регистратор

3343

3007

4

Машинописец I категория

4131

2001

Втора група
1

Технически изпълнител

4110

2006

2

Деловодител

4415

2003

3

Магазинер

4321

2008

4

Машинописец II категория

4131

2001

Трета група
1

Куриер

9621

0001

2

Продавач,  бюфет

5212

0001

3

Продавач,  книги

9520

0002

4

Сервитьор

5131

2004

5

Администратор, хотел

4224

3002

6

Касиер

5230

1001

7

Калкулант

4311

2001

5329

1003

8

Дезинфектатор

V.

КВАЛИФИЦИРАНИ РАБОТНИЦИ

1

Бояджия, сгради

7131

1001

2

Бръснар

5141

2002

3

Фризьор

5141

2001

4

Водопроводчик (вътрешно водоснабдяване и канализация)

7126

2002

5

Водач, електрокар

8344

2003

6

Водач, мотокар

8344

2004

7

Дърводелец

7115

2002

8

Електромонтьор

7412

2009

9

Заварчик

7212

1001

10

Кранист

8343

2001

11

Главен готвач

3434

2001

12

Готвач

5120

2001

13

Помощник-готвач

5120

2003

14

Майстор-сладкар

7512

2008
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15

Сладкар

5120

2002

16

Транжор

7511

1019

17

Машинист, пътно-строителни машини

8342

2007

18

Автомонтьор

7231

2001

19

Монтьор, печатарско оборудване

7233

2025

20

Монтьор, вътрешноотоплителни инсталации

7127

2003

21

Монтьор, ремонт на машини и оборудване

7233

2031

22

Монтьор, поддръжка на инсталации и оборудване

7233

2030

23

Моделиер-конструктор, облекла

7531

3009

24

Огняр

8182

2004

25

Печатар/полиграфист

7322

2014

26

Монтьор, корабно оборудване

7233

2019

27

Работник по ремонт на въоръжението

7549

2020

28

Ретушьор

7321

2029

29

Сарач

7536

1021

30

Работник, строителството

9312

0003

31

Стругар

7223

1015

32

Фрезист

7223

2041

33

Шивач

7533

1014

34

Шлосер

7222

3011

35

Шофьор, противопожарен автомобил

8332

2001

36

Шофьор, товарен автомобил

8332

2010

37

Шофьор, автобус

8331

2002

38

Шофьор, лекотоварен автомобил

8322

2006

39

Шофьор, тежкотоварен автомобил – 12 и повече тонове

8332

2005

40

Шофьор, лек автомобил  до 9 места

8322

2002

41

Шофьор, тежкотоварен автомобил

8332

2009

VІ. НЕКВАЛИФИЦИРАНИ РАБОТНИЦИ
1

Гледач, служебни животни

5164

1009

2

Камериер/камериерка

5162

1001

3

Перач, ръчно

9121

0003

4

Общ работник

9622

0001

5

Работник, кухня

9412

0003

6

Работник, озеленяване

9214

0015

7

Спасител, плаж

5419

1002

8

Санитар

5321

1002

9

Пазач

9510

0005

10

Чистач

9112

0004

VІІ. Приложни специалисти със спомагателни функции и средно образование (за служители, чиито
правоотношения се преобразуват съгласно § 70, ал. 1, т. 3 и 4 ЗИДЗМВР (ДВ, бр. 81 от 2016 г.)
и за държавни служители със средно образование, чиито правоотношения се преобразуват
съгласно § 70, ал. 1, т. 2 ЗИДЗМВР (ДВ, бр. 81 от 2016 г.)
1

Старши специалист

3359

3022

2

Младши специалист

3359

3021

904

БРОЙ 13
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СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 824
от 22 декември 2016 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община е постъпило заявление вх. № ГР-94-М-67/14.04.2008 г. от Маргарита
Василева Стоянова с искане за разрешаване
изработването на подробен устройствен план – изменение на план за регулация в обхвата на поземлен имот № 804, к.л. 757, до кв. 5, м. Малинова
долина – Обслужващи обекти на Околовръстен
път, район „Витоша“.
Към заявлението са приложени: мотивирано
предложение; нотариален акт за имот пл. № 804
със собственик Маргарита Василева Стоянова;
скица от цифровия кадастър на СО.
Мотивираното предложение заедно с останалите документи са разгледани от отделите на
НАГ. На 10.06.2008 г. с мотивирано предписание
на главния архитект на София е допуснато изработването на ПУП – ИПР и ПЗ.
Със заявление вх. № ГР-94-М-67/23.09.2008 г.
от Маргарита Василева Стоянова е внесен проект
за ИПР и ПЗ за създаване на УПИ XVII-804,
XVIII-804, XIX – озеленяване, и задънена улица
от о.т. 343а до о.т. 343з, кв. 5, м. Малинова долина – Обслужващи обекти на Околовръстен път.
В новосъздадените УПИ участва имот без планоснимачен номер. Към проекта са представени
съгласувателни писма от „Софийска вода“ – АД, с
изходни данни от м. юли 2008 г. и „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД, от 21.07.2008 г. с предписание
проектът да се съгласува с „ЕСО – София“ – ЕАД.
С писмо изх. № ГР-94-М-67/29.09.2008 г. проектът е изпратен за съобщаване по реда на чл. 128,
ал. 3 ЗУТ в район „Витоша“.
С писмо № 6602-394/1.12.2008 г. на главния
архитект на район „Витоша“ проектът е върнат
от съобщаване, като в законоустановения срок
е постъпило 1 възражение.
Проектът заедно с възражението са разгледани
от ОЕСУТ с протокол № ЕС-Г-12/3.02.2009 г., т.
41. Решението е възражението да бъде уважено, да
се изпълнят изискванията на чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО
и проектът да се съгласува с НЕК – ЕСО, като
след изпълнение на корекциите същият да се
съобщи по реда на чл. 128, ал. 10 ЗУТ.
Проектът е коригиран и с писмо изх. № ГР94-М-67/15.05.2009 г. е изпратен за съобщаване
по реда на чл. 128, ал. 10 ЗУТ.
С писмо № 66-02-394/17.07.2009 г. на главния
архитект на район „Витоша“ проектът е върнат
от обявяване, като в законоустановения срок не
са постъпили възражения.
Представено е заснемане на високата дървесна
растителност, заверено от Дирекция „Зелена система“ – СО, на 18.12.2009 г. със забележка: „Да се
запази декоративната растителност“, и експертна
оценка със заключение, че на територията на
обекта няма наличие на значими декоративни
растителни видове, притежаващи важни естетически или паркоустройствени функции.
Проектът е разгледан и съгласуван от отделите на НАГ.

ВЕСТНИК
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Проектът е разгледан и приет от ОЕСУТ с
протокол № ЕС-Г-4/12.01.2010 г., т. 23, допълнен
с решение по протокол № ЕС-Г-28/23.03.2010 г., т.
10, като решението е след представяне на предварителен договор по чл. 15, ал. 3 ЗУТ проектът
да се изпрати в СОС за одобряване на основание
чл. 21, ал. 6 ЗУТ.
С писмо изх. № ГР-94-М-67/7.04.2010 г. протоколите на ОЕСУТ са изпратени на собственика
Маргарита Василева Стоянова за сведение и
изпълнение.
С писмо вх. № ГР-94-М-67/26.04.2012 г. от
Маргарита Василева Стоянова е внесен нов
проект във връзка с промяна на инвестиционните намерения и невъзможност на заявителя за
приключване на процедурата по чл. 15, ал. 3 и 5
ЗУТ, както и влязлата в сила кадастрална карта
за район „Витоша“.
С писмо изх. № ГР-94-М-67/9.11.2012 г. на началник-отдел „Подробни устройствени планове“ е
поискано от заявителя Маргарита Василева Стоянова да уточни инвестиционните си намерения,
тъй като с внесения проект отново се предвижда
процедура по сключване на договор по чл. 15,
ал. 3 и 5 ЗУТ, както и да представи комбинирана
скица по чл. 16, ал. 3 ЗКИР.
С писмо вх. № ГР-94-М-67/17.10.2013 г. от заявителя Маргарита Василева Стоянова отново е
внесен коригиран проект с обяснителна записка,
изработен върху влязлата в сила кадастрална
карта за имоти с идентификатори 68134.2045.2662,
68134.2045.2663, 68134.2045.2665, 68134.2045.2702,
68134.2045.2701, 68134.2045.2700, за създаване на
УПИ XVII – за озеленяване, XVIII-2665, 2702 и
XIX-2662, 2663; задънена улица от о.т. 343а до о.т.
343и, кв. 5, м. Малинова долина – Обслужващи
обекти на Околовръстен път. Приложена е скица от СГКК – София, за имот с идентификатор
68134.2045.804 и изчисление на площи – отнета
и придаваема част.
С писмо изх. № ГР-94-М-67/13.11.2013 г. на
главния архитект на СО е поискано становище
от кмета на район „Витоша“ по представения
проект и предложеното отреж дане на У ПИ
XVII – за озеленяване, тъй като поземлени имоти
с идентификатори 68134.2045.2663, 68134.2045.2702,
68134.2045.2700 са общинска собственост и са обект
на процедура по сключване на предварителен
договор по чл. 15, ал. 3 ЗУТ.
С писмо № 6602-472(1)/14.01.2014 г. на кмета на
район „Витоша“ е представено решение на РЕСУТ
с положително становище по предложеното отреждане за УПИ XVII – за озеленяване, като е
предложено към отреждането и застрояването
да бъде добавен „трафопост“.
Преписката е изпратена за становище в отдел
„Правен“.
С лед с т а нови ще н а о т де л „Пр а в ен “ о т
17.02.2014 г. с писмо изх. № ГР-94-М-67/29.04.2014 г.
проектът е изпратен за съобщаване по реда на
чл. 128, ал. 3 и 10 ЗУТ.
Представено е съгласуване с „ЕСО“ – ЕАД,
с № ПМО-2252/22.04.2014 г.
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С писмо № 6602-151(7)/11.11.2014 г. на главния
архитект на район „Витоша“ е удостоверено,
че проектът е съобщен на заинтересованите
собственици и в законоустановения срок няма
постъпили възражения.
Преписката е изпратена отново за становище в
отдел „Правен“ на 20.11.2014 г., като след представено становище от 24.11.2014 г. и проверка на реда
за съобщаване проектът е изпратен за дообявяване
в района с писмо изх. № ГР-94-М-67/16.12.2014 г.
С писмо № 6602-472(2)/6.02.2015 г. на главния
архитект на район „Витоша“ е удостоверено, че
проектът е дообявен и няма постъпили възражения.
С лед с т а нови щ а н а о т де л „Пр а в ен “ о т
19.02.2015 г. и 7.03.2015 г. проектът е разгледан и приет от ОЕСУТ с протокол № ЕС-Г16/10.03.2015 г., т. 20, със следните служебни
предложения – да се нанесе коректно отреждането
на УПИ XVI; в ПЗ да се предвиди застрояване
за трафопост; в частите между ПИ с № 2013 и
1532, затворени между съществуващата и новопредвидената улица, да са предвиди УПИ „за
озеленяване и техническа инфраструктура“; да се
представи договор по чл. 15, ал. 3 ЗУТ.
Протокол № ЕС-Г-16/10.03.2015 г. на ОЕСУТ е
изпратен за сведение и изпълнение на собственика
с писмо № ГР-94-М-67-[4]/11.05.2015 г.
С молба вх. № САГ16-ГР00-2681/13.07.2016 г. от
Маргарита Василева Стоянова е внесено Решение
№ 407 от 9.06.2016 г. на СОС и предварителен
договор за прехвърляне на недвижими имоти
на основание чл. 15, ал. 3 и 5 ЗУТ № СОА16ДГ61-90/8.07.2016 г., с който Столична община се
задължава да прехвърли на Маргарита Василева
Стоянова и Веселин Атанасов Стоянов правото
на собственост върху имот с идентификатор
68134.2045.2702, отреден за УПИ XVIII-2665, 2702,
и върху имот с идентификатор 68134.2045.2663,
отреден за УПИ XIX-2662, 2663, а Маргарита Василева Стоянова и Веселин Атанасов Стоянов се
задължават да прехвърлят на Столична община
имот с идентификатор 68134.2045.2700, попадащ
в УПИ XVII – за озеленяване и техническа инфраструктура. Внесен е коригиран проект.
С протокол № ЕС-Г-77/18.10.2016 г., т. 6, ОЕСУТ
допълва решението си по протокол № ЕС-Г16/10.03.2015 г., т. 20, да се коригира номерът на
квартала от 5 на 5а.
Корекциите по протоколи на ОЕСУТ са нанесени в оранжев и зелен цвят в проекта.
С оглед на горната фактическа обстановка се
установява от правна страна следното:
Ис к а н е т о з а о д о б р я в а н е н а п р о е к т з а
ПУП – ИПР и ПЗ е направено от заинтересованите лица по смисъла на чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т.
1 ЗУТ – Маргарита Василева Стоянова и Веселин
Атанасов Стоянов като собственици на поземлени имоти с идентификатори 68134.2045.2662,
68134.2045.2665, 68134.2045.2700, идентични с
поземлен имот с идентификатор 68134.2045.804,
съгласно представените документ за собственост
и скица от СГКК – София.
Съгласие от собственика на имоти с идентификатори 68134.2045.2663, 68134.2045.2701 и
68134.2045.2702 – Столична община, е инкорпо-
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рирано в представения предварителен договор по
чл. 15, ал. 3 и 5 ЗУТ и положителното становище
на кмета на район „Витоша“.
Действащият регулационен план на кв. 5, м.
в.з. Малинова долина – Обслужващи обекти на
Околовръстен път, е одобрен със Заповед № РД09-50-1110 от 28.10.2005 г.
Кадастралната карта за територията е одобрена със Заповед № РД-18-3 от 11.01.2011 г. на
изпълнителния директор на АГКК.
Внесен и я т п роек т п ред ви ж да изменен ие
на уличната регулация при о.т. 343а (нова) за
създаване на задънена улица по о.т. 343а – о.т.
343б – о.т. 343в – о.т. 343г – о.т. 343д – о.т.
343е – о.т. 343ж – о.т. 343з до о.т. 343и при спазване изискванията на чл. 81, ал. 1 и 3 ЗУТ. Имот
с идентификатор 68134.2045.2662 – собственост на
заявителите, се урегулира с имот с идентификатор 68134.2045.2663 – собственост на Столична
община, в нов УПИ XIX-2662, 2663, а имот с
идентификатор 68134.2045.2665 – собственост на
заявителите, се урегулира с имот с идентификатор
68134.2045.2702 – собственост на Столична община, в нов УПИ XVIII-2665, 2702 при условията на
представения предварителен договор по чл. 15,
ал. 3 и 5 ЗУТ в кв. 5а (нов). Урегулирането на
горните имоти и действащата улична регулация
налага урегулиране на УПИ XVII – за озеленяване и тп в кв. 5а (нов), и УПИ – за озеленяване
и техническа инфраструктура в кв. 5.
Конкретното предназначение на нови УПИ
XVIII и XIX от кв. 5а (нов) е „за жилищно строителство“, което отговаря на ОУП на СО/2009 г.
и на устройствена категория по т. 6 (Жм2) от
приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО. Показателите на застрояване, отразени в матрицата,
отговарят на предвидените в ОУП на СО.
За одобряване на проекта за ИПР е налице
основание по чл. 15, ал. 1, изр. 2, ал. 3 и 5 и чл. 134,
ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 2 и ал. 2, т. 2 ЗУТ.
Лицето (изход) към улица на нови УПИ е
предвидено да се осигури по действащата и
новопредвидена задънена улица по о.т. 343а до
о.т. 343и.
За изменение на уличната регулация е налице
основание по чл. 134, ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 2
и чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4 и чл. 81, ал. 1 и 3 ЗУТ.
В проекта е нанесен сервитутът на съществуващ ел. провод – високо напрежение.
С плана за застрояване в нови УПИ XIX2662, 2663 и УПИ XVIII-2665, 2702 се предвижда
по една свободно стояща жилищна сграда на 2
етажа и трафопост в УПИ XVII – за озеленяване
и трафопост, от кв. 5а (нов).
Проектът е изработен при спазване изискванията на чл. 31, ал. 1, 4 и 5 и чл. 32, ал. 1 и 2 ЗУТ.
Предвид горното с проекта за ПЗ не се допускат
намалени разстояния до регулационни граници
и между сградите.
Застрояването е съобразено със сервитута на
съществуващото високо напрежение.
Спазени са административнопроизводствените правила при издаване на акта – сезиране
на административния орган от заинтересовано
лице по чл. 131, ал. 2, т. 1 ЗУТ със заявление по
образец и приложено мотивирано предложение,
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разрешено е изработването на проект за ИПР
и ПЗ от компетентния за това орган, внесеният
проект е съобщен на всички заинтересовани лица,
разгледан е и е приет от ОЕСУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
По действащия ОУП на СО имотите – предмет
на плана, попадат в устройствена зона „Жилищна
зона за малкоетажно застрояване с допълнителни,
специфични изисквания“ (Жм2). Предвиденото
застрояване за жилищни нужди е допустимо в
тази устройствена зона съгласно приложение към
чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО. Показателите на застрояване,
отразени в матрицата върху плана, отговарят на
предвидените в ОУП на СО.
С горното е спазено изискването на чл. 103,
ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 ЗУТ.
Проектът е изработен върху влязла в сила
кадастрална карта в съответствие с чл. 115, ал. 1
и 2 ЗУТ.
Проектът е изработен при спазване изискванията на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и
съдържанието на устройствените планове.
П р о е к т ъ т е с ъ г л а с у в а н о т „С о ф и й с к а
вода“ – АД, „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД,
и „ЕСО“ – ЕАД.
Спазено е изискването на чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
Компетентен да одобри ПУП е Столичният
общински съвет, тъй като с плана се предвижда
отчуждаване на част от недвижими имоти – собственост на физически и юридически лица, за
изграждане на обект – задънена улица – публична
общинска собственост – основание по чл. 21, ал. 7
във връзка с ал. 1 ЗОС.
На основание чл. 81, ал. 4 ЗУТ отчуждаванията за прокарване на нова задънена улица в
урегулирана територия по искане на собственици
на поземлени имоти са за тяхна сметка.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 21, ал. 1 и 7 ЗОС, чл. 15, ал. 1, изр. 2, ал. 3 и
5, чл. 134, ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 2 и чл. 134,
ал. 2, т. 2, чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4 и чл. 81, ал. 1,
3 и 4, чл. 31, ал. 1, 4 и 5, чл. 32, ал. 1 и 2, чл. 103,
ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2, чл. 108, ал. 5 ЗУТ,
т. 6 от приложение към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО и
протоколи на ОЕСУТ № ЕС-Г-16/10.03.2015 г.,
т. 20, и № ЕС-Г-77/18.10.2016 г., т. 6, Столичният
общински съвет реши:
1. Одобрява проект за изменение на план за регулация на местност Малинова долина – Обслужващи обекти на Околовръстен път, за създаване
на УПИ – за озеленяване и техническа инфраструктура от кв. 5; създаване на УПИ XVII – за
озеленяване и тп, УПИ XVIII-2665, 2702 и УПИ
XIX-2662, 2663 от кв. 5а (нов); създаване на задънена улица по о.т. 343а – о.т. 343б – о.т. 343в – о.т.
343г – о.т. 343д – о.т. 343е – о.т. 343ж – о.т. 343з до
о.т. 343и за осигуряване на лице (изход) към улица
на новообразуваните урегулирани поземлени имоти по зелените и кафявите линии, цифри, текст,
щрихи и зачертавания, с корекциите в оранжев
цвят съгласно приложения проект.

ВЕСТНИК

С Т Р. 8 1   

2. Одобрява проект за план за застрояване
на местност Малинова долина – Обслужващи
обекти на Околовръстен път, за предвиждане на
ново застрояване в УПИ XVII – за озеленяване
и тп, УПИ XVIII-2665, 2702 и УПИ XIX-2662,
2663 от кв. 5а (нов) съгласно приложения проект
с корекциите в зелен цвят и без допускане на
намалени разстояния към съседни имоти и/или
сгради, включително през улица.
Въз основа на одобрения план за застрояване
не може да се издава виза за проектиране, да се
одобрява (съгласува) инвестиционен проект или
да се издава разрешение за строеж с допускане
на намалени разстояния към съседни имоти и/
или сгради, включително през улица.
Решението и одобреният проект на подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столична община – Направление
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com),
на основание чл. 129, ал. 5 ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават в район „Витоша“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правно-нормативно обслужване“ на
Направление „Архитектура и градоустройство“
на Столична община.
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Председател:
Е. Герджиков

РЕШЕНИЕ № 825
от 22 декември 2016 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община е постъпило заявление вх. № ГР-70-00-520 от 23.11.2015 г. от „Херон
Билдинг“ – ЕООД, с искане за разрешаване
изработването на проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация за
УПИ ХХI за почивна станция, кв. 8, м. Зона за
отдих – Панчарево, район „Панчарево“.
Към заявлението е приложена скица с предложение за изменението с обяснителна записка и
нотариален акт № 15, том IV, рег. № 23730, дело
№ 615 от 21.07.2005 г., дружествен договор от
28.07.2005 г. на „Херон Билдинг“ – ООД, предварителен договор № РД-561-334 от 26.06.2006 г. за
продажба на недвижим имот – частна общинска
собственост, на основание чл. 15, ал. 5 ЗУТ, Решение № 384 по протокол № 79 от 25.05.2006 г.
на СОС, договор № РД-561-585 от 10.10.2006 г. за
продажба на недвижим имот – частна общинска
собственост, на основание чл. 15, ал. 5 ЗУТ.
Заявлението с приложените към него доказателства са разгледани от отделите на НАГ и са
приложени техните становища.
Със Заповед № РД-09-50-1054 от 23.12.2015 г.
на главния архитект на СО е разрешено да се
изработи проект за ПУП – ИПР, в следния териториален обхват: УПИ ХХI – за почивна станция,

С Т Р.

82

ДЪРЖАВЕН

поземлен имот с идентификатор 55419.6707.778 по
КККР на Панчарево и съседни УПИ в кв. 8, м.
Зона за отдих – Панчарево, район „Панчарево“.
С писмо изх. № ГР-70-00-520-[1] от 23.12.2015 г.
на началник-отдел „ПУП“ заповедта е изпратена
до кмета на район „Панчарево“ за сведение и
изпълнение и на заявителя.
Със заявление вх. № СА Г16-ГР00-1340 от
11.03.2016 г. е внесен за одобряване проект за
ПУП – ИПР с обяснителна записка, документи
за собственост, извадка от действащ ПУП.
Представени са: дендрологично заснемане
и експертна оценка на съществуващата висока
дървесна растителност, заверени от дирекция
„Зелена система“  – СО, с № СЕК16-ТД26-374 от
2.03.2016 г. в съответствие с чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО
и изходни данни от „Софийска вода“ – АД, с
№ ТУ-375 от 2.02.2016 г.
На основание чл. 128, ал. 3 ЗУТ проектът е
изпратен за съобщаване в район „Панчарево“ с
писмо изх. № САГ16-ГР00-1340-[1] от 16.03.2016 г.
и изх. № САГ16-ГР00-1340-[3] от 30.05.2016 г. на
началник-отдел „ПУП“.
Обявеният проект е върнат след приключена
процедура по съобщаване с писмо изх. № РПН16ВК08-508/6 от 30.09.2016 г. на кмета на район
„Панчарево“, с което се удостоверява, че след
възражение от собственика на имот 55419.6707.2900
е постъпил преработен проект, по който не са
постъпили възражения. Приложено е съобщение
по чл. 128, ал. 3 ЗУТ с подписите на заинтересуваните лица.
Със заявление вх. № САГ16-ГР00-1340-[5] от
17.10.2016 г. е внесен проект с отразено предназначение на урегулираните поземлени имоти в
съответствие с действащия план за регулация.
Приложени са разрешения за строеж, удостоверение за въвеждане в експлоатация и извадка от
действащ ПУП.
Проектът е разгледан и приет на заседание
на ОЕСУТ с протокол № ЕС-Г-83 от 1.11.2016 г.,
т. 3, с решение: „Приема проекта. Изпраща за
одобряване в СОС на основание чл. 21, ал. 7 ЗОС.“
При горната фактическа обстановка се установи от правна страна следното:
Ис к а не т о з а одо бря в а не н а п р о ек т а з а
ПУП – ИПР е направено от заинтересованото
лице по смисъла на чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1 ЗУТ
като собственик на УПИ XXI – за почивна станция, кв. 8, м. Зона за отдих – Панчарево, район
„Панчарево“, имот с идентификатор 55419.6707.778,
съгласно приложените документи за собственост.
Действащият подробен устройствен план е одобрен със Заповед № РД-09-50-703А от 18.11.1999 г.,
Заповед № РД-09-413 от 20.09.2001 г., Заповед
№ РД-09-50-979 от 3.10.2005 г., Заповед № РД09-296 от 4.08.2006 г. и Заповед № РД-09-526 от
4.12.2015 г.
Кадастралната карта за територията е одобрена със Заповед № РД-18-24 от 2.03.2012 г. на
изпълнителния директор на АГКК.
С представения проект се предвижда ИПР,
което цели п ривеж дане на рег улац ионни т е
граници на УПИ XXI – за почивна станция,
в съответствие с границите на имот с идентификатор 55419.6707.778 и разделянето му на три
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нови УПИ XXI-778 – „за почивна станция“, УПИ
ХХХIV-778 – „за почивна станция“, и УПИ XXXV778 – „за почивна станция“. Предназначението на
имотите не се изменя. Привеждането на регулационните граници в съответствие с имотните води
до изменение на общите регулационни граници
на УПИ ХХ – „за почивна станция“, XXVI-2089,
XXV-2089, ХХII-3154 и XXXIII-3153. Останалите
регулационни граници и предназначение на тези
УПИ не се изменят.
Лицето на нови УПИ ХХI-778 – „за почивна
станция“, УПИ XXXIV-778 – „за почивна станция“, и УПИ ХХХV-778 – „за почивна станция“,
се осигурява по действащата улична регулация и предложената нова задънена улица от
о.т. 67а – о.т. 67б до о.т. 67в, с което е спазено
изискването на чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4 и чл. 81,
ал. 1 и 3 ЗУТ.
Предвид горното за одобряване на проект за
ИПР е налице основание по чл. 134, ал. 1, т. 1
във връзка с ал. 2, т. 2 и 6 ЗУТ.
Спазени са административнопроизводствените правила при издаване на акта – сезиране
на административния орган от заинтересовано
лице по чл. 131, ал. 2, т. 1 ЗУТ със заявление по
образец, разрешено е изработването на проект за
ИПР от компетентния за това орган, внесеният
проект е съобщен на всички заинтересовани лица,
разгледан е и е приет от ОЕСУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
По действащия ОУП на СО имотът – обект
на устройствената процедура, попада в устройствена зона „Зона за общественообслужващи
дейности и озеленяване в градския район“ (Оз1)
съгласно приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО,
в която е допустимо предназначението „за почивна станция“.
Предвид горното, проектът не противоречи
на ОУП на СО, с което е спазено изискването
на чл. 103, ал. 4 и чл. 104, ал. 1 ЗУТ.
П ла н ът за рег ула ц и я е израбо т ен върх у
действаща кадастрална карта, с което е спазено
изискването на чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ.
Проектът е изработен при спазване изискванията на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и
съдържанието на устройствените планове.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
Компетентен да одобри ПУП е Столичният
общински съвет, тъй като с плана се предвижда
отчуждаване на част от недвижим имот – собственост на юридическо лице, за изграждане на
обект – задънена улица – публична общинска
собственост – основание по чл. 21, ал. 7 във
връзка с ал. 1 ЗОС.
На основание чл. 81, ал. 4 ЗУТ отчуждаванията за прокарване на нова задънена улица в
урегулирана територия по искане на собственици
на поземлени имоти са за тяхна сметка.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 21,
ал. 1 и 7 ЗОС, чл. 15, ал. 1, изр. 2 и чл. 134, ал. 1,
т. 1 във връзка с ал. 2, т. 2 и 6, чл. 14, ал. 3, т. 1
и ал. 4, чл. 81, ал. 1, 3 и 4, чл. 108, ал. 5 ЗУТ,

БРОЙ 13

ДЪРЖАВЕН

т. 16 от приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО и
протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г-83 от 1.11.2016 г.,
т. 3, Столичният общински съвет реши:
Одобрява проект за изменение на план за регулация на м. Зона за отдих – Панчарево, кв. 8,
УПИ ХХI – „за почивна станция“, за привеждане
на регулационните граници в съответствие с границите на имот с идентификатор 55419.6707.778 и
разделянето му на три нови УПИ ХХI-778 – „за
почивна станция“, УПИ ХХХIV-778 – „за почивна станция“, и УПИ ХХХV-778 – „за почивна станция“; откриване на задънена улица от
о.т. 67а – о.т. 67б до о.т. 67в; изменение на общите
граници на контактни УПИ XX – „за почивна
станция“, УПИ XXII-3154, УПИ XXXIII-3153,
УПИ XXVI-2089 и УПИ XXV-2089, по кафявите
и зелените линии, цифри, текст, зачертавания и
щрихи съгласно приложения проект.
Решението и одобреният проект на подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столична община – Направление
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com),
на основание чл. 129, ал. 5 ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават в район „Панчарево“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правно-нормативно обслужване“ на
Направление „Архитектура и градоустройство“
на Столична община.
Председател:
Е. Герджиков

960

1. – Министърът на енергетиката на основание постъпило заявление за проучване на
подземни богатства и във връзка с чл. 39, ал. 1,
т. 3 от Закона за подземните богатства открива
производство по предоставяне на разрешение за
проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали, в площ „Плочата“, разположена
в землището на с. Люти дол, община Мездра,
област Враца, описана със следните гранични
точки в координатна система 1970 г.:
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т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали, в площ „Ивон“, разположена
на територията на община Долна Митрополия,
област Плевен, описана със следните гранични
точки в координатна система 1970 г.:
№

X (m)

Y (m)

1.

4743121

8593239

2.

4743114

8593252

3.

4743112

8593268

4.

4743111

8593275

5.

4743110

8593285

6.

4743109

8593314

7.

4743131

8593332

8.

4743136

8593364

9.

4743159

8593396

10.

4743224

8593488

11.

4743200

8593503

12.

4743202

8593545

13.

4743206

8593612

14.

4743208

8593653

15.

4743208

8593666

16.

4743209

8593679

17.

4743210

8593692

18.

4743215

8593796

19.

4743189

8593780

20.

4743168

8593767

21.

4743147

8593754

22.

4743127

8593742

23.

4743107

8593729

24.

4743086

8593717

25.

4743086

8593716

26.

4743063

8593703

27.

4743041

8593689

28.

4743030

8593682

4743018

8593674

№

X (m)

Y (m)

29.

1.

4642625

8525886

30.

4742995

8593657

2.

4642938

8525535

31.

4742971

8593641

3.

4643301

8525427

32.

4742971

8593640

4.

4643815

8526320

33.

4742913

8593599

5.

4643235

8526386

34.

4742906

8593592

6.

4642835

8526168

35.

4742872

8593557

36.

4742810

8593486

37.

4742807

8593482

38.

4742802

8593476

39.

4742794

8593381

40.

4742805

8593262

7.
4642642
8525965
704
2. – Министърът на енергетиката на основание постъпило заявление за проучване на
подземни богатства и във връзка с чл. 39, ал. 1,
т. 3 от Закона за подземните богатства открива
производство по предоставяне на разрешение за
проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
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№

X (m)

Y (m)

41.

4742835

8593225

42.

4742921

8593172

43.

4742904

8593156

44.

4742866

8593156

45.

4742827

8593180

46.

4742791

8593225

47.

4742782

8593225

48.

4742773

8593186

49.

4742771

8593139

50.

4742835

8593101

51.

4742961

8593099

52.

4742990

8593111

53.

4742994

8593112

54.

4742996

8593113

55.

4743001

8593115

56.

4743003

8593116

57.

4743017

8593121

58.

4743024

8593128

59.

4743043

8593143

60.

4743054

8593153

61.

4743062

8593160

62.

4743068

8593164

63.

4743071

8593167

64.

4743080

8593174

65.

4743099

8593191

66.

4743101

8593194

67.

4743116

8593227

4. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството обявява, че на основание
чл. 148, ал. 3, т. 2, букви „б“ и „в“ и ал. 4, чл. 145,
ал. 2, т. 2, букви „б“ и „в“ във връзка с чл. 143
и чл. 144, ал. 1, чл. 64, ал. 5 ЗУТ и чл. 3, ал. 2
от Закона за пътищата е издал Разрешение за
строеж № РС-13 от 26.01.2017 г. за обект: АМ
„Струма“ ЛОТ 3.3 „Кресна – Сандански“, участък от км 413+800 до км 417+500, включително
изместване на следните ин женерни мреж и:
реконструкция и изместване на ЕП 20 kV при
км 413+800 (Стара гара); реконструкция и изместване на ТП „Стара гара“, КЛ 20 kV и КНН
при км 413+880 (Стара гара); реконструкция на
телекомуникационни кабели при км 413+880;
реконструкция на водопровод ∅ 160 мм ПЕВП
на км 413+912,80; реконструкция на водопровод
∅ 63 мм ПЕВП на км 413+915,83; изместване на
край на тръбопровод на км 415+391; електрозахранване на интелигентни транспортни системи
при км 415+980; реконструкция на напоителен
тръбопровод км 416+225; изместване на край на
тръбопровод км 416+321; реконструкция на ВЕП
20 kV „Клепало“ от км 414+260 до км 415+670;
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реконструкция на КЛ 20 kV за ТП „Сувенир“
при км 416+440; газопровод при км 416+460;
реконструкция на ВЕП 20 kV „Клепалото“ при
км 416+550; реконструкция на телекомуникационни кабели при пътен възел „Сандански“ на км
416+700; реконструкция на водопровод ∅ 150 мм
СТ при км 416+700,00; реконструкция на канал ∅
400 мм Б при км 416+700,00; осветление на пътен
възел „Сандански“; външно електрозахранване
СрН на пътен възел „Сандански“; реконструкция
на главен канализационен колектор ∅ 1000 мм
Б при км 416+889,85; реконструкция на ВЕП
20 kV „Албена“ при км 417+330; реконструкция
на ВЕП 20 kV „Орман чифлик“ при км 417+350.
На основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ разрешението за
строеж подлежи на обжалване от заинтересуваните лица пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародване на съобщението
в „Държавен вестник“ чрез Министерството на
регионалното развитие и благоустройството, а
по отношение на чл. 60 АПК – в 3-дневен срок
от съобщаването му.
835
1. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството обявява, че на основание
чл. 148, ал. 3, т. 2, буква „в“ и ал. 4, чл. 145, ал. 2,
т. 2, буква „в“ във връзка с чл. 143, чл. 144, ал. 1
ЗУТ и чл. 3, ал. 2 от Закона за пътищата е издал
Разрешение за строеж № РС-6 от 20.01.2017 г.
за обект: Проявил се свлачищен процес при км
11+900 на републикански път III-4404 „Габрово – Трънито – Дебел дял“, в рамките на териториалния обхват на транспортната територия,
държавна собственост. На основание чл. 149,
ал. 4 ЗУТ разрешението за строеж подлежи на
обжалване от заинтересуваните лица пред Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародване на съобщението в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.
848
70. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството обявява, че на основание
чл. 148, ал. 3, т. 2, буква „в“ и ал. 4, чл. 145, ал. 2,
т. 2, буква „в“ във връзка с чл. 143, чл. 144, ал. 1
ЗУТ и чл. 3, ал. 2 от Закона за пътищата е издал
Разрешение за строеж № РС-3 от 18.01.2017 г. за
обект: Пропадане на пътното платно при км 4+250
на републикански път III-4404 „Габрово – Трънито – Дебел дял“, в рамките на териториалния
обхват на транспортната територия, държавна
собственост. На основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ
разрешението за строеж подлежи на обжалване от заинтересуваните лица пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародване на съобщението в „Държавен вестник“
чрез Министерството на регионалното развитие
и благоустройството.
849
3. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството обявява, че на основание
чл. 148, ал. 3, т. 2, буква „в“ и ал. 4, чл. 145, ал. 2,
т. 2, буква „в“ във връзка с чл. 143 и чл. 144, ал. 1
ЗУТ и чл. 3, ал. 2 от Закона за пътищата е издал
Разрешение за строеж № РС-2 от 17.01.2017 г. за
обект: Мост над р. Ропотамо при км 16+257 на
път III-992 „Веселие – Ясна поляна“, в рамките
на териториалния обхват на транспортната те-
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ритория, държавна собственост. На основание
чл. 149, ал. 4 ЗУТ разрешението за строеж подлежи на обжалване от заинтересуваните лица пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародване на съобщението в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.
850
9. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството обявява, че на основание
чл. 148, ал. 3, т. 2, буква „б“ и ал. 4, чл. 145, ал. 2,
т. 2, буква „б“ във връзка с чл. 143 и чл. 144, ал. 1,
чл. 64, ал. 5 и чл. 182, ал. 2 ЗУТ е издал Разрешение за строеж № РС-12 от 26.01.2017 г. за обект:
Път II-18 Софийски околовръстен път в участъка
от км 0+780 до км 6+308.17, подобекти: реконструкция на съществуваща ВЛ 20 kV, пресичаща
бъдещия бул. Стефансон при км 0+200; реконструкция на съществуваща ВЛ 20 kV, пресичаща
бул. Ломско шосе при км 0+320; реконструкция
на съществуваща ВЛ 20 kV, пресичаща Северна
скоростна тангента при км 1+540, при условията на чл. 60 от Административнопроцесуалния
кодекс. Предварителното изпълнение може да се
обжалва пред Върховния административен съд
в 3-дневен срок от обнародване на съобщението
в „Държавен вестник“ чрез Министерството на
регионалното развитие и благоустройството. На
основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ разрешението за
строеж подлежи на обжалване от заинтересуваните лица пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародване на съобщението
в „Държавен вестник“ чрез Министерството на
регионалното развитие и благоустройството.
851
19. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството обявява, че на основание
чл. 148, ал. 3, т. 2, буква „б“ и ал. 4, чл. 145, ал. 2,
т. 2, буква „б“ във връзка с чл. 143 и чл. 144, ал. 1,
чл. 64, ал. 5 и чл. 182, ал. 2 ЗУТ е издал Разрешение
за строеж № РС-11 от 25.01.2017 г. за обект: Път
II-18 Софийски околовръстен път в участъка от км
0+780 до км 6+308.17, подобекти: реконструкция
на преносен газопровод – ГО – Перник, кабели
и съоръжения към него в района на пресичане
с бул. Стефансон на км 0+190; защита на газопровод от ГРС-3 до кв. Обеля; реконструкция
на съобщителни кабели; тръбно-канална мрежа
при пътни възли; улично осветление за следните
подобекти: пътен възел СОП – бул. Стефансон, без
електромерно табло ТЕМО-1 и захранващ кабел
САВТ 5х25 мм 2 от ТЕМО-1 до ШУО 88; пътен
възел СОП – бул. Ломско шосе, без електромерно табло ТЕМО-2; пътен възел СОП – Северна
скоростна тангента, без електромерно табло
ТЕМО-3 и захранващ кабел САВТ 4х185 мм 2 от
ТЕМО-3 до ШУО 390; реконструкция на преносен
газопровод – ГО – Перник, кабели и съоръжения към него, в района на пресичане с път I-8
„Калотина – СОП“ на км 49+070, при условията
на чл. 60 от Административнопроцесуалния кодекс. Предварителното изпълнение може да се
обжалва пред Върховния административен съд
в 3-дневен срок от обнародване на съобщението
в „Държавен вестник“ чрез Министерството на
регионалното развитие и благоустройството. На
основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ разрешението за
строеж подлежи на обжалване от заинтересува-
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ните лица пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародване на съобщението
в „Държавен вестник“ чрез Министерството на
регионалното развитие и благоустройството.
852
4. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – София, на основание
чл. 253 ДОПК с постановление за възлагане
на недвижим имот № С160022-091-0000407 от
22.12.2016 г. възлага на Милен Маринов Стойнов,
адрес за кореспонденция: София, ул. Милин камък
10, ет. 4, следния недвижим имот: земеделска
земя – нива с площ 6 дка, с пл. № 027011, III
категория. Имотът се обработва при неполивни условия. Местонахождение – землището на
с. Одърне, община Пордим, в местността Горна
Шаварна, при граници и съседи по скица: имот
№ 027010 – нива на Румен Асенов Илиев, имот
№ 000160 – полски път на община Пордим, имот
№ 000046 – полски път на община Пордим, имот
№ 027006 – нива на Димитър Петров Андреев,
и имот № 027004 – нива на Ангелина Джонова
Шишкова.
751
315. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Пловдив, дирекция
„Събиране“, сектор „ОСПВ“, Хасково, на основание чл. 239, ал. 2 ДОПК с постановление за възлагане изх. № С170026-091-0000005 от 17.01.2017 г.
възлага на „Щрабаг“ – ЕАД, със седалище и адрес
на управление: ул. Кукуш 1, София 1309, община София, район „Илинден“, представлявано от
Фиданка Владимирова Гигова – член на съвета
на директорите, и Йоханес Куглер – прокурист,
следните поземлени имоти: 1. поземлен имот,
пасище с храсти с площ 5,421 дка, намиращ се в
землището на с. Крепост, община Димитровград,
с планоснимачен № 000414, ЕКАТТЕ 39668, скица
№ К08194/17.09.2015 г., издадена от Общинска
служба „Земеделие“, Димитровград. Имотът се
намира в местността Кумето, при граници и съседи: № 001147 – широколистна гора на Община
Димитровград, № 001145 – широколистна гора на
„Пим Продукт“ – ООД, № 001145 – широколистна
гора на Община Димитровград, № 000418 – полски път на Община Димитровград. Документ:
договор за замяна на земя от ОПФ № ОС-502 от
13.10.2008 г., вписан с вх. рег. № 4754/17.10.2008 г.,
акт № 300, том 5 от 2008 г., партидна книга, стр.
33227, за сумата 82 510 лв.; 2. поземлен имот, пасище с храсти с площ 27,226 дка, намиращ се в
землището на с. Крепост, община Димитровград,
с планоснимачен № 001433, ЕКАТТЕ 39668, скица
№ Ф04080/3.08.2016 г., издадена от Общинска
служба „Земеделие“, Димитровград. Имотът се
намира в местността Долна чешма, при граници
и съседи: № 001435 – пасище с храсти на „Пим
Продукт“ – ООД, № 000418 – полски път на Община Димитровград, № 000417 – обсл. на ГС на
МЗГ – ДЛ/ДДС, № 000401 – път IV клас на Община Димитровград, документ: договор за замяна
на земя от ОПФ № ОС-502 от 13.10.2008 г., вписан
с вх. рег. № 4754/17.10.2008 г., акт № 300, том 5
от 2008 г., партидна книга, стр. 33227, за сумата
408 760 лв. Собствеността преминава у купувача
от датата на постановлението и същото подлежи
на вписване чрез службата по вписванията.
767
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8. – Съдийската колегия на Висшия съдебен
съвет:
1. Открива на основание чл. 167, ал. 2 от Закона за съдебната власт процедури за избор на
административни ръководители в органите на
съдебната власт, както следва:
1.1. Административен ръководител – председател на Окръжния съд – Хасково – изтичащ
мандат на 1.03.2017 г.
1.2. Административен ръководител – председател на Административния съд – Разград – изтичащ мандат на 16.03.2017 г.
1.3. Административен ръководител – предсе
дател на Административния съд – Ямбол – изтичащ мандат на 16.03.2017 г.
1.4. Административен ръководител – председател на Районния съд – Берковица – изтичащ
мандат на 22.03.2017 г.
1.5. Административен ръководител – председател на Районния съд – Чирпан – изтичащ
мандат на 26.03.2017 г.
2. В 30-дневен срок от датата на обнародване
на свободните длъжности в „Държавен вестник“
могат да се подават в администрацията на Висшия съдебен съвет предложения за назначаване
на административен ръководител на съответния
орган на съдебната власт. Към предложението се
прилагат: подробна автобиография, подписана от
кандидата; копие от диплома за завършено висше
образование по специалността „Право“; копие от
удостоверение за придобита юридическа правоспособност; свидетелство за съдимост, издадено
за участие в конкурс по Закона за съдебната
власт; медицинско удостоверение, издадено в
резултат на извършен медицински преглед, че
лицето не страда от психическо заболяване;
концепция за работата като административен
ръководител, която трябва да съдържа: лична
мотивация за заемане на длъжността, анализ и
оценка на състоянието на органа на съдебната
власт, очертаване на достиженията и проблемите
в досегашната му дейност, набелязване на цели за
развитието и мерки за тяхното достигане; удостоверение от Националната следствена служба,
Столичната следствена служба или от окръжните
следствени отдели към окръжните прокуратури за
образувани досъдебни производства; декларация
за имотно състояние и произход на средствата
за придобиване на имуществото по образец,
утвърден от Висшия съдебен съвет; документи,
удостоверяващи наличието на стажа по чл. 170
ЗСВ, и други документи, които по преценка на
кандидата имат отношение към професионалните
или нравствените му качества.
853
2. – А генци я „Пътна инфрас тру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Модернизация на съществуващото трасе на път I-8
„Калотина – Софийски околовръстен път“ от км
1+000 до км 48+270, участък от км 1+000 до км
32+447.20“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Димитър Стефанов Дончев, наследник на Димитър
Дончев Илиев, собственик на имот № 007005,
намиращ се в землището на с. Калотина, община
Драгоман, за постановяването на Решение на
Министерския съвет № 55 от 28.01.2016 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
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собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
889

СЪДИЛИЩА
Административният съд – Бургас, на основани чл. 218, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е постъпило
оспорване от областния управител на област
с административен център гр. Бургас против
Решение № 380 от 24.11.2016 г. на Общинския
съвет – гр. Несебър. С решението на основание
чл. 129, ал. 1, ІІ изр. ЗУТ във връзка с чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА е одобрен проект за изменение на
ПУП – ПР на к.к. Слънчев бряг-изток в частта му
по отношение на УПИ ІІІ, идентичен с поземлен
имот с идентификатор № 51500.505.162 и част от
поземлен имот с идентификатор № 51500.505.339
по кадастралната карта на гр. Несебър в кв. 38
по ПУП на к.к. Слънчев бряг-изток. По оспорването е образувано адм.д. № 2447/2016 г., насрочено за 27.03.2017 г. от 14 ч. Заинтересованите
лица могат да се конституират като ответници
в производството в едномесечен срок от деня
на обнародването в „Държавен вестник“ с подаване на заявление, съдържащо реквизитите
по чл. 218, ал. 5 ЗУТ, и представяне на писмени
доказателства, удостоверяващи качеството на
заинтересовано лице на заявителя.
762
Административният съд – Враца, на основание чл. 188 във връзка 181, ал. 1 АПК съобщава, че е постъпило оспорване на прокурор при
Окръжна прокуратура – Враца, на чл. 52, т. 4 и
6, чл. 82, т. 2 и 4, чл. 80а, т. 2 и чл. 80б, т. 1 и
2 от Наредба № 1 за поддържане и опазване на
обществения ред и общинското имущество на
територията на община Мизия, приета с Решение
№ 120 по протокол № 12 от 27.07.2012 г., изм. и
доп. с решения № 255 от 28.06.2013 г., № 256 от
28.06.2013 г., № 270 от 26.07.2013 г. и № 552 от
17.09.2015 г. на Общинския съвет – гр. Мизия,
по което е образувано адм. дело № 727/2016 г.,
насрочено за 14.03.2017 г. от 11 ч.
790
Административният съд – Враца, на основание чл. 188 във връзка чл. 181, ал. 1 АПК съобщава, че е постъпило оспорване от прокурор при
Окръжна прокуратура – Враца, против разпоредбите на чл. 4, ал. 1 и чл. 15, ал. 1, чл. 47, ал. 1 и
ал. 2, т. 3 и чл. 52, ал. 3 от Наредба № 4 за реда
за придобиване, управление и разпореждане с
имоти и вещи – собственост на Община Козлодуй,
по което е образувано адм. дело № 25/2017 г.,
насрочено за 14.03.2017 г. от 11 ч.
791
Административният съд – Враца, на основание чл. 188 във връзка чл. 181, ал. 1 АПК съобщава, че е постъпило оспорване от прокурор при
Окръжна прокуратура – Враца, на подзаконов
нормативен акт на Общинския съвет – гр. Криводол – чл. 6, чл. 20, ал. 4 в частта „еднолични
търговци и физически лица“ и чл. 59 от Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и
разпореждане с имоти и вещи, собственост на

БРОЙ 13

ДЪРЖАВЕН

Община Криводол, по което е образувано адм.
дело № 34/2017 г., насрочено за разглеждане на
21.03.2017 г. от 11 ч.
898
Административният съд – Габрово, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е постъпил протест на прокурор
при Районна прокуратура – Севлиево, против
чл. 3, ал. 2 и 3, чл. 4, ал. 1, т. 1, чл. 11, ал. 1, 2
и 3, чл. 15, ал. 1 и 2, чл. 31, ал. 1 и 2 и чл. 32,
ал. 1 от Наредбата за условията и реда за престой и паркиране на пътни превозни средства на
територията на гр. Севлиево, приета с Решение
№ 285 от 15.11.2016 г. на ОбС – Севлиево, с искане
за обявяване на нищожност досежно цитираните
текстове от наредбата, по което е образувано
адм. д. № 3/2017 г. по описа на Административния съд – Габрово. Делото е насрочено за
15.03.2017 г. от 11 ч.
899
А дминистративни ят съд – Кърд жа ли, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и
2 АПК съобщава, че е постъпило оспорване по
Заповед № РД-09-263 от 29.12.2016 г. на областния управител на област Кърджали, с която са
оспорени измененията на чл. 15, чл. 41, ал. 1
и чл. 58, ал. 1 от Наредбата за определяне на
размера на местните данъци на територията на
община Кърджали, приети на основание чл. 21,
ал. 2 ЗМСМА, чл. 1, ал. 2, чл. 22, чл. 55, ал. 1,
чл. 61с, ал. 1 от Закона за местните данъци и
такси с Решение № 285 от протокол № 16 от
15.12.2016 г. на Общинския съвет – гр. Кърджали.
Със същата заповед е оспорен и Правилникът за
устройството и дейността на Центъра за подкрепа
на личностното развитие – Общински детски
комплекс – Кърджали, приет на основание чл. 21,
ал. 1, т. 23 ЗМСМА, § 18, ал. 1, т. 3 от Закона за
предучилищното и училищното образование, на
Министерството на образованието и науката с
Решение № 295 от протокол № 16 от 15.12.2016 г.
на Общинския съвет – гр. Кърджали. По оспорването е образувано адм.д. № 200/2016 г. на
Административния съд – Кърджали, насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
22.02.2017 г. от 10 ч.
871
Административният съд – Пазарджик, І състав, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181,
ал. 1 и 2 АПК съобщава, че е постъпил протест
на прокурор при Окръжна прокуратура – Пазарджик – Живко Пенев, подадена против чл. 3.6.2;
чл. 8, т. 3, 4, 6 и чл. 9, ал. 2 от Наредба № 1 за
поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и имуществото на територията на община
Велинград. По оспорването е образувано адм.
д. № 31/2017 г. по описа на Административния
съд – Пазарджик.
717
Административният съд – Пазарджик, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че
е постъпил протест на прокурор при Окръжна
прокуратура Пазарджик – Стефан Георгиев Янев,
подаден против чл. 13г, ал. 2, чл. 16, ал. 1, чл. 47,
ал. 1 и чл. 59 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско
имущество на Община Велинград, приета с
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Решение № 189 от 24.04.2008 г. на Общинския
съвет – Велинград. По протеста е образувано
адм. дело № 44 по описа на Административния
съд – Пазарджик, за 2017 г.
872
Административният съд – Плевен, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2
АПК съобщава, че е подаден протест от и.а.адм.
ръководител – районен прокурор на Районна
прокуратура – Никопол, срещу чл. 51, ал. 1 и 3
и чл. 55, ал. 3 и 4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество в община Гулянци, приета от Общинския съвет – гр. Гулянци, с Решение № 477
от 28.03.2013 г., с искане за отмяна, по който е
образувано адм.д. № 26 по описа за 2017 г. на
Административния съд – Плевен.
792
Административният съд – Пловдив, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188
АПК съобщава, че е образувано адм. д. № 3091
по описа на Административния съд – Пловдив,
за 2016 г. по протест на Окръжна прокуратура – Пловдив, против чл. 75, ал. 1, чл. 79 във
връзка с чл. 75, чл. 79 във връзка с чл. 6, т. 8
и чл. 83, ал. 1 – 3 от Наредбата за поддържане
и опазване на обществения ред, чистотата и
общественото имущество на територията на
община Кричим, приета с Решение № 127, взето
с протокол № 13 от 26.02.2013 г. на Общинския
съвет – гр. Кричим.
718
Административният съд – Пловдив, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че е образувано адм.д. № 8 по описа
за 2017 г. на Административния съд – Пловдив,
по протест от Окръжна прокуратура – Пловдив,
против чл. 19 и чл. 53, ал. 2 във връзка с ал. 1 от
Наредбата за реда за придобиване, управление
и разпореждане с общинско имущество в община Хисаря, област Пловдив, приета с Решение
№ 250, взето с протокол № 25 на заседание на
Общинския съвет – гр. Хисаря, състояло се на
24.02.2009 г.
764
А дминистративният съд – София област,
втори състав, на основание чл. 188 във връзка с
чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че е образувано
адм.д. № 55/2017 г. по описа на съда по протест
на Окръжна прокуратура – София, което е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание
на 29.03.2017 г. от 10 ч. и по което предмет на
оспорване са разпоредбите на чл. 4, ал. 1, чл. 22,
ал. 1 и чл. 48, ал. 3 от Наредба № 8 за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община
Годеч, приета с Решение № 45 по протокол № 5
от 26.04.2012 г. на Общинския съвет – гр. Годеч. Конституирани страни в производството
са: оспорващ – Окръжна прокуратура – София,
и административен орган – Общинският съвет – гр. Годеч, чрез председателя.
761
А дминистративният съд – София област,
на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1
и 2 АПК съобщава, че е постъпил протест от
Окръжна прокуратура – София, против чл. 4,
ал. 1, чл. 18, ал. 1, чл. 21, ал. 1, чл. 43, ал. 1
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и 2 и чл. 44, ал. 2 от Наредбата за управление,
придобиване и разпореждане с общинско имущество – собственост на Община Долна баня, по
който е образувано адм.д. № 50/2017 г. по описа на
Административния съд – София област, насрочено
в открито съдебно заседание за 15.03.2017 г. от
10,30 ч. Конституирани страни в производството
са: оспорващ – Окръжната прокуратура – София, и ответник по оспорването – Общинският
съвет – гр. Долна баня.
763
Административният съд – София област, седми състав, на основание чл. 189, ал. 1, чл. 191,
ал. 2, чл. 192, чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1
и 2, чл. 196, чл. 157, ал. 1, пр. 2 и чл. 163 АПК
съобщава, че в Административния съд – София
област, е образувано адм. дело № 54/2017 г. по
описа на съда по протест на Окръжна прокуратура – София, което е насрочено за разглеждане
в открито съдебно заседание на 5.04.2017 г. от
10 ч. и по което предмет на оспорване е чл. 15,
ал. 3 от Наредба № 1 за обществения ред на територията на община Божурище. Конституирани
страни в производството са: оспорващ – Окръжната прокуратура – София, и административен
орган – Общинският съвет – гр. Божурище.
865
Административният съд – Стара Загора, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188
АПК съобщава, че е постъпило оспорване, обективирано в Заповед № АК-01-ЗД-4 от 3.01.2017 г.
на Областния управител на област Стара Загора,
против Решение № 388 от 30.11.2016 г. на Общинския съвет – Павел баня, с което е отменена разпоредбата на чл. 29 от Наредбата за управление
на общинските пътища в община Павел баня,
по което е образувано адм. дело № 3/2017 г. по
описа на Административния съд – Стара Загора,
и е насрочено за 23.03.2017 г. от 14,30 ч.
873
Районният съд – Девня, гражданска колегия,
І състав, призовава Яна Длоуха Вълева, родена
на 16.10.1941 г., с последно известно местопребиваване гр. Прага, Чешка република, сега с
неизвестен адрес, да се яви в съда на 14.03.2017 г.
в 10 ч. като ответница по гра ж данско дело
№ 145/2016 г., заведено от Златко Иванов Славов,
с предмет делба. Ответникът да посочи съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
839
Районният съд – Дулово, уведомява Енвер
Халид Халил, с неизвестен адрес, че срещу него е
заведено гр. д. № 627/2016 г. по описа на Районния
съд – Дулово, от Гълман Кемалова Халидова за
делба на земеделски земи и че в деловодството
на съда на адрес гр. Дулово, област Силистра,
ул. Васил Левски 12, се намират исковата молба
и приложенията, които може да получи в двуседмичен срок от обнародването на уведомлението
в „Държавен вестник“. При неявяване на Енвер
Халид Халил или упълномощено от него лице в
указания двуседмичен срок съдът ще му назначи
особен представител.
719
Районният съд – Дулово, уведомява Ниязи
Халид Халил, с неизвестен адрес, че срещу него е
заведено гр. д. № 627/2016 г. по описа на Районния
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съд – Дулово, от Гълман Кемалова Халидова за
делба на земеделски земи и че в деловодството
на съда на адрес гр. Дулово, област Силистра,
ул. Васил Левски 12, се намират исковата молба
и приложенията, които може да получи в двуседмичен срок от обнародването на уведомлението
в „Държавен вестник“. При неявяване на Ниязи
Халид Халил или упълномощено от него лице в
указания двуседмичен срок съдът ще му назначи
особен представител.
720
Районният съд – гр. Исперих, гражданска
колегия, призовава Билял Османов Яхов с последен адрес област Разград, гр. Исперих, сега с
неизвестен адрес, да се яви в съда на 4.04.2017 г.
в 9,30 ч. като ответник по гр.д. № 916/2015 г.,
заведено от Хамдие А. Сали, за връчване на
съдебни книжа по реда на чл. 131 ГПК или да
посочи съдебен адрес, в противен случай делото
ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
675
Районният съд – Кюстендил, ХІІІ състав,
призовава Вайдин Зекири, роден на 4.02.1981 г.,
гражданин на Република Македония, без адресна
регистрация в Република България и с неизвестен
адрес в чужбина, да се яви в двуседмичен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ в деловодството на съда, за да получи преписи от исковата
молба, подадена от Велизара Георгиева Христова
от Кюстендил, ул. Хан Аспарух 3, ет. 1, ведно с
приложенията към нея, съдържаща иск по чл. 49
СК, по която е образувано гр. д. № 2156/2016 г.
по описа на РС – Кюстендил. Предупреждава
Вайдин Зекири, че ако въпреки публикацията
не се яви в съда в посочения срок, ще му бъде
назначен особен представител.
900
Плевенският районен съд призовава в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ ответника Сейф-Аллах/Бен Хадж Белгаджем, роден на 25.11.1990 г., ЛНЧ 1002603761, с
регистриран постоянен и настоящ адрес в страната
Плевен, ул. Захари Зограф 39, и с неизвестен адрес
в чужбина, да се яви в канцеларията на Плевенския
районен съд, за да получи препис от исковата
молба и приложенията по гр.д. № 8665/2016 г.,
XII гр. състав – ПлРС, заведено от Елица Йорданова Железарова от Плевен, ул. Захари Зограф
39, област Плевен, против него за прекратяване
на брака им на основание чл. 49, ал. 1 и 3 СК
поради дълбоко и непоправимо разстройство без
произнасяне за вината. В случай че не се яви,
за да получи съдебните книжа в указания срок,
съдът ще му назначи особен представител на
основание чл. 48, ал. 2 ГПК.
676
Плевенският районен съд, 3-ти граждански
състав, призовава ответника Иван Христов Христов, роден на 13.12.1941 г., от Плевен, с пребиваване в Русия, в момента с неизвестен по делото
адрес, в двуседмичен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ да се яви в Плевенския
районен съд, стая 114, за връчване на препис от
исковата молба ведно с приложенията, както и
препис от разпореждане № 900 от 18.01.2017 г.
по гр.д. № 9362/2016 г. на ПлРС, което е образувано по предявен от Пенка Цветанова Петрова,
Плевен, иск по чл. 341 ГПК. В случай че не се
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яви, за да получи съдебните книжа в указания
срок, съдът ще му назначи особен представител
на основание чл. 48, ал. 2 ГПК.
794
Ямболският районен съд, гражданско отделение, уведомява Морис Винсент Агуло, гражданин
на Франция, с неизвестен адрес и без регистриран постоянен и настоящ адрес в Република
България, че е ответник по гр.д. № 3615/2016 г.
на основание чл. 49, ал. 1 от Семейния кодекс,
заведено от Стела Пейчева Агуло от Ямбол, с.а.
ул. Ж. Папазов 14, кант. 303, като му указва, че
в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ следва да се яви в деловодството
на ЯРС за връчване на книжата по делото по
чл. 131 ГПК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 48 ГПК.
722
Варненският окръжен съд, гражданско отделение, на основание чл. 74, ал. 1 и 2 ЗОПДНПИ
обявява, че по гр.д. № 2016/2016 г. по описа на
ВОС, гражданско отделение, е постъпило мотивирано искане от КОНПИ с БУЛСТАТ 131463734 чрез
председателя Пламен Георгиев Димитров, с адрес
за призоваване Варна, ул. Алеко Константинов 17,
ет. 1, срещу Красимир Станев Калев с постоянен
адрес Варна, бул. Чаталджа 99, вх. А, ет. 5, ап. 10,
и настоящ адрес Варна, пл. Петко Славейков 4,
ТД „Интер – Калев“ – ЕООД, ЕИК 148049620,
със седалище и адрес на управление Варна,
ул. Поп Харитон 71, представлявано от Красимир
Станев Калев, и ТД „Интер – КСК – Красимир
Калев“ – ЕООД, ЕИК 103589124, със седалище
и адрес на управление Варна, бул. Чаталджа 99,
вх. А, ет. 5, ап. 10, представлявано от Красимир
Станев Калев, с което ищецът на основание чл. 74,
ал. 1 и 2 ЗОПДНПИ моли да бъде постановено
решение, по силата на което да бъде отнето в
полза на държавата имущество на обща стойност
188 696,77 лв., а именно:
Лек автомобил марка „Опел“, модел „Корса“,
peг. № В1355РА, рама № VSX000073R4401786, двигател № C12N19269119, дата на първа регистрация
29.11.1994 г., придобит с договор от 8.12.2007 г.
С у м ат а в р а з м е р   41 18 2 л в., п р ед с т ав л я ва щ а н а п ра в ен и в периода о т 2 0 0 7 до
2009 г. погасителни вноски по банкова сметк а № BG38R Z BB915510 07932111 в „Ра йфа йзенбанк (България)“ – ЕА Д, с титуляр „Интер – КСК – Красимир Калев“ – ЕООД, ЕИК
103589124.
На основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1
и чл. 62 ЗОПДНПИ от Красимир Станев Калев:
Сумата в размер 5139 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на право на строеж за апартамент № 1, намиращ
се на първи жилищен етаж на жилищна сграда,
подлежаща на строителство в дворно място във
Варна, район „Аспарухово“, ул. Янтра 16, отчуждено с нотариален акт № 189, том VIII, peг.
№ 17919, дело № 1380 от 15.11.2006 г.
Сумата в размер 5718 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на право на строеж за апартамент № 5, намиращ
се на втори жилищен етаж на жилищна сграда,
подлежаща на строителство в дворно място във
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Варна, район „Аспарухово“, ул. Янтра 16, отчуждено с нотариален акт № 191, том VIII, peг.
№ 17921, дело № 1382 от 15.11.2006 г.
Сумата в размер 2707 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на право на строеж за гараж № 1, намиращ се
във Варна, район „Аспарухово“, ул. Янтра 16,
отчуждено с нотариален акт № 190, том VIII, peг.
№ 17920, дело № 1381 от 15.11.2006 г.
Сумата в размер 7616 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на право на строеж за апартамент № 9 на четвърти жилищен етаж на жилищна сграда, която
ще бъде построена в дворно място във Варна,
район „Аспарухово“, ул. Янтра 16, отчуждено с
нотариален акт № 35, том III, peг. № 5877, дело
№ 368 от 5.04.2007 г.
Сумата в размер 11 321 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на право на строеж за ателие № 1 на четвърти етаж на жилищна сграда, която ще бъде
построена в дворно място във Варна, район
„Аспарухово“, ул. Янтра 16, отчуждено с нотариален акт № 114, том III, peг. № 6680, дело
№ 739 от 24.04.2007 г.
Сумата в размер 8031 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване на
право на строеж за ателие № 3 на четвърти етаж
на жилищна сграда, която ще бъде построена
в дворно място във Варна, район „Аспарухово“,
ул. Янтра 16, отчуждено с нотариален акт № 9,
том IV, peг. № 8286, дело № 521 от 16.05.2007 г.
Сумата в размер 2843 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на 1/2 ид.ч. от право на строеж за козметично
студио със застроена площ 30,70 кв. м, която
ще бъде построена в дворно място във Варна,
район „Аспарухово“, ул. Янтра 16, отчуждено с
нотариален акт № 108, том V, peг. № 11300, дело
№ 792 от 9.07.2007 г.
Сумата в размер 1562 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на 1/2 ид.ч. от право на строеж за гараж № 4
със застроена площ 19,28 кв. м, намиращ се на
партерен етаж, която ще бъде построена в дворно
място във Варна, район „Аспарухово“, ул. Янтра
16, отчуждено с нотариален акт № 109, том V,
peг. № 11301, дело № 793 от 9.07.2007 г.
Сумата в размер 2692 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на право на строеж за паркомясто № 2 намиращо
се в двора на бъдещата жилищна сграда, която
ще бъде построена в дворно място във Варна,
район „Аспарухово“, ул. Янтра 16, отчуждено с
нотариален акт № 109, том I, peг. № 6476, дело
№ 105 от 28.03.2008 г.
Сумата в размер 3299 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на право на строеж за гараж № 2, намиращ се
във Варна, район „Аспарухово“, ул. Янтра 16,
отчуждено с нотариален акт № 176, том II, peг.
№ 16655, дело № 356 от 28.07.2008 г.
Сумата в размер 41 586,77 лв., представляваща получената сума от продажбата на права за
строеж за интернет кафе; за апартамент № 2;
за апартамент № 3 и за ателие № 2, намиращи
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се във Варна, район „Аспарухово“, ул. Янтра 16,
отчуждени с нотариален акт № 191, том II, peг.
№ 17248, дело № 369 от 1.08.2008 г.
Сумата в размер 3000 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на лек автомобил, марка „Алфа“, модел „Ромео
156“, peг. № В8105КК, рама № ZAR93200001102028,
двигател № AR676011420323, дата на първа регистрация 14.05.1999 г., продаден с договор от
18.07.2008 г.
На основание чл. 66, ал. 2 във връзка с чл. 62
ЗОПДНПИ от „Интер – Калев“ – ЕООД, ЕИК
148049620:
Поземлен имот – широколистна гора, намираща се в землището на с. Осеново, община Аксаково, област Варна, съставляваща имот № 107011
по плана на землището на с. Осеново, с площ
8,002 дка, първа категория, в местността Ябълката, при граници: поземлени имоти № 000202,
039016, 039015, 107010, придобит с нотариален
акт № 71, том VII, peг. № 9936, дело № 775 от
14.12.2006 г. (акт № 53, том LXXIII, дело № 17315
от 8.09.2006 г. на СВ – Варна).
На основание чл. 66, ал. 2 във връзка с чл. 62
ЗОПДНПИ от „Интер – КСК – Красимир Калев“ – ЕООД, ЕИК 103589124:
Сутерен – зала за билярд и стълбище към
първия етаж, със застроена площ 70,95 кв. м и
първи етаж – зала за електронни игри, бар, баня-тоалетна, умивалня и стълбищна клетка към
втори етаж, с площ 70,95 кв. м, изградени на етап
груб строеж, намиращи се в сграда, изградена в
урегулиран поземлен имот във Варна, ул. Любов
21, целият с площ 150 кв. м, съставляващ УПИ
№ II-440 в квартал 25 по плана на 16 микрорайон
на града, при граници: ул. Любов, УПИ-III-441,
УПИ № XXV-463, УПИ № XXVIII-468 и УПИ
№ I-439, и представляващ поземлен имот с идентификатор № 10135.3515.272 по КК на гр. Варна,
ведно със съответните идеални части от дворното
място, придобит с нотариален акт № 106, том I,
peг. № 1588, дело № 99 от 6.02.2008 г. и нотариален
акт за поправка № 27, том IV, peг. № 5776, дело
№ 618 от 29.04.2008 г. Производството по гр.д.
№ 2016/2016 г. е насрочено в съдебно заседание
на 14.06.2017 г. от 14 ч.
806
Софийският градски съд, търговско отделение,
VІ-16 състав, по търговско дело № 5743/2016 г. на
основание чл. 679 ТЗ призовава кредиторите от
събрание на кредиторите „Перчемлиев“ – ЕООД,
ЕИК 102100477, по т. д. № 4887/2011 г. по описа на
Софийския градски съд, търговско отделение, VІ-8
състав, да се явят в заседание в Софийския градски
съд – София, бул. Витоша 2, на 28.02.2017 г. от
13,30 ч. по т.д. № 5743/2016 г. по описа на съда,
търговско отделение, VІ-16 състав, образувано по
искане на „Перчемлиев“ – ЕООД, ЕИК 102100477;
отменя решенията на събрание на кредиторите на
„Перчемлиев“ – ЕООД, проведено на 21.06.2016 г.
914
С о фи й с к и я т г р а дс к и с ъд н а о с нов а н ие
чл. 15, ал. 1 ЗПП вписва парт. № 411, т. 13, р. Х,
стр. 100, по ф. д. № 603/2016 г. за политическа
партия с наименование „СЪЮЗ ЗА ОТЕЧЕСТВОТО“, със седалище и адрес на управление
София, район „Триадица“, бул. Витоша 18, ет. 4;
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вписва приетия от учредителното събрание от
14.05.2016 г. устав на ПП „СЪЮЗ ЗА ОТЕЧЕСТВОТО“; вписва следните ръководни и контролни
органи на ПП „СЪЮЗ ЗА ОТЕЧЕСТВОТО“
на национално ниво: Национален съвет (НС)
в следния персонален субстрат: Васил Иванов
Точков – председател, Лидия Кирилова Банкова – заместник-председател, Димитър Йорданов Димитров – секретар, Володя Златев Златев – секретар, Марина Иванова Нейчева – член,
Пару ш Ян чев К ара и ва нов – ч лен, Бож и дар
Николов Данчев – член, Митко Величков Мотов – член, Пламен Захариев Зарков – член,
Славка Георгиева Илиева – член, Илия Замфиров Илиев – член, Констанца Костадинова
Рупова-Вачкова – член, Вяра Пенчева Косева – член, Веселин Димитров Христов – член,
Юлия Асенова Граматикова – член, Димитър
А нгелов Вечев – ч лен, Нед я лка П ламенова
Рангелова – член; Изпълнително бюро на НС
в следния персонален субстрат: Васил Иванов
Точков – председател, Лидия Кирилова Банкова – заместник-председател, Димитър Йорданов
Димитров – секретар, Володя Златев Златев – секретар, Божидар Николов Данчев – член, Констанца Костадинова Ру пова-Вачкова – член,
Марина Иванова Нейчева – член; Контролна
комисия в следния персонален субстрат: Юри
Милев Димитров – председател, Димчо Станев
Георгиев и Юлия Асенова Граматикова. ПП
„СЪЮЗ ЗА ОТЕЧЕСТВОТО“ се представлява
от председателя Васил Иванов Точков.
905

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
1. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Алианс за правно взаимодействие“,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на сдружението на 9.03.2017 г. в 10 ч. в
офиса на АПВ, София, ул. Съборна 5, ет. 3, при
следния дневен ред: 1. приемане на отчет за дейността на сдружението за 2014 г., 2015 г. и 2016 г.;
2. приемане на финансов отчет на сдружението
за 2014 г., 2015 г. и 2016 г.; 3. приемане на отчет
за дейността на Международния арбитражен съд
при Алианс за правно взаимодействие за 2014 г.,
2015 г. и 2016 г.; 4. изменения и допълнения в
устава на сдружението; 5. избор и освобождаване
на членове на управителния съвет на сдружение
„Алианс за правно взаимодействие“; 6. разни.
Поканват се всички членове на сдружението да
вземат участие в общото събрание.
961
17. – Управителният съвет на Училищното
настоятелство при 49 ОУ „Бенито Хуарес – Надежда“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 16.03.2017 г. в 18,30 ч.
в София в сградата на 49 ОУ, ет. 2, учителска
стая, при следния дневен ред: 1. представяне
на съвета на настоятелите; 2. откриване на
събранието; 3. представяне на годишен отчет и
доклад за дейността през 2016 г.; 4. преглед на
инициативи, предложения, жалби, сигнали от
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членове по право; 5. разни. Всички членове на
УН, родители и заинтересувани граждани могат
да присъстват.
874
11. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Български съюз по заваряване“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно годишно общо събрание на съюза
на 16.03.2017 г. в 11 ч. в зала № 2140 (блок 2) на
Техническия университет – София, при следния
дневен ред: 1. приемане на отчет на дейността на
БСЗ за изтеклия период; 2. приемане на финансов
отчет; 3. промяна в устава на БСЗ; 4. избор на
председател и съпредседател на БСЗ; 5. избор на
управителен съвет на БСЗ; 6. избор на членове
на контролния съвет на БСЗ; 7. актуализиране
на състава на БЦКЗ; 8. избор на изпълнителен
директор на БЦКЗ; 9. разни. 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.
907
12. – Управителният съвет на Общобългарски
комитет „Васил Левски“ – София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо отчетно-изборно събрание на комитета на 17.03.2017 г. в 10 ч. в залата
на Националния военен клуб, бул. Руски 25, при
следния дневен ред: 1. тържествено отбелязване
на 25 години от създаването на Общобългарски
комитет „Васил Левски“; 2. отчет за дейността
на Общобългарски комитет „Васил Левски“ за
периода 2014 – 2016 г.; 3. избор на ръководни
органи. Общото събрание се счита за законно,
ако присъстват най-малко половината от всичките представители на общинските, местните
или регионалните комитети. Ако не се събере
кворум, на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието се отлага с 1 час, ще се проведе на същото
място и при същия дневен ред и ще се счита за
законно, колкото и представители да се явят.
788
1. – Управителният съвет на Конфедерация
„Защита на здравето“ – София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и решение на ОС от 21.01.2017 г.
кани всички организации, членове на КЗЗ, за
провеждане на общо отчетно-изборно събрание
на конфедерацията на 18.03.2017 г. в 10 ч. в офис
129 на КЗЗ – София 1000, ул. Триадица 5Б, ет. 1,
сградата на „Сплендид палас“, при следния дневен
ред: 1. отчет на УС на КЗЗ за периода до 2016 г.;
2. отчет на ревизионната комисия; 3. промяна в
устава на сдружението; 4. избор на управително
тяло и председател на организацията; 5. разни.
При липса на кворум събранието ще се проведе
според изискванията на чл. 27 ЗЮЛНЦ.
813
3. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Агенция за приложна енергийна
сигурност“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно общо събрание на членовете на
сдружението на 20.03.2017 г. в 17 ч. в София, на
адреса на управление в ж.к. Младост 4, бл. 495,
вх. 2, ап. 17, при следния дневен ред: 1. отчет
на управителя за дейността на сдружението за
периода от 1.08.2009 г. до 31.12.2016 г., приемане
на финансовия отчет за същия период и освобождаване от отговорност на управителя и членовете на управителния съвет за отчетния период;
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2. освобождаване на Константин Симеонов Делисивков като управител и член на управителния
съвет; промени в състава на управителния съвет;
3. промени в устава на Агенцията за приложна
енергийна сигурност. Материалите за общото
събрание са на разположение на членовете на
адреса на управление – София, ж.к. Младост 4,
бл. 495, вх. 2, ап. 17. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден, на същото място и при
същия дневен ред в 18 ч.
840
16. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Конфедерация на работодателите
и индустриалците в България (КРИБ) – Гласът
на българския бизнес“ – София, на основание
чл. 26, ал. 1 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на сдружението на 21.03.2017 г. в София, хотел
„Маринела“ (бивш „Кемпински“), в 16,30 ч. при
следния дневен ред: 1. отчет на УС за дейността
на сдружението за периода януари 2016 – декември 2016 г; 2. финансов отчет за периода януари
2016 – декември 2016 г. и приемане проект на
бюджет за 2017 г.; 3. отчет на контролния съвет
за периода януари 2016 – декември 2016 г.; 4. промени в състава на управителния и на контролния
съвет; 5. разни. На основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
при липса на кворум събранието ще се проведе
един час по-късно на същото място и при същия
дневен ред и ще бъде законно, колкото и членове
да са се явили.
810
34. – Изпълнителното бюро на Българския
олимпийски комитет (БОК) – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 32 от устава на БОК
свиква отчетно-изборно събрание на БОК на
23.03.2017 г. в 11 ч. в София, Гранд хотел „София“,
ул. Гурко 1, зала „София“, ет. 2, при следния
дневен ред: 1. приемане на отчета за дейността
на БОК за периода април 2016 – март 2017 г.;
2. приемане на счетоводния отчет и доклада
на одитора за 2016 г.; 3. приемане доклада на
контролния съвет за периода април 2016 – март
2017 г.; 4. приемане на програма за дейността на
БОК за 2017 г.; 5. приемане на бюджет на БОК
за 2017 г.; 6. приемане на доклад за дейността
на БОК за периода май 2013 – март 2017 г.;
7. приемане на доклад на контролния съвет
на БОК за периода май 2013 – март 2017 г.; 8.
освобождаване от длъжност и отговорност на
членовете на Изпълнителното бюро, Контролния
съвет и председателя на БОК поради изтичане
на мандата; 9. избор на председател на БОК; 10.
избор на състав на Изпълнителното бюро на
БОК; 11. избор на състав на Контролния съвет
на БОК. Поканват се всички членове на БОК
да участват в общото събрание. Регистрацията
на членове на БОК започва на 23.03.2017 г. от
10 ч. и приключва в 11 ч. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе на 23.03.2017 г. в 12 ч. на същото място
и при същия дневен ред. Писмените материали
по дневния ред са на разположение на членове
на БОК в деловодството на БОК по адреса на
управление – София, ул. Ангел Кънчев 4, от 10
до 16 ч. всеки работен ден.
842
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2. – Централният съвет на Съюза на юристите
в България (СЮБ) на основание чл. 23 и сл. от
устава на СЮБ и чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание (ХХV конгрес) на 24.03.2017 г. в 10 ч.
в сградата на СЮБ, София, ул. Пиротска 7, при
следния дневен ред: 1. информация за дейността
на СЮБ между двата конгреса (24-и и 25-и конгрес); 2. отчет на Контролната комисия; 3. отчет
на бюджет 2016 г.; 4. приемане на бюджет 2017 г.;
5. разни. По отношение на представителството на
дружествата е определен по 1 делегат на 15 души.
От колективните членове по 1 делегат с право на
3 гласа. При липса на кворум на основание чл. 26
от устава на СЮБ и чл. 27 ЗЮЛНЦ конгресът ще
се проведе същия ден в 11 ч., на същото място
и при същия дневен ред независимо от броя на
присъстващите делегати.
741
3. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Институт по публични финанси“
(ИПФ), София, на основание чл. 26, ал. 1 ЗЮЛНЦ
и чл. 15, ал. 2 от устава на сдружението свиква
редовно общо събрание на 24.03.2017 г. в 16 ч.
в София, ул. Росарио 1, сградата на парк-хотел
„Витоша“, при следния дневен ред: 1. приемане
на годишния доклад на управителния съвет за
дейността на сдружението през 2016 г.; 2. освобождаване от отговорност на членовете на управителния съвет за дейността им през отчетния
период (2016 г.); 3. приемане на годишния финансов
отчет на сдружението за 2016 г.; 4. разни. Материалите по дневния ред на общото събрание са
на разположение на членовете на сдружението в
седалището на дружеството – София, СО – район
„Оборище“, ул. Московска 33.
888
1. – Уп ра ви те лн и ят с ъве т на сд ру жен ие
с нестопанска цел „Велика ложа на старите
свободни и приети зидари в България“ (в ликвидация), София, на основание чл. 13, ал. 1 от
устава на сдружението и чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на членовете на 25.03.2017 г. в
14 ч. в София, бул. Черни връх 53, при следния
дневен ред 1. приемане на окончателен счетоводен баланс, отчет на паричните потоци, отчет
за приходите и разходите, отчет за собствения
капитал на сдружението и отчет на ликвидатора;
2. освобождаване на ликвидатора от отговорност;
3. приемане на решение за заличаване на сдружението. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
15 ч., на същото място и при същия дневен ред
независимо от броя на явилите се представители
на членовете на сдружението.
608
1. – Председателят на съвета на Фондация
„Еврика“ – София, на основание чл. 26, ал. 3
ЗЮЛНЦ и чл. 11 от устава на Фондация „Еврика“ свиква редовно годишно заседание на съвета
на Фондация „Еврика“ на 29.03.2017 г. в 15 ч. в
София, НДК, заседателна зала 1.5 „Запад“ към
зала № 6 (вход А3), при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на Фондация „Еврика“ през
2016 г.; 2. годишен счетоводен отчет за 2016 г.;
3. доклад на одитора; 4. промени в органите за
управление на Фондация „Еврика“; 5. програми
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на фондацията – изменения и допълнения; 6.
финансов план (бюджет) на Фондация „Еврика“
за 2017 г.; 7. други въпроси.
668
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Българско юридическо дружество“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 31.03.2017 г. в 17 ч. в
София, ул. Пиротска 7, в залата на Съюза на
юристите в България при следния дневен ред:
1. освобождаване и избор на член на управителния съвет и председател на управителния
съвет; 2. приемане на отчет за дейността на
сдружението през 2016 г. и годишен счетоводен
отчет за 2016 г.; 3. приемане на бюджет за 2017 г.,
нов размер на членския внос и обсъждане на
въпроси за събираемостта на членския внос;
4. разни. При липса на кворум при условията
на чл. 21, ал. 4 от устава на сдружението и на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден, на същото място и при
същия дневен ред в 18 ч.
902
6. – Управителният съвет на сдружение „Българска Асоциация за Лекарствена Информация“
(БАЛИ) – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
и чл. 29 от устава свиква редовно общо събрание на 31.03.2017 г. в 16 ч. на адрес: София 1612,
бул. Цар Борис III № 41, Хотел Форум Централ,
зала „Централ“, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на „БАЛИ“ през 2016 г.; 2. промени в устава на сдружение БАЛИ; 3. приемане
на бюджет на БАЛИ за 2017 г.; 4. представяне
на основните насоки в програмата за работа
на БАЛИ през 2017 г.; 5. други предложения и
инициативи за дейността на БАЛИ през 2017 г.
Поканват се всички членове на Асоциацията да
вземат участие в общото събрание. Писмените
материали, свързани с дневния ред на събранието, са на разположение на членовете на адреса
на БАЛИ – 1618 София, район „Красно село“,
ул. Хубча 16, офис 2, до 28.02.2017 г. Съобщение за
събитието ще намерите и на интернет страницата
на БАЛИ: www.badibg.org – направление „Assembly
meetings“. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 31 от устава на сдружението
събранието се отлага с един час и ще се проведе
в 17 ч. на същото място и при същия дневен ред,
колкото и членове да присъстват.
906
6. – Управителният съвет на Клуб за спортна
дресура „Сириус“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо отчетно-изборно събрание
на 1.04.2017 г. в 9 ч. в НМ „Земята и хората“,
бул. Черни връх 4, при следния дневен ред: 1.
отчет на председателя на Клуб за спортна дресура
„Сириус“ за 2016 г.; 2. финансов отчет за 2016 г.;
3. приемане на нови членове; 4. приемане на
плана за дейността на клуба за 2017 г.; 5. избор
на нов управителен съвет на Клуб за спортна
дресура „Сириус“; 6. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото отчетноизборно събрание ще се проведе същия ден в
10 ч., на същото място и при същия дневен ред
независимо от броя на присъстващите членове.
753
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1. – Управителният съвет на Български национален клуб „Сръбско трицветно гонче“ – София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на клуба на 1.04.2017 г. в 9 ч. на адрес – Враца, ж.к. Дъбника, бл. 24, вх. Б, ап. 32, ет. 2, при
следния дневен ред: 1. промени в състава на
управителния съвет на клуба; 2. промени в устава
на клуба; 3. промяна на седалището на клуба.
822
3. – Управителният съвет на Комисията за
регионално и международно сътрудничество
по проблемите на мобилността и комуникативността на хора с трайни увреждания, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на сдружението на 6.04.2017 г. в 17 ч. в заседателната зала на ул. Константин Преславски 3,
София, при следния дневен ред: 1. отчет на УС на
КРМСПМКХТУ за 2016 г.; 2. приемане бюджета
за 2017 г. Материалите за общото събрание са на
разположение на адреса на седалището на сдружението 10 дни преди събранието. Регистрацията
ще започне в 16 ч. на 6.04.2017 г. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 18 ч., на същото място
и при същия дневен ред независимо от броя на
присъстващите.
818
2. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
„Ловно-рибарско дружество „София-изток“ на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 15, ал. 1 от устава
на сдружението свиква общо събрание на сдружението на 8.04.2017 г. в 10 ч. в Ловната хижа в
Челопечене при следния дневен ред: 1. отчетен
доклад за дейността на УС за 2016 г.; 2. отчетен
доклад на КРК за 2016 г.; 3. приемане бюджета на
сдружението за 2017 г.; 4. приемане на програма
за дейността на сдружението за 2017 г.; 5. избор
на УС, председател на УС, КРК, председател на
КРК, делегати за ОС на НЛРС – СЛРБ; 6. разни.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 11 ч. на
същото място.
860
5. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Автомобилен клуб „Север“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на сдружението на 11.04.2017 г. в 17 ч. в
заседателната зала в сградата на УСАС, ул. Константин Преславски 3, София, при следния дневен
ред: 1. отчет на УС на АК „Север“ за 2016 г.; 2.
приемане на бюджета на АК „Север“ за 2017 г.
Материалите за общото събрание са на разположение на адреса на седалището му 10 дни преди
събранието. Регистрацията ще започне в 16 ч. на
11.04.2017 г. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия
ден в 18 ч., на същото място и при същия дневен
ред независимо от броя на присъстващите.
841
3. – Изпълнителният комитет на Независимата синдикална федерация на енергетиците
в България (НСФЕБ) на основание чл. 32 и
чл. 42, ал. 6 от устава на федерацията, чл. 26 и
§ 2 ЗЮЛНЦ свиква Четвърти редовен конгрес
на НСФЕБ на 12.04.2017 г. в София, Парк-хотел
„Москва“ – зала „Европа“, ул. Незабравка 25,
в 9,30 ч. при следния дневен ред: 1. доклад на
председателя на НСФЕБ за дейността на феде-
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рацията в периода 2012 – 2017 г.; 2. доклад на
Централната контролна комисия на НСФЕБ за
периода 2012 – 2017 г.; 3. обсъждане и приемане
на изменения и допълнения в устава на НСФЕБ;
4. избор на ръководни и контролни органи на
НСФЕБ; 5. избор на делегати на Осмия конгрес на
КНСБ; 6. приемане на заключителни документи
на конгреса; 7. разни.
817
14. – Координационният съвет (ОС) на Федерацията на независимите синдикати на миньорите – КНСБ, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ и решения от заседания на 24.02.2016 г.
и 16.09.2016 г. свиква VІІІ отчетно-изборна конференция на федерацията на 25.04.2017 г. от 9,30 ч.
в София, „Рамада София хотел“ – АД, София
1202, бул. Княгиня Мария-Луиза 131, при следния
дневен ред: 1. отчетен доклад за дейността на
Координационния съвет (ОС) на Федерацията на
независимите синдикати на миньорите – КНСБ,
за периода след VІІ отчетно-изборна конференция,
проведена на 26.04.2012 г.; 2. отчетен доклад за
дейността на Финансово-контролната комисия
на федерацията; 3. приемане на резолюции и
програма за дейността на Федерацията на независимите синдикати на миньорите – КНСБ, за
мандат 2017 – 2022 г.; 4. приемане на изменение
и допълнение на устава на Федерацията на независимите синдикати на миньорите – КНСБ;
5. освобождаване членовете на сегашното ръководство на Федерацията на независимите синдикати на миньорите – КНСБ, и председателя
на Финансово-контролната комисия; 6. избор на
ръководство на Федерацията на независимите
синдикати на миньорите – КНСБ, и председател
на Финансово-контролната комисия на Федерацията на независимите синдикати на миньорите на
КНСБ за следващ мандат 2017 – 2022 г.; 7. избор
на делегати за 8-мия конгрес на Конфедерацията
на независимите синдикати в България. Регистрацията на избраните делегати се извършва до
20 ч. на 24.04.2017 г. или до 9 ч. на 25.04.2017 г.
843
8. – Управителният съвет на Съюза на архитектите в България (САБ), София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 61 от устава на САБ свиква редовно общо събрание (ОС) на Съюза на
29.04.2017 г. в 10 ч. в зала 2 на Централния дом
на архитекта, София, ул. Кракра 11, при следния
дневен ред: 1. откриване на общото събрание и
избор на работни органи; 2. преглед на дейността
на съюза за периода 23.04.2016 г. – 28.04.2017 г.; 3.
приемане на рамков бюджет на САБ за 2017 г.; 4.
приемане решения на ОС съгласно изискванията
на чл. 63 от устава на САБ. Регистрацията на
делегатите на общото събрание ще се извърши
в деня на провеждане на ОС в зала 1 на ЦДА
от 9 до 10 ч. срещу представяне на лична карта
и протокол на ОС на дружеството за избор на
делегати на общото събрание, при случаите на
чл. 60, ал. 5 от устава на САБ.
755
57. – Адвокатският съвет на Адвокатската колегия – Благоевград, на основание чл. 83, ал. 1 ЗА
свиква извънредно общо събрание на адвокатите,
вписани в АК – Благоевград, на 11 – 12.03.2017 г.,
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с начало 9 ч. в залата на АК – Благоевград, намираща се в Благоевград, ул. П. Димов 1, ет. 3,
при следния дневен ред: 1. избор на председател
на АС; 2. разни. Регистрацията на адвокатите
за участие в събранието се извършва в деня
на ОС от 8 ч. Участието в общото събрание е
лично или чрез адвокат пълномощник, вписан
в АКБ. Всички адвокати при регистрацията си
се легитимират с адвокатската карта и писмено
пълномощно (за упълномощените). На основание
чл. 81, ал. 7 ЗА пълномощното се представя от
упълномощителя в АС в деня преди събранието
или от упълномощения при регистрацията му
в деня на събранието. При липса на кворум на
основание чл. 81, ал. 4 ЗА събранието ще се проведе един час по-късно същия ден независимо от
броя на присъстващите  членове.
832
3. – Уп ра ви те л н и ят с ъве т на сд ру жен ие
„Чакалица – 2014“, Благоевград, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на
13.03.2017 г. в 10 ч. в Благоевград, ул. Бистрица 1,
при следния дневен ред: 1. промяна на устава на
сдружението; 2. избор на нови членове на УС и
избор на УС на сдружението; 3. прием на нови
членове на ОС; 4. промяна на адреса на регистрация на сдружението.
863
1. – Уп ра ви те лн и ят с ъве т на сд ру жен ие
„Дружество на общопрактикуващите лекари в
Благоевградска област“ – Благоевград, на основание на чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 10.06.2017 г. в 15 ч. на адрес гр. Сандански,
хотелски комплекс „Интерхотел Сандански“,
конферентна зала, при следния дневен ред: 1.
отчетен доклад на УС на ДОЛБО за дейността
през юни 2014 – юни 2017 г.; 2. счетоводен отчет
за 2014 – 2016 г.; 3. обсъждане и приемане на
двата отчета; 4. избор на нов управителен съвет
на ДОЛБО; 5. разни. Поканват се всички членове
да вземат участие в общото събрание.
808
6. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел за обществена полза „Училищно
настоятелство по туризъм Професор д-р Асен
Златаров“, Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
и чл. 13.2 от устава на сдружението свиква общо
събрание 20.03.2017 г. в 18,30 ч. на адреса на
управление на сдружението при следния дневен
ред: 1. вземане на решение и избор на протоколчик на ОС; 2. вземане на решение за приемане
на нови членове на сдружението; 3. вземане на
решение и избор на нов касиер на сдружението
и освобождаване на настоящия като такъв; 4.
изслушване на отчет за дейността на сдружението за изминалата година, както и финансов
отчет и приемането им; 5. вземане на решение и
избор на нов управителен съвет на сдружението
поради оттегляне на настоящите членове, освобождаването им като такива, съответно – освобождаването им от отговорност; 6. вземане на
решение за осъществяване на съдействие при
упражняване дейността на сдружението от юрист
и счетоводител, при три варианта: периодично
ангажиране при необходимост от консултации,
изготвяне на документи и подаване на такива
в съответните регистри и административни
органи, като всяко действие се заплаща по съответните тарифи; абонаментно обслужване със

ВЕСТНИК

БРОЙ 13

сключване на договор с месечно възнаграждение; откриване на щатни длъжности на трудов
договор; 7. изменение на устава на сдружението
с оглед съгласуване на устава с изискванията на
ЗЮЛНЦ, както и на съответните разпоредби с
останалите такива на устава в следния смисъл:
чл. 11, чл. 12, предложение второ, чл. 13, т. 3,
чл. 21, т. 2, чл. 22, т. 1 и 3, чл. 22, т. 5, чл. 23,
т. 1, 5 и 8, чл. 24, т. 1, чл. 27, т. 1, 4 и 5, чл. 30,
чл. 31, т. 3, чл. 32, т. 1, чл. 33, т. 2 от устава на
сдружението, като навсякъде думите „Съвет на
настоятелите“, изпълнителният орган на сдружението, се заменят с „Управителен съвет“, а
думите „Председател на Съвета на настоятелите
или на сдружението“ се заменят с „Председател
на Управителния съвет“. В чл. 31, т. 3 думите
„юридическото лице – търговец“ се заменят с
„юридическото лице“, а в чл. 32 вместо „писмена
молба“ – „писмено заявление“.
896
636. – Управителният съвет на СОПД „Поощряване и подпомагане на детски таланти – Вега“,
Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на членовете на сдружението на
8.04.2017 г. в 17 ч. в офиса на МШ „Илия Бърнев“,
Разград, при следния дневен ред: 1. приемане на
годишния финансов отчет за 2016 г.; 2. приемане на план за 2017 – 2018 г.; 3. реконструкции в
състава, седалището и дейността на сдружението; 4. разни. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе
същия ден в 18 ч., на същото място и при същия
дневен ред.
627
1. – Управителния съвет на сдружение с
нестопанска цел „БАКВ – БС“, Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
11.04.2017 г. в 10 ч. във Варна, ресторант „Къщата“, ул. 8 ноември 9 , при следния дневен ред: 1.
отчитане дейността на сдружението за 2016 г.;
2. приемане баланса и годишния счетоводен
отчет за 2016 г. и освобождаване от отговорност
членовете на УС; 3. освобождаване с молби на
членове на БАКВ – БС; 4. приемане на нови
молби за членове на БАКВ – БС; 5. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на
същото място при същия дневен ред.
756
2. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел в обществена полза „Алумни
клуб – Асен Златаров – Видин“, Видин, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо годишно събрание
на членовете на сдружението на 27.03.2017 г. в
16,30 ч. във Видин, Южна промишлена зона, ПГ
„Проф. д-р Асен Златаров“, конферентна зала при
корпуса на училището, при следния дневен ред:
1. доклад за дейността на сдружението за 2016 г.;
2. финансов отчет за 2016 г.; 3. избор на нови
членове на сдружението; 4. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 17,30 ч., на същото
място и при същия дневен ред независимо от
броя на присъстващите членове на сдружението.
789
96. – Управителният съвет на Сдружението на
хотелиерите и ресторантьорите в Казанлък свиква
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ отчетно-изборно
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събрание на сдружението на 28.03.2017 г. в 14 ч.
в Казанлък, хотел „Палас“, при следния дневен
ред: 1. приемане на отчет на УС за дейността на
сдружението за 2016 г.; 2. приемане на финансов
отчет за 2016 г.; 3. освобождаване от финансова
отговорност на председателя и членовете на УС;
4. избор на нов председател; 5. други. Поканват
се членовете на сдружението лично или чрез
упълномощени представители да присъстват на
общото събрание. Регистрацията на членовете
или техните упълномощени представители ще
започне от 13,30 ч. и ще приключи в 13,50 ч.
Съгласно чл. 17(3) от устава на сдружението
всеки пълномощник се легитимира с лична
карта и писмено пълномощно, издадено изрично
за участие в общото събрание на сдружението.
Материалите по дневния ред, включително предложенията за решения, са на разположение на
членовете в седалището на СХРК. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден, на същото място и при
същия дневен ред в 15 ч.
807
13. – Управителният съвет на сдружение
„Спортен клуб по пожаро-приложен спорт „Огнеборец – Ловеч“ – Ловеч, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ и решение на УС – протокол № 12,
поради изтичане на 5-годишния срок на управление свиква общо събрание на 31.03.2017 г. в
10 ч. в заседателната зала на ОДМВР – Ловеч,
при следния дневен ред: 1. приемане на отчет за
дейността на сдружението; 2. избор на нов управителен съвет на сдружението; 3. други.
833
1. – Управителният съвет на Туристическо
дружество „Аспарухов хълм“ – Лом, на основание
чл. 26, ал. 1 ЗЮЛНЦ, чл. 24 от устава и решение
на управителния съвет от заседание, проведено на
18.01.2017 г., свиква общо събрание на дружеството
на 27.03.2017 г. в 17,30 ч. в залата на хотел „Москва“ – Лом, при следния дневен ред: 1. приемане
на нови членове на дружеството; 2. приемане на
отчет за работата на дружеството за 2016 г.; 3.
приемане на годишен финансов отчет за 2016 г.;
4. приемане на доклад на контролния съвет; 5.
приемане на промяна на устава на дружеството;
6. приемане на бюджет на дружеството за 2017 г.;
7. приемане на календарен план за дейността
през 2017 г.; 8. разни.
652
14. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел в частна полза „Български културни
следи“ – Пловдив, съобразно решение на УС от
18.01.2017 г. и чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква извънредно
общо събрание на членовете на сдружението в
9 ч. на 20.03.2017 г. по седалището и адреса на
управление на сдружението – Пловдив, ул. Петьофи 32, при следния дневен ред: 1. промени
в устава на сдружението; 2. освобождаване от
отговорност на членовете на управителния съвет
на сдружението за дейността им до момента на
провеждане на събранието, както и освобождаване от поста им като членове на УС; 3. избор на
нови членове на управителния съвет с мандат от
5 години; 4. разни. Поканват се всички членове
или упълномощени от тях лица да присъстват.
861
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1. – Съветът на настоятелите на сдружение с
нестопанска цел „Настоятелство на Средно общообразователно училище „Отец Паисий“ – гр. Самоков“, Самоков, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно общо събрание на 1.04.2017 г. в
10 ч. в актовата зала на СУ „Отец Паисий“, Самоков, при следния дневен ред: 1. преобразуване
на името на сдружение с нестопанска цел „Настоятелство на Средно общообразователно училище
„Отец Паисий“ – гр. Самоков“ на сдружение с
нестопанска цел с наименование „Настоятелство
на Средно училище „Отец Паисий“ – гр. Самоков“; 2. промяна на устава на сдружението; 3.
приемане и освобождаване на членове на съвета
на настоятелите на сдружение с нестопанска цел
„Настоятелство на Средно общообразователно
училище „Отец Паисий“ – гр. Самоков“.
864
849. – Учредителният комитет на Организацията за управление на Туристически район
„Родопи“ – Смолян, на основание чл. 26, ал. 3 от
Закона туризма във връзка със Заповед № Т-РД14-65 от 24.10.2016 г. (ДВ, бр. 94 от 2016 г.) свиква
учредително събрание на 30.03.2017 г. в 13 ч. в
конферентната зала в сградата на Областната
администрация – Смолян, на адрес: Смолян,
бул. България 14, при следния дневен ред: 1.
регистриране на участниците; 2. откриване на
учредителното събрание от представител на
учредителния комитет; 3. приемане на решение
за учредяване на Организация за управление на
Туристически район „Родопи“; 4. приемане на
устав и програмна декларация на организацията;
5. избор на управителен съвет на организацията;
6. избор на контролен съвет на организацията;
7. други. Проектните документи са изложени и
са на разположение в офис 204 на Областната
админист раци я – Смол ян, с адрес: Смол ян,
бул. България 14, всеки работен ден от 9 до
17 ч. до провеждане на учредителното събрание. Те са достъпни и чрез официалния сайт на
Областната администрация – Смолян: http://
www.region-smolyan.org. Всички участници е необходимо да попълнят регистрационна форма за
участие в учредителното събрание, която заедно
с проектните документи на устав и програмна
декларация е на разположение на заинтересованите. Попълнената регистрационна форма ведно
с приложните към нея документи се депозира в
офис 204 на OA или по електронен път на адрес:
governor@region-smolyan.org. Организацията за
управление на Туристически район „Родопи“ ще
бъде регистрирана по Закона за туризма и се
смята за възникнала от деня на вписването є в
Националния туристически регистър.
862
2. – Управителният съвет на Асоциацията
за развъждане на породата Ил дьо Франс в
България, Стара Загора, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 24.03.2017 г. в
10,30 ч. в зала № 1 на Тракийския университет,
АФ – Стара Загора, при следния дневен ред: 1.
прием на нови членове; 2. отчет за дейността на
АИлФБ през 2016 г.; 3. избор на ново ръководство
поради изтичане на мандата; 4. промени в устава
на АИлФБ; 5. разни.
754
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61. – Управителният съвет на сдружение
„Обединени за Шабла“ – Шабла, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо отчетно събрание на
сдружението на 24.03.2017 г. в 17,30 ч. в клуба на
СОСЗР – Шабла, ул. Равно поле 37, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на сдружение
„Обединени за Шабла“ за 2016 г.; 2. отчет за
изпълнение на бюджета за 2016 г.; 3. отчет на
контролния съвет; 4. приемане на бюджета за
2017 г.; 5. приемане на годишна програма на
сдружението за 2017 г.; 6. вземане на решение за
участие в програми и проекти на ЕС и Община
Шабла; 7. приемане и освобождаване на членове;
8. други. При липса на кворум в съответствие с
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе един
час по-късно на същото място и при същия
дневен ред.
787
1. – Управителни ят съвет на ВСК „Шумен“ – Шумен, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и
чл. 19 от устава на клуба свиква на 15.03.2017 г.
в 14,30 ч. в залата за брифинг на Департамента
за чуждоезиково обучение (ДЧЕО) на НВУ „В.
Левски“ – Шумен, общо събрание на делегираните представители на военните формирования
в гарнизон Шумен при следния дневен ред: 1.
приемане на отчета на Управителния съвет за
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дейността на ВСК „Шумен“ за 2016 г.; 2. приемане
на финансово-счетоводния отчет на ВСК „Шумен“ за 2016 г. и доклад на КС на сдружението;
3. приемане на програма (план) за дейността
на ВСК „Шумен“ за 2017 г.; 4. приемане на бюджет на ВСК „Шумен“ за 2017 г.; 5. приемане на
спортен календар на ВСК „Шумен“ за 2017 г.; 6.
организационни въпроси – промяна в устава на
сдружението, освобождаване и избор на членове
на УС на ВСК „Шумен“; 7. разни.
897
Георги Светославов Ткачов – ликвидатор на
Фондация „Милостивият самарянин“, в ликвидация по ф.д. № 5630/2004 г. на СГС, на основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите
на фондацията да предявят своите вземания в
шестмесечен срок от обнародването на поканата
в „Държавен вестник“.
908
Милен Любенов Сидеров – ликвидатор на СНЦ
„Ловно-рибарско дружество „Ястреб“, гр. Завет, в
ликвидация по ф. д. № 9/2012 г. на Разградския
окръжен съд, на основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ
кани кредиторите на сдружението да предявят
вземанията си.
752

СЪОБЩЕНИЯ НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № АД-650-05-134 от 29.08.2016 г. на председателя на Народното събрание
(ДВ, бр. 69 от 2016 г.):
І. Таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ за 2017 г. са:
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• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 40 лв., и по 35 лв. за всяка следваща страница;
2. за покани и други обявления:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 35 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 70 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 70 лв., и по 60 лв. за всяка следваща страница;
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4. за публикуване в електронната страница на „Държавен вестник“ – за всяка една публикация
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за девет месеца – 72 лв.; за една година – 96 лв. Редакцията не извършва абонамент за „Държавен
вестник“.
Абонаментът може да се направи на следните адреси на спечелилите обществената поръчка за
разпространение на печатното издание на „Държавен вестник“ за 2017 г.:
• „Български пощи“ – ЕАД, София 1700, ж.к. Студентски град, ул. Акад. Ст. Младенов 1, бл. 31,
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факс: 02 9633093, електронен адрес: dobi@dobipress.bg.
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