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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

КОНСТ И Т У Ц ИОНЕН СЪД
РЕШЕНИЕ № 1
от 31 януари 2017 г.

по конституционно дело № 6 от 2016 г.
Конституционният съд в състав: председател: Борис Велчев, членове: Цанка Цанкова,
Стефка Стоева, Румен Ненков, Кети Маркова,
Георги Ангелов, Анастас Анастасов, Гроздан Илиев, Мариана Карагьозова-Финкова,
Константин Пенчев, Филип Димитров, Таня
Райковска, при участието на секретар-протоколиста Силвия Василева разгледа в закрито
заседание на 31 януари 2017 г. конституционно дело № 6/2016 г., докладвано от съдията
Стефка Стоева.
Производството е по чл. 149, ал. 1, т. 2
от Конституцията на Република България
(Конституцията).
Образувано е на 15.04.2016 г. по искане
на пленума на Върховния касационен съд за
обявяване на противоконституционност на
разпоредбата на чл. 166, ал. 3 от Закона за
съдебната власт (обн., ДВ, бр. 64 от 7.08.2007 г.;
посл. изм. и доп., бр. 76 от 30.09.2016 г.) (ЗСВ).
В искането съдиите от Върховния касационен съд поддържат, че оспорената разпоредба
противоречи на чл. 129, ал. 3, т. 2, на чл. 4,
ал. 1 и на чл. 48, ал. 4 от Конституцията.
Сочат, че подаването на оставка е безусловно
конституционно основание за освобождаване
от длъжност на съдия, прокурор или следовател (чл. 129, ал. 3, т. 2) и че противоконституционен е всеки закон, който въвежда
допълнителни предпоставки или пречки за
прекратяване на магистратското правоотношение, тъй като противоконституционно се
стеснява предметният обхват на чл. 129, ал. 3,
т. 2 от Конституцията.
С определение от 2.06.2016 г. съдът е допуснал искането за разглеждане по същество и е
конституирал като заинтересовани институции
Народното събрание, министъра на правосъдието, Върховния административен съд,
главния прокурор и Висшия съдебен съвет.
Покани да предложат становища по делото са отправени до неправителствени организации – Съюза на юристите в България,
Съюза на съдиите в България, Асоциацията
на българските административни съдии, Българската съдийска асоциация, Асоциацията
на прокурорите в България и Камарата на
следователите в България.
Покани да дадат писмено правно мнение
по предмета на делото са изпратени до проф.
д-р Васил Мръчков, проф. д-р Красимира
Средкова и проф. д-р Емил Мингов.

Постъпилите становища и правни мнения
се разделят на две групи.
Според тези от първата група, в която се
включват неправителствените организации,
проф. д-р Мръчков и проф. д-р Мингов, искането е основателно. Те акцентират върху
разбирането, че престоят на магистрата в
съдебната власт за периода от подаване на
оставката до приключване на дисциплинарното производство съставлява принудителен
труд и почти всички съдържат уговорката,
че трябва да се намерят други способи да не
получи обезщетение.
Съюзът на юристите в България поддържа,
че съгласно чл. 129, ал. 3, т. 2 от Конституцията
освобождаването от длъжност на магистратите
става чрез подаване на оставка и оспорената
разпоредба е противоконституционна поради
въвеждането в Закона за съдебната власт на
допълнително условие за освобож даване,
което ограничава конституционното право
на магистратите. За да не се злоупотребява
с възможността да се подава оставка при
възбудено дисциплинарно производство, която би прекратила производството и би дала
възможност на лицето да получи обезщетение
по чл. 225 ЗСВ, предлагат в мотивите на решението да се отбележи, че законодателният
орган трябва да съобрази посочените правни
последици по смисъла на чл. 22, ал. 4 от Закона за Конституционен съд (ЗКС).
Асоциацията на българските административни съдии застъпва становището, че неосвобождаването от длъжност на магистрата при
подаване на оставка означава принудителен
труд по смисъла на чл. 48, ал. 4 от Конституцията. Твърди, че продължаването на магистратското правоотношение в случаите на дисциплинарно производство до приключването
му би могло да доведе до продължаването му
и след навършване на 65-годишна възраст на
магистрата и това е в директно противоречие
с чл. 129, ал. 3, т. 1 от Конституцията, поради
което законово регламентираната мярка се
явява непропорционална на преследваната
със закона цел.
Асоциацията на прокурорите в България
поддържа, че чл. 166, ал. 3 ЗСВ нарушава
конституционните принципи за пропорционалност и правна сигурност. Нормативната
уредба на дисциплинарната отговорност дава
достатъчно сигурност, че магистратът ще понесе всички последици от дисциплинарната
санкция, независимо дали към момента на
нейното налагане съществува съответното
трудово правоотношение. Оспорената разпоредба противоречи на чл. 129, ал. 3, т. 2
и на чл. 4, ал. 1 от Конституцията, тъй като
интензивно без основание ограничава основно
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конституционно право на гражданите – правото на труд, и нарушава конституционния
принцип за пропорционалност на въвеждане
на допустими ограничения при упражняване
на конституционни права. Нарушен е и чл. 48,
ал. 4 от Конституцията, защото оспорената
разпоредба създава условия за принудителен
труд на магистрата под заплахата от наказание. Отказът да се приеме оставката поставя
съответното лице в състояние не по своя
воля да продължи да изпълнява служебните
задължения, произтичащи от длъжността,
която желае да освободи, като всяко следващо
действие на магистрата, с което дава израз на
нежеланието си да упражнява тази професия,
ще предостави допълнително нови основания
за ангажиране на неговата дисциплинарна отговорност. Упражняването на труд при такива
обстоятелства е форма на принудителен труд.
В становището си Съюзът на съдиите в
България излага доводи, че оспорената разпоредба засяга трудовите права на магистрата
изобщо и противоречи на чл. 16 и чл. 48, ал. 3
от Конституцията. Тя го лишава от упражняване на правото му на труд по свой избор
и лично убеждение за неопределяем период
от време. Дисциплинарното производство в
най-тежкия случай би довело до налагане на
дисциплинарното наказание освобождаване
от длъжност на основание чл. 165, ал. 1, т. 5
ЗСВ и обявяването за противоконституционна
на разпоредбата на чл. 166, ал. 3 ЗСВ ще даде
възможност на лицето, подавайки оставка, да
предизвести изхода на едно такова производство, което е основание за освобождаване от
длъжност, установено на най-високо ниво в
юридическата йерархия на актовете – Конституцията.
В писменото си правно мнение проф. д-р
Мръчков поддържа, че подаването на оставка
от магистрата като конституционно основание
за прекратяване на магистратското правоотношение изразява свободата му едностранно да
прекрати магистратското си правоотношение.
Конституцията в императивната разпоредба
на чл. 129, ал. 3, т. 2 го формулира ясно и
безусловно като конституционно субективно
публично преобразуващо право на магистрата като гражданин и неговото ограничаване
със закон е противоконстит у ционно, т ъй
като ограничения в упражняване на конституционните права може да предвижда само
Конституцията. Развива и съображения за
противоречие на оспорената разпоредба с
принципа на правовата държава по чл. 4,
ал. 1 от Конституцията, защото не е приложено изискването за управление на Република
България според Конституцията – в случая
чл. 129, ал. 3, т. 2. Оспорената разпоредба
противоречи и на чл. 48, ал. 4 от Основния
закон, тъй като забранява упражняването на
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правото на свободно подаване на оставка от
магистрата при образувано срещу него дисциплинарно производство до приключването
му, през което време той упражнява принудителен труд по смисъла на Конвенция № 29 на
Международната организация на труда относно
принудителния или задължителния труд от
1930 г., по която България е страна от 1932 г.
Проф. д-р Емил Мингов в правното си
мнение развива съображения, че съществено
значение за изясняване на конституционосъобразността на оспорената разпоредба има
предварителният въпрос, свързан с понятието
„оставка“ като основание за прекратяване
на магистратското правоотношение. Според
него оставката може да се определи като
упражняване на едно преобразуващо право
от магистрата едностранно да прекрати създаденото правоотношение и преобразуващият
ефект на упражненото потестативно право
ще сложи край на създадената правна връзка. След изтичане на срока за предизвестие
магистратът няма да може да осъществява
функциите си поради прекратяване на неговото
правоотношение, като е очевидна аналогията с
предизвестието по Кодекса на труда (обн., ДВ,
бр. 26 от 1.04.1986 г.; посл. изм. и доп., бр. 105
от 30.12.2016 г.) (КТ) и по Закона за държавния
служител (обн., ДВ, бр. 67 от 27.07.1999 г.; посл.
изм. и доп., бр. 105 от 20.12.2016 г.) (ЗДСл).
В контекста на това разбиране проф. д-р
Мингов заключава, че изразът в оспорената
разпоредба „не може да бъде освободен от
длъжност по чл. 165, ал. 1, т. 2“ е лишен от
правна логика, защото не може да има правно валидно поведение на насрещната страна
при преобразуващия ефект на упражненото
потестативно право. Подобно законово разрешение не кореспондира на прогласената от
Конституцията свобода на труда и забрана за
принудителен труд – чл. 48, ал. 3 и 4 от Конституцията. Препятстването магистратът да
получи следващите му се обезщетения при
прекратяване на правоотношението следва да
се постигне по други законови начини.
Втората група становища са на министъра
на правосъдието и на Висшия съдебен съвет,
които намират оспорената разпоредба за съответна на Конституцията. Общото между тях е,
че я обвързват с последицата от освобождаване
от длъжност поради подаване на оставка, а
именно получаването на еднократно парично
обезщетение, което не би било получено при
дисциплинарно освобождаване.
Министърът на правосъдието счита, че
не е налице противоконституционност на
оспорената разпоредба с оглед на конституционната делегация за уреждане на статута
на съдиите, прокурорите и следователите,
тяхното назначаване и освобождаване и осъществяване на тяхната отговорност със закон
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(чл. 133 ЗСВ). Оспорената разпоредба пряко се
обвързва с еднократното парично обезщетение
по чл. 225, ал. 1 ЗСВ, което не се изплаща в
случаите по чл. 165, ал. 1, т. 5 ЗСВ – наложено
дисциплинарно наказание освобождаване от
длъжност. Заключава, че евентуалната отмяна
на чл. 166, ал. 3 ЗСВ ще има за последица
заобикаляне на отрицателните последици от
дисциплинарното освобождаване от длъжност
и би представлявало злоупотреба с право от
страна на магистрата, срещу когото е образувано дисциплинарно производство, което е
недопустимо съгласно разпоредбата на чл. 57,
ал. 2 от Конституцията.
Висшият съдебен съвет в становището си
подробно разглежда статуса на магистратите,
тяхната несменяемост и освобож даването
им от длъжност, както и колизията между
правото на магистрата да подаде оставка и
правото на административния орган, създаден
по Конституция с основна цел да осъществява
кадровата политика в съдебната власт, да реализира предоставената му от конституционния
законодател дисциплинарна власт. Застъпва
разбирането, че подаването на оставка не е
достатъчно да предизвика целения правен
ефект да прекрати правоотношението на
магистрата автоматично с изтичане на срока за предизвестие, а е необходимо изрично
волеизявление на административния орган
за освобождаване от заеманата длъжност.
Основната цел при упражняване на дисциплинарната власт от административния орган е
защитата на публичния интерес правосъдието
да се осъществява от съдии, прокурори и
следователи, които притежават необходимите професионални качества и интегритет за
упражняване на функционалните си правомощия. В този контекст оспорената разпоредба
е създадена с цел охрана на надделяващия
обществен интерес и препятстване на възможността за избягване на дисциплинарната
отговорност от дисциплинарно привлеченото
лице чрез реализиране на субективното право
на оставка с произтичащите благоприятни
последици – запазен професионален и морален авторитет и право на обезщетение по
реда на чл. 225, ал. 1 ЗСВ. Обратното според
Висшия съдебен съвет би означавало, че
от момента на подаване на заявлението за
оставка от магистрата административният
орган не разполага в пълен обем с правото
си да проведе и приключи дисциплинарното
производство. Чрез подаване на оставка приключването на всяко дисциплинарно производство би могло да бъде осуетено и изходът
му ще е поставен в зависимост единствено от
волята на дисциплинарно привлеченото лице.
Въведената законова забрана за приемане на
оставката и освобождаване на съдия, прокурор или следовател от длъжност не стеснява

ВЕСТНИК

БРОЙ 14

противоконституционно предметния обхват
на чл. 129, ал. 3, т. 2 от Конституцията. В
противен случай би се стигнало до превръщане на подадената молба по чл. 165, ал. 1,
т. 5 (вероятно се има предвид т. 2) ЗСВ в
абсолютно основание за освобождаване от
дисциплинарна отговорност, а такова правно
действие на молбата за освобождаване нито
законът, нито Конституцията придават. На
последно място излага аргументи, че нормата на чл. 166, ал. 3 ЗСВ не противоречи на
забраната по чл. 48, ал. 4 от Конституцията,
като разглежданата хипотеза попада в изключението, предвидено в чл. 4, параграф 3, бук-
ва „г“ от Конвенцията за защита на правата
на човека и основните свободи (КЗПЧОС). Не
е налице и противоречие с принципа на чл. 4,
ал. 1 от Конституцията, защото оспорената
разпоредба е ясна, точна и създадена с цел да
регулира правоотношението на магистратите
в съответствие с обществените очаквания към
органите на съдебната власт.
Правното мнение на проф. д-р Красимира
Средкова е за отсъствието на противоречие
между чл. 166, ал. 3 ЗСВ и Конституцията.
Според нея оспорената разпоредба не противоречи на чл. 4, ал. 1 от Конституцията,
защото е установена в закон, а държавата се
управлява според Конституцията и законите.
Законът в случая създава чл. 166, ал. 3 ЗСВ,
за да гарантира упражняването на дисциплинарната власт от съответния кадрови орган
на съдебната власт. Подаването на оставка
при образувано дисциплинарно производство
означава във всички случаи злоупотреба с
правото на съдия, прокурор или следовател да прекрати своето правоотношение, а
злоупотребата с право е забранена от чл. 57
от Конституцията. Налице е злоупотреба с
право, тъй като с подаването на оставка след
образуване на дисциплинарно производство
магистратът накърнява правата на дисциплинарно наказващия орган, а ще почерпи и
имуществени права, каквито не би имал, ако
бъде дисциплинарно уволнен. Поддържа, че
оспорената разпоредба не противоречи и на
чл. 129, ал. 3, т. 2 от Конституцията, защото
правото на едностранно прекратяване на
магистратското правоотношение не се отнема изобщо, а само временно се ограничава
упражняването му. Не намира противоречие
и с разпоредбата на чл. 48, ал. 4 от Конституцията относно забраната на принудителен
труд, тъй като той се полага против волята на
лицето под страх от каквото и да е наказание,
а в случая не сме изложени пред заплахата
от наказание.
Съдът, като обсъди доводите в искането,
становищата на заинтересованите институции
и неправителствени организации, както и
постъпилите по делото правни мнения, прие
следното:
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Съдиите, прокурорите и следователите имат
особен служебен статус, поради което e специфичен и характерът на правоотношенията им,
по силата на които те изпълняват функциите
си (наричани по-долу правоотношенията). По
този въпрос теорията и съдебната практика
приемат, че правоотношенията не са трудови
по смисъла на Кодекса на труда, защото създаването и прекратяването им се извършва
с индивидуални административни актове на
съответната колегия на Висшия съдебен съвет,
за разлика от трудовите правоотношения, които са такива на частното право и съществуват
между равнопоставени страни. Разглежданите
правоотношения не са и служебни по смисъла
на Закона за държавния служител, независимо
че и двете са властнически правоотношения
при упражняване съответно на съдебната и
на изпълнителната власт.
Правоотношенията на съдии, прокурори
и следователи са самостоятелен вид административни правоотношения по изпълнение
на платена държавна служба в изпълнение на
функциите им при осъществяване на съдебната
власт като отделен вид държавна власт. Независимо от спецификите на правоотношенията
съдиите, прокурорите и следователите полагат
труд в изпълнение на възложените им функции, изпълняват законовите си задължения и
получават възнаграждение, ползват различни
видове отпуски, подлежат на командироване
и пр., поради което в чл. 229 ЗСВ изрично е
уредено субсидиарното прилагане на Кодекса
на труда за неуредените в този раздел на Закона
за съдебната власт въпроси. Следователно по
отношение на тях са приложими принципите
и разпоредбите на международните актове и
на вътрешното ни законодателство, свързани
с правото на труд и неговата защита.
Основанията за освобождаване от длъжност на съдии, прокурори и следователи са
изчерпателно у редени на конституционно
ниво в чл. 129, ал. 3 и те са: навършване на
65-годишна възраст; подаване на оставка;
влизане в сила на присъда, с която е наложено наказание лишаване от свобода за
умишлено престъпление; трайна фактическа
невъзможност да изпълняват задълженията
си повече от една година; тежко нарушение
или системно неизпълнение на служебните
задължения, както и действия, които накърняват престижа на съдебната власт (последното
основание е ново от 2003 г.). Конституционният законодател максимално е ограничил
основанията за прекратяване на правоотношенията на несменяемите съдии, прокурори
и следователи и оспорената разпоредба неоправдано противоконституционно ограничава
установеното в изключително техен интерес
основание – подаване на оставка. Основният
закон не придава по-голяма тежест или пред-
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почитание на някое от основанията спрямо
други и не предпоставя настъпването им от
други факти или основания.
Подаването на оставка е конституционно
установено субективно преобразуващо право
на съдия, прокурор или следовател с едностранно изрично волеизявление да прекрати
правоотношението си, като упражняването му
зависи единствено от неговата свободна воля
и не е необходимо да се мотивира. Както вече
се е произнесъл Конституционният съд в Решение № 14 от 18.12.2013 г. по к. д. № 13/2013 г.,
оставката е едностранно волеизявление, чиито мотиви са без значение и затова не са
задължителен елемент, отправена е до съответния адресат и трябва да бъде приета, като
същественото е проявеното по своя воля ясно
желание на подалия оставка. Тя е механизъм
за доброволно прекратяване на правоотношението по различни причини – здравословни,
семейни, неудовлетвореност от работата,
невъзможност да я изпълнява и др. При подаването на оставка се запазват моралното и
професионалното достойнство на напускащия,
а в определени случаи едновременно с това се
подобрява и функционирането на съответния
орган на съдебната власт. Основният закон
не предвижда каквото и да е временно или
постоянно, частично или пълно ограничаване на правото на подаване на оставка и не
го поставя в зависимост от никакви условия
или от упражняване на други правомощия от
Висшия съдебен съвет извън правомощието
да приеме оставката.
Подаването на оставка от съдия, прокурор
или следовател по реда на чл. 129, ал. 3, т. 2
от Конституцията и чл. 165, ал. 1, т. 2 ЗСВ,
както и сходните прекратяване на трудовия
договор от работника или служителя с предизвестие (чл. 326 КТ) или без предизвестие
(чл. 327 КТ) и едностранното прекратяване
на служебното правоотношение от страна
на държавния служител по чл. 105 ЗДСл са
проява на свободата на труда като основен
принцип. Без значение за този извод е характерът на правоотношението – трудово,
служебно в изпълнение на публична дейност
в изпълнителната власт или в изпълнение на
публична дейност в съдебната власт. И при
трите вида правоотношения работниците,
служителите, съдиите, прокурорите и следователите разполагат със свободната воля да
бъдат назначени на определена длъжност и
да бъдат освободени от нея.
Правните последици от упражняването на
преобразуващото право на оставка от съдия,
прокурор или следовател не настъпват автоматично с едностранното им волеизявление,
тъй като оставката следва да бъде приета
от съответната колегия на Висшия съдебен
съвет с издаването на нарочно решение за
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освобождаване (чл. 129, ал. 1 от Конституцията). Последната е правно обвързана като
насрещна страна да понесе правната промяна
и с решение да прекрати правоотношението на
подалия оставка съдия, прокурор или следовател, без да обсъжда мотивите за подаването є,
а само да установи доколко волеизявлението
е свободно формирано (в този смисъл вж.
Решение № 11 от 6.07.1993 г. по к. д. № 15
от 1993 г. и Решение № 14 от 18.12.2013 г. по
к. д. № 17 от 2013 г.).
Процедурата за освобождаване на съдия,
прокурор или следовател поради подаване на
оставка е уредена в чл. 166 ЗСВ, като законодателят свързва и изключва приемането є с
определени предпоставки. В първоначалната
редакция разпоредбата на чл. 166, ал. 1 ЗСВ
обвързва подаването на оставка с най-малко
6-месечно предизвестие и въвежда задължението в този срок подалите оставка да изготвят
всички свои актове. Със Закона за изменение и
допълнение на Закона за съдебната власт (ДВ,
бр. 33 от 30.04.2009 г.) разпоредбата на чл. 166
ЗСВ е изменена и допълнена – предизвестието
по ал. 1 е намалено на едномесечно и е създадена оспорената нова ал. 3, съгласно която
съдия, прокурор или следовател не може да
бъде освободен от длъжност по чл. 165, ал. 1,
т. 2 (подаване на оставка), ако срещу него е
образувано дисциплинарно производство за
налагане на наказание по чл. 308, ал. 1, т. 6
(дисциплинарно уволнение), до приключване
на производството.
Липсват мотиви относно оспорената разпоредба както в законопроекта, така и при
обсъж данията в заседанията на правната
комисия и в пленарните заседания, видно от
стенографските дневници. Приемането є от
Четиридесетото Народно събрание съвпада
по време със случаите на подали оставки и
получили обезщетения съдии, прокурори и
следователи с образувани дисциплинарни производства с твърдения за използване на схема
за назначения в съдебната власт. Създаването
на оспорената разпоредба с оглед на конкретната ситуация е видно и от обстоятелството,
че е ограничено само правото на съдия,
прокурор или следовател да подаде оставка
при образувано дисциплинарно производство.
Напълно възможно е обаче при наличието
на такова производство освобождаването им
от длъжност да се извърши на други конституционни основания – навършване на 65-годишна възраст или настъпване на трайната
фактическа невъзможност за изпълнение на
задълженията.
Оспорената разпоредба е изменена с § 45 от
Закона за изменение и допълнение на Закона
за съдебната власт (ДВ, бр. 1 от 4.01.2011 г.),
като са заличени думите „за налагане на дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 6“.
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Понастоящем всяко образувано преди подаването на оставка дисциплинарно производство
против съдия, прокурор или следовател е
абсолютна процесуална пречка за освобождаването им от длъжност, независимо как и
кога производството ще приключи.
Основните цели на дисциплинарното производство, уредено в чл. 308 и сл. ЗСВ, е
постигане на добро функциониране на съдебната власт, превантивното въздействие върху
всички съдии, прокурори и следователи и
дисциплинарно наказване на тези от тях, които са неспособни да изпълняват публичните
си задължения или ги изпълняват по начин,
уронващ престижа на съдебната власт.
Дисциплинарното наказание „дисциплинарно освобождаване от длъжност“ (чл. 165,
ал. 1, т. 5 ЗСВ) представлява най-тежкото
дисциплинарно наказание, което се налага
на съдия, прокурор или следовател при установени и доказани нарушения по чл. 129,
ал. 3, т. 5 от Конституцията след провеждане
на законово регламентирано дисциплинарно
производство пред Висшия съдебен съвет,
чието решение подлежи на двуинстанционно
разглеж дане от Върховния административен съд. Наред с него законът установява
и други по-леки дисциплинарни наказания:
забележка, намаляване на основното трудово
възнаграждение, понижаване в ранг или в
длъжност, освобождаване от длъжност като
административен ръководител или заместник
на административен ръководител. Те нямат
за последица освобождаване от органите на
съдебната власт, но до приключване на дисциплинарното производство с влязло в сила
решение не е известно какво дисциплинарно
наказание ще бъде наложено и дали въобще
ще бъде наложено.
И в двата случая на освобождаване от
длъжност на съдия, прокурор или следовател – поради подаване на оставка или поради
дисциплинарно освобождаване, се постига
един и същи правен ефект – прекратява се правоотношението им и те напускат съответния
орган на съдебна власт – в първия случай като
резултат от доброволно решение и свободно
волеизявление, а във втория – като последица
от налагане на най-тежката дисциплинарна
санкция. Ако започналото дисциплинарно
производство бъде изместено от подадената
след образуването му оставка на съдия, прокурор или следовател, като конституционно
и законово уреден механизъм за опазване на
техния авторитет и на авторитета на съдебната власт произведеният правен ефект на
освобождаване от длъжност е идентичен.
Дисциплинарното освобождаване от длъжност на съди я, прок у рор или следовател
има освен общите за всички дисциплинарно
уволнени лица неблагоприятни правни по-
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следици, така и две съпътстващи специфични
последици – забраните по чл. 5, ал. 2, т. 4 от
Закона за адвокатурата (обн., ДВ, бр. 55 от
25.06.2004 г.; посл. изм., бр. 32 от 22.04.2016 г.)
в рамките на две години от датата на освобождаване от длъжност да бъде адвокат и
по чл. 225, ал. 1 ЗСВ да получи еднократно
парично обезщетение. Тези последици не са
пряк резултат от дисциплинарното освобождаване, чиято правна последица е напускане
на съдебната власт, а са уредени в други
законови разпоредби.
Конституционният съд счита, че оспорената
разпоредба на чл. 166, ал. 3 ЗСВ е противоконституционна.
На първо място, тя накърнява принципа
за свобода на труда, прогласен в чл. 48, ал. 3
от Конституцията, който предоставя правото
на всеки гражданин свободно да избира своята професия и място на работа. Постоянна
е практиката на Конституционния съд, че
гарантираното от Конституцията право на
труд обхваща и възможността всеки гражданин свободно да избира своята професия
и място на работа и тя се споделя напълно
от настоящия състав на съда (в този смисъл
вж. Решение № 8 от 27.07.1992 г. по к. д.
№ 7/1992 г.; Решение № 1 от 11.02.1993 г. по
к. д. № 32/1992 г.; Решение № 3 от 13.04.2006 г.
по к. д. № 4/2006 г.; Решение № 11 от 2.10.2012 г.
по к. д. № 1/2012 г.). Въпросът за правото на
труд на ниво право на Европейския съюз вече е
разгледан детайлно от съда в Решение № 11 от
22.11.2011 г. по к. д. № 8/2011 г., като е прието,
че то е гарантирано от Хартата на основните
права на Европейския съюз, а практиката на
Съда на Европейския съюз възприема принципа, че ограничения върху осъществяването
на свободата да се упражнява определена
професия са недопустими в случаите, когато
преследваната цел е непропорционална или
е налице прекалена намеса, накърняваща
същността на гарантираното право.
Свободата на труда като основен принцип
на правната уредба се съдържа както в Конституцията, така и в чл. 23, т. 1 от Всеобщата
декларация за правата на човека, който прогласява правото на всеки човек на свободен
избор на работа; в чл. 6, ал. 1 от Международния пакт за икономически, социални и
културни права, съгласно който правото на
труд включва правото на всеки човек да има
възможността да изкарва прехраната си чрез
труд, свободно избран или приет; в чл. 1 от
Европейската социална харта (ревизирана),
който предвижда всеки да има възможност
да се издържа от професия, която е избрал по
свободна воля, и в чл. 15, т. 1 от Хартата на
основните права на Европейския съюз (2000/С
364/01), съгласно който всеки човек има право
да работи и да упражнява свободно избрана
или свободно приета от него професия.
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Принципът за свобода на труда се гарантира
от свободата при възникване и прекратяване
на правоотношенията. Свободният избор на
професия и място на работа означава, че
всеки има право да започне работата, която
желае, ако има качествата и подготовката за
това, както и да преустанови работа по свое
желание, след като отправи необходимото
предизвестие. Такова право на свободен избор
на място на работа и професия несъмнено
имат и съдиите, прокурорите и следователите.
Конституционно закрепеното им субективно
преобразуващо право на прекратяването на
правоотношението поради подаване на оставка
е проява именно на принципа на свободата
на труда. То не може да бъде ограничавано от
законодателя в преследване на нелегитимни
цели, като даване възможност на Висшия съдебен съвет да реализира дисциплинарната си
власт или лишаване от еднократното парично
обезщетение. В случая срещу правото по чл. 48,
ал. 3 от Конституцията – всеки гражданин
свободно да избира своята професия и място на работа, не стои друго конституционно
право. Ако законодателят счита, че трябва да
има негативни правни последици за съдиите,
прокурорите и следователите, които при наличието на образувано срещу тях дисциплинарно
производство подават оставка, той може да
ги уреди в Закона за съдебната власт или в
други закони, без обаче да ограничава правото им на освобождаване от длъжност поради
оставка. Справедливостта като общочовешка
ценност според преамбюла на Основния закон
изисква съдиите, прокурорите и следователите,
извършили тежки дисциплинарни нарушения,
да не получат парично обезщетение, но този
справедлив резултат може да бъде постигнат и
без да се накърнява свободата на професия и
място на работа, защитавана от чл. 48, ал. 3 от
Конституцията, а чрез друго по-балансирано
законодателно решение.
Оспорената разпоредба противоречи и на
принципа на правовата държава, прокламиран в чл. 4, ал. 1 от Конституцията, съгласно
който правовата държава се управлява според
Конституцията и законите. Конституцията в
чл. 129, ал. 3, т. 2 предоставя безусловно на
несменяем съдия, прокурор или следовател
да упражни конституционното си субективно
преобразуващо право да бъде освободен от
съответния орган на съдебната власт поради
подаване на оставка. Това право не може да
бъде ограничавано по съображения за лишаването им от благодарственото парично
обезщетение. Самото вътрешно противоречие
между чл. 129, ал. 3, т. 2 от Основния закон
и чл. 166, ал. 3 ЗСВ накърнява точността в
правната уредба и създава правна несигурност. Противоречието между съдържанието
на двете правни норми е достатъчно, за да
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се констатира противоконституционност на
оспорената разпоредба поради накърняване
на принципа на правовата държава (в този
смисъл вж. Решение № 12 от 11.11.2010 г. по
к. д. № 15/2010 г.).
Правото на труд по чл. 48, ал. 1, изр. 1 от
Конституцията не е абсолютно и подлежи
на различни ограничения от обективен и
субективен характер (вж. Решение № 3 от
25.09.2002 г. по к. д. № 11/2002 г.). Както вече
Конституционният съд е имал възможността
да се произнесе с Решение № 11 от 5.10.2010 г.
по к. д. № 13/2010 г., единствено съображения
от конституционен порядък могат да оправдаят
ограничаване на закрепените в Конституцията права на гражданите. Пак в същото
решение съдът е изразил разбирането, че не
всяка цел може да бъде годно основание за
ограничаване на права, а само цел от същия
порядък, какъвто Конституцията допуска като
основание за ограничаване на права, при това
ограничението трябва да бъде съобразено с
чл. 57, ал. 1 и 3 от Конституцията. Настоящият състав на съда не намира причина да се
отклони от това разбиране.
Твърдените цели за ограничаване на конституционното право на освобождаване от
длъжност поради оставка според Висшия съдебен съвет са реализиране на правомощието
му за дисциплинарно наказване на съдии,
прокурори и следователи в съответствие с
обществените очаквания и лишаването им
от еднократно парично обезщетение. И двете
цели нямат характеристиките на основания, с
които Конституцията свързва възможността за
ограничаване на права. Административните
органи за разлика от гражданите нямат права, а правомощия, които не могат да бъдат
противопоставени на основните права на
гражданите. Още повече, че конституционното правомощие на Висшия съдебен съвет
по чл. 129, ал. 1 от Конституцията не е само
да упражнява дисциплинарната си власт, а да
освобождава от длъжност съдии, прокурори
и следователи на всяко едно от изчерпателно
установените в ал. 3 на същата разпоредба
основани я. В тази насока ограничението
на правото на свобода на труда, въведено
с оспорената разпоредба, е несъразмерно в
светлината на принципа на правовата държава
по чл. 4, ал. 1 от Конституцията.
Съдиите, прокурорите и следователите са
задължени да изпълняват конституционните и
законовите си задължения. Именно такива са
обществените очаквания, а не Висшият съдебен
съвет във всички случаи да реализира възможността си за дисциплинарното им наказване,
и то чрез налагане на най-тежкото дисциплинарно наказание. Целта на упражняване на
дисциплинарна власт спрямо несменяемите
съдии, прокурори и следователи не е уволне-

ВЕСТНИК

БРОЙ 14

нието им, а тяхното поправяне и запазване в
органите на съдебната власт. А и не всички
съдии, прокурори или следователи, за които
се твърди, че са допуснали дисциплинарни
нарушения, трябва да бъдат дисциплинарно
освободени от длъжност. Ако не бъдат освободени поради подадена оставка, те обичайно
не допринасят за подобряване дейността на
съответния орган на съдебна власт, а точно
обратното – демотивирани продължават да не
изпълняват функциите си още дълго време до
приключване на дисциплинарното производство, за което време получават възнаграждение. В подобна хипотеза за предпочитане
е по възможно най-бързия и сигурен начин
несменяемите съдии, прокурори и следователи
да бъдат отстранени от органите на съдебната
власт и този начин е подаването на оставка.
Юридически неиздържано и житейски невъзможно е да се изисква те да продължат да
заемат длъжността и да изпълняват функциите
си, след като не искат вече да работят и са
изразили волята си с подаването на оставка.
Образуването на дисциплинарно производство срещу съдии, прокурори или следователи
все още не означава, че то ще приключи с
дисциплинарно освобождаване от длъжност.
До влизане в сила на решението за налагане
на дисциплинарното наказание те се считат
за невинни в извършването на дисциплинарно нарушение, поради което не може да се
твърди, че подалите междувременно оставка
действително са допуснали нарушенията по
чл. 129, ал. 3, т. 5 от Конституцията и че ще
бъдат дисциплинарно освободени. Настъпването на едно бъдещо несигурно събитие
не е основание за ограничаване на права,
закрепени в Конституцията.
Именно оспорената законова разпоредба
създава колизия между две равнопоставени
според Конституцията основания за освобождаване от длъжност. Както се посочи по-горе,
подаването на оставка е конституционно право
на съдия, прокурор или следовател и акт на
личен избор, поради което са възможни множество хипотези като израз на колизията между
оставка и дисциплинарно освобождаване – да
не подаде оставка и да желае да установи в
хода на производството, че не е допуснал
дисциплинарно нарушение; да подаде оставка
поради обида от несправедливо образувано
дисциплинарно производство; да желае да
подаде оставка, защото има възможност да
започне нова, по-добра работа, а да трябва да
чака години да приключи дисциплинарното
производство и пр.
Няма конституционно установена причина
съдия, прокурор или следовател, срещу когото
е образувано дисциплинарно производство от
прекия административен ръководител или
от Висшия съдебен съвет, да бъде лишен от
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конституционното си право да бъде освободен
от заеманата длъжност поради подаване на
оставка само защото в бъдеще е възможно
да му бъде наложено някое от различните
видове дисциплинарни наказания, например
забележка. Подобно ограничение на конституционно установеното в чл. 129, ал. 3, т. 2
право е непропорционално и не е обусловено
от легитимна цел.
Не отговаря на принципите на правовата
държава и няма смисъл съдии, прокурори и
следователи, които не желаят повече да работят
в съответните органи на съдебната власт, да
са принудени да понесат тежката санкция на
дисциплинарното наказване след дълго дисциплинарно производство, докато освобождаването от длъжност поради едностранното им
решение може да бъде постигнато незабавно.
Конституционното право на съдии, прокурори
и следователи на освобождаване от длъжност
поради подаване на оставка не може да бъде
ограничено от провеждането на едно процесуално производство, каквото е дисциплинарното производство, и от правната възможност
на съответната колегия на Висшия съдебен
съвет да наложи дисциплинарно наказание
като част от правомощията по чл. 129, ал. 1
от Конституцията да понижава, премества и
освобождава от длъжност. Тези правомощия
кадровият орган на съдебната власт може
да упражнява неограничено по отношение
на съдии, прокурори и следователи, които
поради личния си избор не подават оставка,
а приемат дисциплинарното производство да
бъде проведено до края, с всички неудобства
и рискове от това. Тези обаче, които подават
оставка и отказват да работят в съдебната
власт, следва да бъдат освободени от длъжност, макар и по време на дисциплинарно
производство, а право на законодателя е да
уреди по своя преценка правните последици.
Конституционният съд намира, че не е налице противоречие на оспорената разпоредба
с чл. 48, ал. 4 от Конституцията, както се
твърди в искането и в част от становищата
по делото. Съдиите, прокурорите и следователите не извършват принудителен труд през
времето от подаване на оставка до приемането
є или до приключване на дисциплинарното
производство. Принудителен труд по смисъла
на чл. 2, ал. 1 от Конвенция № 29 относно
принудителния или задължителния труд на
Международната организация на труда, приета
на 28.07.1930 г., ратифицирана от България на
7.07.1932 г. и в сила от 22.09.1933 г., означава
всяка работа или служба, изисквана от лице
под заплахата на каквото и да е наказание и
за която това лице не се е съгласило доброволно да я извършва. В разглежданата хипотеза съдиите, прокурорите и следователите
не упражняват функциите си под заплаха от
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наказание по смисъла на конвенцията. Ако
в края на дисциплинарното производство
им бъде наложено някое от установените в
Закона за съдебната власт дисциплинарни
наказания, това наказание не е заплаха за
полагане на принудителен труд, а е последица
от извършени от тях дисциплинарни нарушения. Съдиите, прокурорите и следователите
са се съгласили доброволно да изпълняват
службата си, а съгласно изключенията по
чл. 2, ал. 1, буква „b“ от цитираната по-горе
конвенция и чл. 4, § 3, буква „d“ КЗПЧОС не
представлява принудителен труд всяка работа или служба, която е част от обичайните
граждански задължения.
Подаването на оставка от съдия, прокурор или следовател по време на образувано
срещу него дисциплинарно производство не
е злоупотреба с право по смисъла на чл. 57,
ал. 2 от Конституцията, както се твърди в
някои становища. То е упражняване на конституционно уредено право на освобождаване
поради подаване на оставка в свой интерес. В
случая се касае до колизия между субективно
право на съдии, прокурори и следователи и
правомощие на държавен орган. Гражданите
се ползват от правата си, за да задоволяват
определени свои нужди и интереси. Злоупотреба с право е налице, когато те упражняват
субективните си права не за задоволяване на
тези нужди, а в противоречие с обществените
интереси. С подаването на оставка се задоволява интересът на съдия, прокурор или
следовател чрез правомерно упражнено свое
конституционно право да бъде освободен от
съответния орган на съдебната власт, както
и интересите на гражданите в тази власт да
работят мотивирани лица.
Прекратяването на правоотношението на
съдия, прокурор или следовател поради оставка е свързано с правото му свободно да
избира място на работа и професията, а не с
имуществото му. Ако той цели чрез упражняване на правото на оставка да получи и
предвиденото в закона еднократно парично
обезщетение, този въпрос е извън спора за
констит у ционосъобразност на оспорената
разпоредба и подлежи на уреждане от законодателя съгласно чл. 22, ал. 4 от Закона за
Конституционен съд (ЗКС).
По горните съображения и на основание
чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията и чл. 22,
ал. 1 ЗКС Конституционният съд
РЕШИ:
Обявява за противоконституционна разпоредбата на чл. 166, ал. 3 от Закона за съдебната
власт (обн., ДВ, бр. 64 от 7.08.2007 г., посл.
изм. и доп., бр. 76 от 30.09.2016 г.).
Председател:
Борис Велчев
943
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 1
от 31 януари 2017 г.

по конституционно дело № 14 от 2016 г.
Конституционният съд в състав: председател: Борис Велчев, членове: Цанка Цанкова,
Стефка Стоева, Румен Ненков, Кети Маркова,
Георги Ангелов, Анастас Анастасов, Гроздан Илиев, Мариана Карагьозова-Финкова,
Константин Пенчев, Филип Димитров, Таня
Райковска, при участието на секретар-протоколиста Милена Петрова разгледа в закрито
заседание на 31 януари 2017 г. конституционно дело № 14/2016 г., докладвано от съдията
Филип Димитров.
Конституционният съд е сезиран от омбудсмана на Република България на основание
чл. 150, ал. 3 от Конституцията. Делото е
образувано на 17.10.2016 г. Производството е
по чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията. Иска
се установяване противоконституционност на
разпоредбите на чл. 14, ал. 3 и 5 от Изборния
кодекс (ИК) (обн., ДВ, бр. 19 от 2014 г.; изм.,
бр. 39 от 2016 г. и бр. 57 от 2016 г.; посл. изм.,
бр. 85 от 2016 г.). Твърди се, че се въвежда
различен режим за създаване на избирателни секции във и извън страната, респ. във и
извън пределите на Европейския съюз, като
по този начин „в нарушение на чл. 6, ал. 2
от Конституцията се създава правна уредба,
която третира по различен начин отделни
групи български граждани, засягайки техни
конституционни права, само на основание на
това, къде се намират те“.
Поради изменение на текста на чл. 14, ал. 5
от Изборния кодекс със Закона за изменение
и допълнение на Изборния кодекс (ЗИДИК)
(обн., ДВ, бр. 85 от 2016 г.; влязло в сила на
28.10.2016 г.) Конституционният съд е допуснал
за разглеждане по същество с Определение № 7
от 15 ноември 2016 г. само искането на омбудсмана на Република България за обявяване
противоконституционността на разпоредбата
на чл. 14, ал. 3 от Изборния кодекс (обн., ДВ,
бр. 19 от 2014 г.; изм., бр. 39 от 2016 г. и бр. 57
от 2016 г.; посл. изм., бр. 85 от 2016 г.) в частта „с решение на Централната избирателна
комисия по преценка на дипломатическите
и консулските представителства“.
С вх. № 356 от 14.12.2016 г. е постъпило
искане от омбудсмана на Република България за оттегляне на направеното искане по
чл. 150, ал. 3 от Конституцията.
Съгласно чл. 150, ал. 1, изречение първо
от Констит уцията Констит уционни ят съд
действа по инициатива на най-малко една
пета от народните представители, президента,
Министерския съвет, Върховния касационен
съд, Върховния административен съд и главния прокурор. В изречение второ на същата
ал. 1 се предвижда повдигането на спорове за
компетентност по чл. 149, ал. 1, т. 3 от Кон-
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ституцията, чрез което се поставя в действие
Конституционният съд, да може да става и
от общинските съвети.
Разбирането на конституционния законодател за ясно изразена воля от изрично посочените от него правоимащи субекти пред
Констит у ционни я съд като предпоставка
същият да действа е изразена и в ал. 2 на
чл. 150 от Конституцията чрез предвидената
за Върховния касационен съд и Върховния
административен съд възможност да внесат
въпроса за противоконституционност на приложимия по делото закон, когато установят
несъответствие между него и Конституцията,
като спрат производството по делото. Несъмнено това разбиране е вложено и в понятието
„сезира“, употребено в ал. 3 и 4 на чл. 150
от Конституцията, визиращи омбудсманът и
Висшият адвокатски съвет като правоимащи
субекти да поискат от Конституционния съд
да установи противоконституционност на закон, с който се нарушават права и свободи на
гражданите. Във всички разпоредби на чл. 150
от Конституцията предвидената предпоставка
за всяко производство е наличие на искане,
направено пред Конституционния съд от изчерпателно посочени в Конституцията субекти.
Отсъствието на искане от правоимащия субект
в който и да е момент от производството прави
невъзможно Конституционният съд да „действа“ по смисъла на чл. 150 от Конституцията.
При това положение, когато пред Конституционния съд, независимо от фазата на
конституционното производство, вносителят
оттегли искането си, липсва конституционно
предвидената предпоставка за Конституционния съд да действа.
В този смисъл е и практиката на Конституционния съд: Определение № 4 от 18.02.1993 г.
по к. д. № 26/1992 г., Определение № 1 от
24.02.1994 г. по к. д. № 21/1993 г., Определение
№ 8 от 19.12.1996 г. по к. д. № 28/1996 г., Определение № 3 от 27.04.1999 г. по к.д. № 2/1999 г.,
Определение № 1 от 20.02.2003 г. по к. д.
№ 1/2002 г., Определение № 3 от 7.03.2006 г.
по к. д. № 3/2006 г.
Допускането на обратното води до служебно
ангажиране на Конституционния съд.
По настоящото дело искането е оттеглено
и делото следва да бъде прекратено.
С оглед на това Конституционният съд на
основание чл. 17 от Закона за Конституционен съд
ОПРЕДЕЛИ:
Пр ек р ат я в а п р ои зв одс т в о т о по к . д.
№ 14/2016 г. и връща искането на омбудсмана на Република България.
Определението е подписано с особени
мнения на съдиите Румен Ненков и Филип
Димитров.
Председател:
Борис Велчев
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ОСОБЕНО МНЕНИЕ

на съдията Филип Димитров
по конституционно дело № 14 от 2016 г.
Не споделям становището на мнозинството
от конституционните съдии по горното определение и считам, че Конституционният съд
не следва да прекрати допуснатото вече за
разглеждане по същество дело само защото
искането било „оттеглено“ по следните съображения:
Конституционният съд на Република България не е част от съдебната система и не
представлява съд (съдилище) по смисъла на
чл. 119 – 122 от Конституцията. Ето защо и
институцията, сезирала Конституционния
съд с искане за произнасяне по евентуална
противоконституционност, няма всички характеристики на страна в съдебен процес и
не може подобно на ищец или тъжител да
разполага със своя сезиращ акт, т.е. да прави
допустими от процесуалния кодекс изменения
или да го оттегля по своя воля. Ако Конституционният съд е приел, че определен въпрос
за конституционосъобразност следва да бъде
разгледан, от там нататък той е и единствен
господар на процедурата.
Не е убедително и съображението, че Конституционният съд, макар и да не е част от
съдебната система и не е съд в същинския
смисъл на думата, все пак би трябвало да следва общите правила на съдебните процедури,
а и в гражданското, и в административното
производство оттеглянето на претенциите е
допустимо и води до десезиране на съда (да
не говорим, че обвинителният акт в наказателния процес също не подлежи на оттегляне).
Доколкото обаче и Конституцията, и Законът за Конституционен съд не предписват
следване на някоя от тези процедури, Конституционният съд сам определя процедурата си.
(Тук следва да се отбележи, че няма основание за различно процедурно поведение
на Конституционния съд въз основа на термина „сезира“, използван в ал. 3 на чл. 150,
за разлика от „внася“ по ал. 2 или от общия,
използван в ал. 1 „действа по инициатива“ – те
отразяват само спецификите на институцията,
която инициира производството.)
Производството пред него не е състезателно, а sui generis.
Това се обуславя от факта, че институциите, които имат право да отправят искания
за обявяване на противоконституционност,
действат по дефиниция в публичен интерес,
защото свой собствен интерес те н ямат.
За тях не могат да важат съображения за
свобода на преценка на някаква конюнктура, извънсъдебни възможности или просто
промяна в целите и/или намеренията. С
факта на искането институцията заявява, че
съществува някаква степен на съмнение в
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конституционността на определена законова
разпоредба. (Дори и в хипотезата на чл. 150,
ал. 2 става въпрос за също такова съмнение,
възникнало у съдебния състав, и дори ищецът
или жалбоподателят да е решил да се откаже
от своя сезиращ акт, това не може да отмени
съмнението на съда в конституционосъобразността на правната норма.)
Да се твърди, че конституционният законодател е искал едно такова съмнение
да продължи да тегне над съществуваща и
подлежаща на приложение норма, е меко казано странно и се сблъсква с всяка правна и
житейска логика. Затова и веднъж приел, че
искането за произнасяне е допустимо, Конституционният съд не следва да се отказва
да се произнесе по същество, дори и сезиращата страна вече да не иска това. Негово
задължение е да отговори на обществената
потребност едно публично заявено от компетентна институция съмнение в конституционосъобразността на тази норма да бъде
или разсеяно, или утвърдено публично чрез
произнасянето на единствено овластената
компетентна институция.
Именно затова практиката на Конституционния съд (изразена в определения № 4
от 18.02.1993 г. по к. д. № 26/1992 г., № 1
от 24.02.1994 г. по к. д. № 21/1993 г., № 3
от 27.04.1999 г. по к. д. № 2/1999 г., № 1 от
20.02.2003 г. по к. д. № 1/2002 г., № 3 от
7.03.2006 г. по к. д. № 3/2006 г.) заслужава да
бъде преразгледана.
Конституционен съдия:
Филип Димитров

ОСОБЕНО МНЕНИЕ

на съдията Румен Ненков
по конституционно дело № 14 от 2016 г.
Омбудсманът на Република България е
поискал установяване на противоконституционност на чл. 14, ал. 3 от Изборния кодекс
относно израза „с решение на Централната
избирателна комисия по преценка на дипломатическите и консулските представителства“.
С Определение № 7 от 15.11.2016 г. Конституционният съд е приел, че искането е редовно,
поради което го е допуснал за разглеждане по
същество. Не съм съгласен с последващото
определение на съда, взето от мнозинството
съдии, с което производството по делото е
прекратено по писмено изявление на вносителя на искането, че го оттегля. Намирам,
че крайният акт на Конституционния съд
противоречи както на буквата, така и на духа
на Основния закон.
Дейст ващ и я т модел на конст и т у ц ионно правосъдие не предвиж да възможност
отделно физическо или юридическо лице
да търси пред Конституционния съд пряка защита срещу противоконституционен
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закон, чието прилагане накърнява негови
индивидуални права и законни интереси.
Субектите на конституционна инициатива,
както колективните (една пета от народните
представители, Министерският съвет, Висшият адвокатски съвет, Върховният касационен
съд и Върховни я т а дминист рат ивен съд,
включително и отделният съдебен състав
в хипотезата на чл. 150, ал. 2 от Конституцията), така и едноличните (президентът,
главният прокурор и омбудсманът), освен че
са посочени изчерпателно в Основния закон,
олицетворят (изцяло или отчасти) институции, чиито общополезни задачи и функции
също са установени на конституционно ниво.
Когато поставят пред Конституционния съд
въпрос за несъобразяване на закона с Конституцията, те винаги действат в интерес на
цялото общество, т.е. на неограничен кръг
правни субекти, а никога – в свой собствен
интерес. Това предопределя и характера на
производството пред съда, което е насочено
към абстрактно съпоставяне на различни по
сила норми, без да съдържа онези характеристики, които са присъщи на състезателния
съдебен процес, като личното изслушване
на ст раните по спора, п редставянето на
доказателства в открито съдебно заседание
с ъс с ъо т ве т ната въ змож нос т за тя х но т о
оспорване и пр. Затова, след като процесуалната годност на едно искане за обявяване
на противоконституционност на действащ
закон е констатирана от Конституционния
съд с определение за неговата допустимост,
какъвто е настоящият случай, сезиращият
субект не може повече да се разпорежда с
развитието на производството чрез оттегляне
на искането. Конституцията наистина предпоставя осъществяването на контрола за
конституционност на закона от инициативата
на изчерпателно и изрично посочени от нея
субекти с публичен статус. Дали волята на
вносителя на едно искане е изразена ясно
обаче е въпрос, който в края на краищата се
решава с определението за допустимост. При
наличието на несъмнен публичен интерес от
произнасянето на Конституционния съд по
същество няма конституционна разпоредба,
от която да следва, че след този момент как
вито и да е действия на вносителя могат да
преустановят хода на делото. Затова не съм
съгласен с основната теза по определението
за прекратяване на конституционното производство, с която последиците от изявлението
на омбудсмана за оттегляне на признатото
от съда за годно искане са приравнени на
„отсъствие“ на искане, все едно такова няма,
като по този начин според мнозинството съдии
е отпаднала най-съществената предпоставка
за произнасяне на съда.
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Без съмнение отношението на сезиращия
субект към крайния изход на делото може
да претърпи развитие. Напълно възможно е
това да се дължи на обусловена от политическия процес персонална промяна (например,
искане с призната годност е направено от
президент с изтичащ мандат и в хода на производството встъпва новоизбран президент,
който има различно виждане за правилния
изход на делото). Обществото обаче не може
да бъде задължено да продължи да се съобразява с надлежно оспорената разпоредба,
ако наистина е несъвместима с Основния
закон на страната – обстоятелство, което
може да бъде установено с обвързваща сила
само в резултат на конституционен контрол
по същество. При всяко положение защитата
на публичния интерес в производството по
чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията трябва да
се ползва с предимство пред политическата
конюнктура, обуславяща промяна в нагласите
на лицата, които персонализират сезиращия
субект. Затова, след като се е произнесъл
позитивно по допустимостта на искането,
Конституционният съд не е овластен да го
о т к лони, кат о п рек рат и п роизводст во т о,
когато вносителят обяви, че не иска делото
да продължи, защото винаги остава наличен
по-висшият интерес на цялото общество, а
именно – законите да бъдат съобразени с
Конституцията. Според мен общественият
интерес от произнасянето по същество може
да отпадне само когато в хода на делото оспорената законова разпоредба е отменена или
съществено променена, т.е. престанала е да
бъде действащо право, защото по този начин
целеният с искането резултат е постигнат.
Това следва и от анализа на досегашната
практика на Конституционния съд.
Считам, че в настоящия случай аналогията
с диспозитивното начало, залегнало в основата
на гражданския и административния съдебен
процес, е неподходяща. По принцип, когато
сезирането на съда от надлежно овластена
публична институция е предназначено да
защити не само конкретно засегнатите индивидуални права и законни интереси, а и
интереса на обществото в по-широк смисъл,
произнасянето по спора не може да се поставя в зависимост от волята на страните,
а още по-малко – от волята на сезиращия
субект. Така например, съгласно чл. 1, ал. 2
НПК основна задача на наказателния процес е да осигури защита на обществото от
престъпни посегателства, да съдейства за
предотвратяване на престъпленията и укрепване на законността. Затова прокурорът,
който участва в съдебно дело по повдигнато
обвинение за престъпление от общ характер,
когато промени личното си отношение към
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обвинението, може да заяви, че не го поддържа, но в никакъв случай не може чрез
едностранно оттегляне на обвинителния акт
да избегне произнасянето на съда с присъда
по същество, дори и защитата да е съгласна
с това.
Постановеното по настоящото дело окончателно определение противоречи още и на
логиката на Конституцията. От него излиза, че
сезиращият субект по всяко време разполага
с правомощие чрез оттегляне на искането да
предизвика прекратяване на производството
пред Конституционния съд. Такава възможност
обаче няма да е налице за групата народни
представители, която, след като сама по себе
си не може да се идентифицира с непреходна институция, окончателно преустановява
съществуването си в хода на разглеждане на
делото по същество (например, Народното
събрание е разпуснато, след избори е учреден нов парламент и т.н.). Във връзка с това
естествен е въпросът дали е в съответствие с
принципите и разума на Основния закон развитието на редовната процедура за произнасяне
по съществото на искането, чието начало е
поставено с изричен акт на Конституционния
съд (определение за допустимост), да зависи
от проявлението на факти и обстоятелства,
които обусловят окончателния край на отделен субект на конституционна инициатива,
при липсата на аналогични възможности за
всички останали субекти с институционална
идентичност. За мен няма съмнение, че отговорът на този въпрос е отрицателен, защото
не съзирам основателна причина да се приеме,
че само на основата на една структурна особеност Конституцията се отнася нееднакво,
неравностойно към оправомощените от нея
субекти на инициативата за конституционен
кон т рол на закони т е, п редос та вяйк и им
различни по обхват възможности да пред
определят развитието на производството пред
Конституционния съд.
Възприемането на окончателното определение по делото като принципна позиция на
Конституционния съд създава предпоставки за
сериозно уронване на авторитета и престижа
на съда в бъдеще. Представям си какъв би бил
отзвукът в българското общество, ако часове
преди да бъде постановено дългоочаквано
решение с голяма обществена значимост,
произнасянето на съда бъде блокирано от
едностранното волеизявление на вносителя
на искането, че го оттегля. Няма ли това
да бъде триумф на политиката над правото,
на управленския волунтаризъм над конституционализма. Няма ли в такива случаи с
лека ръка да се обезмислят интелектуалните
усилия на далите становище по предмета на
делото изтъкнати представители на правната
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наука, на неправителствения сектор, а и не
на последно място – на заинтересованите
институции, сред които винаги има субекти
на конституционна инициатива. Не може да
бъде обоснована тезата за отпадане на правния
спор в резултат на изявеното от вносителя
от тегл яне на искането, когато на длеж но
конституирана заинтересована страна, оправомощена самостоятелно да постави същия
въпрос пред Конституционния съд, изрично
подкрепи искането, така както е внесено и
допуснатото за разглеждане по същество.
Подчертавам, че досега практиката на
Констит у ционни я съд в сходни сит уации
съвсем не е безпротиворечива. Вярно е, че
двукратно, без да са изложени подробни мотиви, производството е било прекратено във
фазата на произнасяне по същество поради
оттегляне на искането от вносителя (вж.
Определение № 3 от 27.04.1999 г. по к. д.
№ 2/1999 г. и Определение № 3 от 7.03.2006 г.
по к. д. 3/2006 г.). В други три случая обаче
(вж. Определение № 4 от 18.02.1993 г. по. к.д.
№ 26/1992 г., Определение № 1 от 24.02.1994 г.
по к. д. № 21/1993 г. и Определение № 8 от
19.12.1996 г. по к. д. № 28/1996 г.) условията,
при които са постановени съответните актове, са били съвсем различни, защото делата
още са се намирали във фазата по допустимостта. В близка по съдържание хипотеза
Конституционният съд е приел, че подписите
на вносителите народни представители могат валидно да бъдат оттегляни (с оглед на
предварителната преценка по допустимост
във връзка с конституционните изисквания
за минимален брой участници в групата), но
изрично е подчертал, че това може да стане
само до постановяване на определението
по допустимостта (вж. Определение № 6 от
29.10.1996 г. по к. д. 23/1996 г.).
В заключение считам, че по настоящото
дело Конституционният съд пропусна добра
възможност, включително и на основата на
еволюция в своите предишни разбирания,
принципно да се произнесе, че искането за
установяване на несъответствие на закон с
Конституцията винаги е насочено към удовлетворяване на обществения интерес, поради
което след положителното произнасяне на
съда по неговата допустимост вносителят
повече не може да го оттегля. В навечерието
на парламентарните избори спестяването на
отговора по същество на надлежно поставен
въпрос от изборното законодателство е удобен
подход, който обаче в бъдеще може да постави
в риск институционалното достойнство на
Конституционния съд.
Конституционен съдия:
Румен Ненков
944
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ПРАВОСЪДИЕТО
Правилник за изменение и допълнение на
Правилника за прилагане на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под
стража (обн., ДВ, бр. 9 от 2010 г.; изм. с Решение
№ 7268 от 22.05.2012 г. на ВАС на РБ – бр. 43
от 2012 г.; изм. и доп., бр. 20 от 2014 г.)
§ 1. В чл. 3 ал. 3 се отменя.
§ 2. В чл. 5, ал. 4 след думите „заместник
главен директор“ се добавя „а в негово отсъствие – от началник на отдел,“.
§ 3. В чл. 6, ал. 3 думите „поправителните
домове за непълнолетни“ се заличават.
§ 4. В чл. 7 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 2:
а) в текста преди буква „а“ думите „и поправителните домове“ се заличават;
б) в буква „г“ накрая се добавя „и мярката
за неотклонение задържане под стража, която
се изпълнява в затвора“;
в) в буква „е“ думите „и поправителните
домове“ се заличават;
г) създават се букви „ж“, „з“ и „и“:
„ж) осъществява взаимодействието с органите на Министерството на вътрешните
работи и ги подпомага по предотвратяване,
разкриване и документиране на престъпления, извършени от служители, от лишени от
свобода и от задържани под стража лица;
з) организира и контролира дейностите
по Закона за защита на класифицираната
информация;
и) организира и контролира дейността на
оперативната дежурна част в ГДИН по събиране на ежедневна информация за обстановката
в териториалните служби и оповестяване на
служителите в особени случаи.“
2. В т. 3:
а) в буква „ж“ думите „следствените арести“
се заменят с „арестите“;
б) създава се буква „з“:
„з) поддържа и контролира дейностите
по бойната, мобилизационната готовност и
пожарната безопасност в ГДИН и в териториалните є служби при мирновременни и
военновременни условия, аварии и природни
бедствия.“
3. Точка 4 се отменя.
4. В т. 6:
а) основният текст се изменя така:
„във връзка със социалните дейности и
възпитателната работа с правонарушителите:“;
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б) създават се букви „о“ – „ч“:
„о) осъществява методическо ръководство, наблюдение и контрол на дейностите
по подготовка за акредитиране, внедряване
и реализиране на специализирани програми
за работа с правонарушителите;
п) осъществява дейности по прилагане и
актуализиране на оценката на правонарушителя и планиране на присъдите в съответствие
с добри практики; съдейства за внедряването
им в дейността на затворническите и пробационните служби;
р) участва в изготвяне на стандарти за качество на социалните дейности и осъществява
контрол в тази насока;
с) организира и контролира специализираната индивидуална и групова работа с
правонарушителите в затворите, поправителните домове, затворническите общежития и
пробационните служби;
т) внедрява и контролира прилагането на
образователни и квалификационни програми за лишените от свобода и осъдените на
пробация;
у) осъществява контрол по прилагането на
специализираните програми за адаптация и
за подготовка за живот на свобода;
ф) изготвя анализи и разработва стратегии
за разгръщане на социално-възпитателните
дейности с правонарушителите;
х) осъществява дейности по подготовка за
живот на свобода и взаимодейства с външни
институции и неправителствени организации;
ц) изготвя проекти, насочени към развитие
на пенитенциарни и пробационни практики,
участва в реализирането им;
ч) проучва състоянието на затворническите
общности и субкултура.“
5. Точка 8 се отменя.
6. В т. 10, буква „ж“ думите „Наредбата
за възлагане на малки обществени поръчки“
се заличават.
7. В т. 11:
а) основният текст се изменя така:
„във връзка с международната и учебноквалификационната дейност:“;
б) в буква „а“ думите „научни“ се заличават;
в) в буква „ж“ думите „организира и подготвя“ се заменят с „участва в организирането
и подготовката на“.
8. В т. 12:
а) в буква „з“ думите „извършва научноприложна дейност и“ се заличават;
б) създава се буква „л“:
„л) провежда дебрифинг на служителите
при преживени травматични събития.“
9. В т. 13, буква „б“ накрая се добавя
„както и за прилагането на дисциплинарната
практика“.
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10. В т. 14, буква „з“ думата „касиера“ се
заменя с „отдел „Финансово-ресурсно осигуряване“.
§ 5. В чл. 13, ал. 1 след думата „служители“ се добавя „по чл. 19, ал. 1, т. 1 ЗИНЗС“.
§ 6. В чл. 14 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „специалист“ се заменя
с „професионален бакалавър“.
2. В ал. 2 думите „за държавни служители“
се заменят с „по чл. 13, ал. 1“.
§ 7. В чл. 15, ал. 1 след думата „специфичните“ се добавя „личностни и“.
§ 8. В чл. 16 се правят следните изменения:
1. В ал. 7 думата „заключение“ се заменя
със „становище“.
2. В ал. 8 думите „длъжностните задължения“ се заменят с „длъжността“.
§ 9. В чл. 16а, ал. 7 думите „и правилника
за неговото прилагане“ се заличават.
§ 10. В чл. 16г, ал. 2 думите „и правилника
за неговото прилагане“ се заличават.
§ 11. В чл. 17 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 след думата „длъжност“ се добавя
„по чл. 19, ал. 1, т. 1 ЗИНЗС“.
2. В ал. 3 думите „присъждане на категория
и първоначално“ се заличават.
§ 12. В чл. 17а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в основния текст след думата „провежда“
се добавя „обучение на държавни служители
по чл. 19, ал. 1, т. 1 ЗИНЗС, както следва:“;
б) в т. 1 думите „категории „Г“ и „Е“ се
заличават;
в) в т. 2 думите „категории „В“, „Г“, „Д“
и „Е“ се заличават;
г) точки 3, 4 и 5 се отменят.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) В учебните центрове се провеждат и
курсове за професионална специализация,
повишаване и актуализация на професионалната квалификация на служители от ГДИН
и териториалните є служби.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея
думите „от съответните категории“ се заличават, а думите „т. 1 – 3“ се заменят с „т. 1 и 2“.
4. Досегашните ал. 3, 4 и 5 стават съответно ал. 4, 5 и 6.
§ 13. В чл. 17в, ал. 1 думите „ал. 1, т. 3,
4 и 5 е с продължителност не по-малко от 1
седмица и“ се заменят с „ал. 2“.
§ 14. В чл. 18 думите „Правилника за прилагане на“ се заличават.
§ 15. В чл. 19, ал. 1 думите „Затворничес
ките общежития“ се заменят с „Местата за
лишаване от свобода“.
§ 16. В чл. 20 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „и поправителен дом“
се заличават.
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2. В ал. 3 след думите „закрит тип“ се
добавя „и арестите в затворите“.
§ 17. В чл. 21 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 накрая се добавя „като се осигуряват условия за пряк достъп на дневна
светлина и възможност за проветряване“.
2. В ал. 2 се създава ново изречение първо:
„Лишените от свобода са длъжни да спазват реда и хигиената в спалните помещения.“
3. Създават се ал. 3, 4, 5 и 6:
„(3) Редът в помещенията и местата за
излагане на информационни материали се
определят от съответния инспектор по социални дейности и възпитателна работа.
(4) Във всяка затворническа група се обособяват спални помещения за настаняване
на непушачи.
(5) В спалните помещения може да се
отглеждат цветя, като видовете и редът за
отглеждането им се определят от началника
на затвора, поправителния дом или затворническото общежитие.
(6) На лишените от свобода се създават
условия за къпане не по-малко от два пъти
седмично и за изпиране на дрехите, спалното
и личното бельо.“
§ 18. В чл. 22 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създават се ал. 2 и 3:
„(2) Общите помещения се почистват по
реда на дежурствата на лишените от свобода
по график, изготвен и утвърден от инспектора
по социални дейности и възпитателна работа.
(3) Почистването на общите помещения
в зоната за повишена сигурност се извършва
под непосредствения контрол на служител
от надзорно-охранителния състав по график,
изготвен от инспектора по социални дейности
и възпитателна работа и утвърден от заместник-началника по режимна и надзорно-охранителна дейност.“
§ 19. В част четвърта, глава първа, раздел
I се създава чл. 22а:
„Чл. 22а. (1) Стаите за групова работа
се обзавеждат с телевизор, маси и столове,
съобразени с броя на лишените от свобода
в групата.
(2) В стаите за групова работа могат да
се провеждат беседи, срещи с представители
на обществеността, развива се художествена
самодейност с лишените от свобода, като за
целта се разрешава ползването на музикални
инструменти по ред, определен от началника
на затвора, поправителния дом или затворническото общежитие.
(3) Провеждането на мероприятия с участието на външни лица се съгласува със заместник-началника по режимна и надзорно-
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охранителна дейност и началника на сектор
„Социални дейности и възпитателна работа“
и се утвърждава от началника на затвора.“
§ 20. В чл. 23 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) В помещенията за изолирано настаняване на лишени от свобода леглата, шкафчетата
за лични вещи, масата, столовете, осветителните и отоплителните тела се монтират
неподвижни.“
§ 21. В чл. 24 ал. 2 се отменя.
§ 21а. В чл. 26 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „и поправителен дом“
се заличават.
2. В ал. 2 след думите „открит тип“ се
добавя „и поправителен дом“.
3. Създават се ал. 5 и 6:
„(5) Лишените от свобода не могат да
о т к а ж ат п ровеж да не т о на п ървонача лен
медицински преглед, санитарна обработка
и психологически изследвания. Те попълват
декларация за информираност относно правата, задълженията, забраните и възможността
да бъдат използвани охранителни, помощни
и технически, включително аудио-визуални,
средства за контрол на поведението.
(6) При обиска на новопостъпилите лишени
от свобода не подлежат на изземване материалите по делото и документите, свързани
с правото им на защита.“
§ 22. В чл. 27, ал. 1 след думата „групата“ се добавя „изискванията на режима и
сигурността“, а след думата „влияние“ се
добавя „психологическата съвместимост с
другите лишени от свобода, здравословното
състояние“.
§ 23. В част четвърта, глава първа, раздел
II се създават чл. 27а, 27б и 27в:
„Чл. 27а. (1) Преместването на лишени от
свобода в друго спално помещение се извършва
с разпореждане на инспектора по социални
дейности и възпитателна работа при възникване на нови обстоятелства или промяна на
изискванията по чл. 27, ал. 1 и 2.
(2) За преместването се уведомява дежурният главен надзирател или дежурният
командир на отделение.
(3) В извън установеното работно време при
необходимост от незабавни действия по ал. 1
преместването се извършва по разпореждане
на дежурния главен надзирател при спазване
на диференцирания подход за настаняване. За
преместването дежурният главен надзирател
изготвя писмен доклад.
Чл. 27б. За основните дейности в затвора,
поправителния дом и затворническото общежитие началникът на затвора утвърждава
график за разпределение на времето.
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Чл. 27в. (1) Ставането от сън се извършва
по сигнал.
(2) През времето, определено за сутрешен
личен тоалет, което е не по-малко от 30
минути, лишените от свобода са длъжни да
оправят леглата си и да се приведат в подходящ външен вид.
(3) Сутрешната проверка е задължителна
и се извършва чрез преброяване на лишените
от свобода.
(4) Проверки за наличността на лишените
от свобода могат да се извършват от служители от надзорно-охранителния състав по
всяко време след ставане от сън до вечерната
проверка.
(5) През времето, определено за сън, проверки се разрешават в изключителни случаи
от дежурния главен надзирател или дежурния
командир на отделение по ред, установен със
заповед на началника на затвора, поправителния дом или затворническото общежитие.
(6) При подаване на сигнал за вечерна проверка задължително се извършва поименна
проверка на лишените от свобода.
(7) Задължителните проверки на лишените
от свобода, които са настанени изолирано
в постоянно заключени помещения, се извършват най-малко от двама служители от
надзорно-охранителния състав в присъствието
на дежурен главен надзирател или дежурен
командир на отделение.
(8) Проверки на изведените за нощуване
извън затворническите общежития от открит
тип по реда на чл. 72, ал. 2 ЗИНЗС се извършват на мястото за нощуване.“
§ 24. В чл. 30, ал. 2 думите „или поправителния дом“ се заличават.
§ 25. В чл. 32 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „или поправителния дом“
се заличават.
2. В ал. 3 думите „стават собственост на
държавата“ се заменят със „се прехвърлят
в полза на Държавно предприятие „Фонд
затворно дело“ със заповед на началника на
затвора“.
§ 26. В чл. 35 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2, изречение първо след думата
„работа“ се поставя запетая и се добавя „началникът на поправителния дом“, а в изречение второ думите „или поправителния дом“
се заличават.
2. В ал. 3 след думите „Началникът на“ се
добавя „поправителния дом или на“.
3. В ал. 6 думите „или поправителния дом“
се заличават.
§ 27. В чл. 36, ал. 1 и 2 думите „или поправителния дом“ се заличават.
§ 28. В чл. 39 се правят следните изменения
и допълнения:
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1. Досегашният текст става ал. 1 и в него
думите „или поправителен дом“ се заличават.
2. Създава се ал. 2:
„(2) При изпращане на лишени от свобода
за явяване по дела и за процесуално-следствени действия багажът на конвоираното
лице не може да надвишава 10 кг. Същият
трябва да е компактен и удобен за носене от
конвоираното лице на рамо или с една ръка.“
§ 29. В чл. 40, ал. 1 думите „или поправителен дом“ се заличават, а накрая се добавя
„и материали относно социалната дейност
и водената корекционна работа с лишения
от свобода“.
§ 30. В част четвърта, глава първа, раздел
IV се създава чл. 40а:
„Чл. 40а. Преместването на лишения от
свобода по чл. 62, ал. 1, т. 3 ЗИНЗС се извършва след проверка и наличие на данни за
поддържане на социални контакти с близките
му или с посочените от него лица.“
§ 31. В чл. 45 думите „в изключителни
случаи“ се заличават.
§ 32. В чл. 47, ал. 1 думите „или поправителния дом“ се заличават.
§ 33. В чл. 56, ал. 1 и 2 думите „или поправителния дом“ се заличават.
§ 34. В чл. 57, ал. 3, изречение второ думите
„или поправителен дом“ и „или поправителния
дом“ се заличават.
§ 35. В чл. 61, ал. 2 думите „или поправителния дом“ се заличават.
§ 36. В чл. 62 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Полагането на труд на лишени от
свобода по чл. 80, ал. 1, т. 4 ЗИНЗС се осъществява със заповед на началника на затвора
по писмено предложение на инспектор по
социални дейности и възпитателна работа.“
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Работните обек ти за полагане на
доброволен неплатен труд извън затвора,
поправителния дом и затворническото общежитие се разкриват със заповед на главния
директор на ГДИН по писмено предложение
на началника на затвора.“
3. Създават се ал. 4 и 5:
„(4) Работните обекти, които са на територията на затвора, поправителния дом и
затворническото общежития и прилежащите
им райони, се разкриват от началника на
затвора.
(5) При разкриване на работните обекти по
ал. 3 и 4 се прилагат разпоредбите на чл. 182.“
§ 37. В чл. 63, ал. 1 думите „или поправителния дом“ се заличават.
§ 38. В чл. 64, ал. 3 думите „или поправителния дом“ се заличават.
§ 39. В чл. 65, ал. 3 думите „или поправителния дом“ се заличават.
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§ 40. В чл. 66, изр. 1 думите „или на поправителния дом“ се заличават.
§ 41. Член 68 се изменя така:
„Чл. 68. (1) Храненето на лишените от
свобода се извършва съгласно утвърдения
график за разпределение на времето.
(2) Храната на лишените от свобода се
разпределя в присъствие на служител от надзорно-охранителния състав и представител на
самодейните органи.
(3) По предписание на медицински специалист се осигу рява диетична храна на
лишените от свобода.
(4) Отказът от прием на храна като форма
на протест против действията на администрацията или други органи се документира от
служител от надзорно-охранителния състав.
(5) На лишените от свобода по ал. 4 се
предлага полагащата им се храна, която, ако
не бъде консумирана, се прибира обратно след
изтичане на времето за хранене.
(6) С лишените от свобода по ал. 4 се провеждат разговори от инспектор по социални
дейности и възпитателна работа, психолог и
медицински специалист, като им се обясняват
последиците от взетото решение и предвидения в закона ред за решаване на проблемите,
мотивирали ги за отказа.
(7) Ако протестът продължава, лишеният
от свобода се поставя под медицинско наб
людение.
(8) Решение за принудително хранене на
протестиращия се взема от медицински специалист и се провежда под негов контрол.“
§ 42. В чл. 71 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се отменя.
2. В ал. 2 след думата „провежда“ се добавя
„под надзора на служители от надзорно-охранителния състав“.
3. Алинеи 7, 8 и 9 се изменят така:
„(7) При неблагоприятни атмосферни условия и вредни за здравето на лишените от
свобода и служителите условия престоят на
открито може да бъде прекратен или отменен
от медицински специалист, от дежурния главен надзирател или от дежурния командир на
отделение. В тези случаи времето за престой
на открито при възможност се компенсира
през следващите дни.
(8) По време на престоя на открито не
се разрешава да се пее или говори на висок
глас, да се предизвикват словесни спорове, да
се установява контакт с лишени от свобода,
които не участват в престоя на открито.
(9) По желание на лишените от свобода през
слънчевите дни може да им бъде разрешено
да провеждат престоя на открито съблечени
до кръста, а за жените – в подходящо горно
лятно облекло.“
4. Създават се ал. 10, 11, 12, 13 и 14:
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„(10) Престоят на открито с изолираните в
наказателна килия и с настанените в зоните
за повишена сигурност се провежда отделно
от останалите. Извеждането и прибирането
на лишените от свобода става под контрола
на дежурния главен надзирател или дежурния
командир на отделение.
(11) Предложения за удължаване престоя на
открито се правят от медицински специалист
и/или от инспектора по социални дейности
и възпитателна работа.
(12) Индивидуален отказ от престой на
открито се прави с писмена декларация.
(13) Във времето, определено за престой
на открито, лишените от свобода могат да
закупуват желаните от тях стоки в лавката
на затвора.
(14) Престоят може да бъде прекратен от
постовия надзирател след предупреждение по
отношение на лишен от свобода или група
лишени от свобода, които нарушават реда за
провеждането му.“
§ 43. В чл. 71а се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Лишените от свобода, които могат да
се движат в заведенията от закрит тип без
охрана и поединично, се обявяват със заповед
на началника на затвора, поправителния дом
или затворническото общежитие. Те носят
пропуски или отличителни знаци по установен образец.“
§ 44. В чл. 72 думите „или поправителния
дом“ се заличават.
§ 45. В чл. 73 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В а л. 1 ду мите „в присъствието на
служител от администрацията“ се заменят
с „под контрола на служители от надзорноохранителния състав“.
2. В ал. 2 думите „ред, определен“ се заменят с „график, утвърден“.
3. В ал. 4 изречение трето се заличава.
4. Създава се нова ал. 5:
„(5) Посетителите подлежат на проверка
с технически средства за контрол. При отказ
от проверка и при опит за внасяне на нераз
решени вещи свиждане не се разрешава.“
5. Досегашната ал. 5 става ал. 6.
6. Създават се нови ал. 7 и 8:
„(7) Лишените от свобода, желаещи да предадат на близките си по време на свиждане
свои лични вещи, съхранявани при тях или
оставени на отговорно пазене при домакина,
заявяват писмено това до началника на затвора, поправителния дом или затворническото
общежитие.
(8) При положително становище на заявлението по ал. 7, дадено от инспектора по
социални дейности и възпитателна работа, и
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разрешение от съответния началник вещите
се предават на близките под контрола на
служител от надзорно-охранителния състав.“
7. Досегашната ал. 6 става ал. 9.
8. Досегашната ал. 7 става ал. 10 и в нея
след думите „ГДИН“ се добавя „а когато са
в един затвор – от началника на затвора“.
9. Досегашните ал. 8 и 9 стават съответно
ал. 11 и 12.
10. Досегашната ал. 10 става ал. 13 и в нея
след думите „открит тип“ се добавя „и жените“.
11. Създават се ал. 14, 15, 16, 17, 18, 19 и 20:
„(14) Хранителните продукти и други разрешени вещи, които носят посетителите, подлежат на проверка и се предават на лишените
от свобода преди започване на свиждането.
Видимо негодните и опасни за консумация
продукти се връщат на посетителите.
(15) Не се приемат хранителни продукти,
вещи и предмети, които не могат да бъдат
проверени.
(16) Възражения за липсващи продукти или
вещи се правят до приключване на свиждането.
(17) Сви ж дането по ч л. 98, а л. 1, т. 5
ЗИНЗС се провежда в специално обособени
помещения, обзаведени с подходящи мебели,
без заграждения, с допускане на пряк контакт
между лишения от свобода и посетителите.
(18) В заведенията от закрит тип помещенията по ал. 17 се оборудват със системи за
видеонаблюдение. Свиждането се провежда
под контрола на служители от надзорно-охранителния състав.
(19) Преди започване на свиждането по
ал. 17 на посетителите се разрешава:
1. закупуването на храни и напитки от
служебните бюфети по ред, определен от
съответния началник;
2. внасянето на домашно приготвена храна
след проверка от служители от надзорноохранителния състав; закупените храни и
напитки и внесената домашно приготвена
храна се допускат в количества, непревишаващи възможността за консумирането им от
лишения от свобода и посетителите по време
на свиждането.
(20) Отказът от свиждане се прави в писмена
форма и се обявява на посетителя. Отказът
се съхранява в личния картон или личното
затворническо досие на лишения от свобода.“
§ 46. В чл. 74 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 накрая се добавя „след представяне
на заверена адвокатска карта за съответната
година“.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Защитниците и поверениците по ал. 1
се допускат от дежурния главен надзирател
или от дежурния командир на отделение след
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проверка на съответните документи, като
лицата се придружават от надзирател до напускане на мястото за лишаване от свобода.“
3. Досегашните ал. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10
стават съответно ал. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11.
4. В ал. 8, изречение първо след думите
„представяне на“ се добавя „документ за самоличност, оригинал или заверен препис на“, а в
изречение второ думите „или поправителния
дом“ се заличават.
5. В ал. 10 се добавя изречение второ: „В
тези случаи се изготвя писмен доклад от
служителя, установил нарушението.“
§ 47. В чл. 75 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 накрая се добавя „и внасянето
на неразрешени вещи, предмети и вещества.
Писменото съдържание на кореспонденцията
не подлежи на проверка“.
2. В ал. 3 думите „в присъствие на служител от надзорно-охранителния състав“ се
заличават.
3. В ал. 4 думите „възникване на“ се заменят с „наличие на данни, от които може
да се направи“.
§ 48. В чл. 77 се правят следните изменения:
1. В ал. 3, изречение второ думите „или
поправителния дом“ се заличават.
2. В ал. 4 думата „мнението“ се заменя със
„становище“, а думите „или поправителния
дом“ се заличават.
§ 49. В чл. 78 думите „или поправителния
дом“ се заличават.
§ 50. В чл. 79 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „с който има сключен
договор“ се заличават.
2. Алинея 2 се отменя.
3. В ал. 3, изречение второ думите „и всички разговори се контролират“ се заличават.
4. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Характерът и съдържанието на телефонните разговори на лишените от свобода
не подлежат на контрол от администрацията
на затвора, поправителния дом или затворническото общежитие.“
5. Алинея 6 се отменя.
§ 51. В чл. 82 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 4 след думата „пощата“ се добавя
„от чужбина“.
2. В ал. 5 накрая се добавя „които подлежат на проверка и се предават на лишените
от свобода преди започване на свиждането.
Прат к и, кои то на двишават установено то
количество, по желание на лишения от свобода му се предават за следващ период или
се връщат обратно на подателя за негова
сметка. Получените хранителни пратки се
отразяват в личните картони на лишените
от свобода“.
3. В ал. 6 думите „получават и“ се заличават.
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§ 52. В чл. 83 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1, а думите
„или поправителния дом“ се заличават.
2. Създават се ал. 2, 3 и 4:
„(2) Ползването на лични телевизионни
и радиоприемници се разрешава до 22,00 ч.,
след което електрозахранването на спалните
помещения се изключва.
(3) По писмено предложение на председателя на съвета на общността началникът
на сектор „Социални дейности и възпитателна работа“ съгласувано с началника на
затвора може да разреши ползването на телевизионни и радиоприемници до по-късно.
Разрешението се дава еднократно за всеки
конкретен случай.
(4) Администрацията на затвора, поправителния дом или затворническото общежитие
няма задължение да осигурява достъп до
различни телевизионни канали и програми.“
§ 53. В част четвърта, глава втора, раздел
I се създава чл. 83а:
„Чл. 83а. (1) На лишени от свобода изявени
специалисти, на които е разрешено да се занимават само с творческа дейност, се зачитат
работни дни по реда на чл. 178 ЗИНЗС, като
16 часа творческа дейност се зачитат за три
дни лишаване от свобода.
(2) Разрешението се мотивира въз основа
на постигнати трайни резултати и получени
признания в обществото и професионалната
общност.
(3) Работните дни за извършване на творческа дейност се отчитат ежемесечно от
инспектора по социални дейности и възпитателна работа.“
§ 54. В чл. 84, ал. 2 и 3 думите „или поправителния дом“ се заличават.
§ 55. В чл. 86 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „затвора“ се поставя
запетая, а думите „или поправителния дом
план“ се заменят с „поправителния дом или
затворническото общежитие график“.
2. В ал. 2 накрая се добавя „по всяко време
на денонощието“.
3. Създават се ал. 3 и 4:
„(3) Претърсванията, които се извършват
по график, се провеждат в присъствието на
инспектора по социални дейности и възпитателна работа, а тези на помещенията за
изолирано настаняване – в присъствието и на
дежурния главен надзирател или дежурния
командир на отделение.
(4) При извършване на претърсвания или
обиски лишените от свобода се поканват да
предадат доброволно вещите, които нямат
право да държат и ползват.“
§ 56. В чл. 87 се правят следните допълнения:
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1. В ал. 1, изречение второ след думите
„случаите по“ се добавя „чл. 92, ал. 1 ЗИНЗС
и по“.
2. В ал. 3, изречение първо след думите
„собственост са“ се добавя „се описват в
протокола и“.
§ 57. В част четвърта, глава втора, раздел
I се създава чл. 88а:
„Чл. 88а. (1) Лишени те от свобода са
длъжни да спазват реда в затвора, поправителния дом или затворническото общежитие,
да изпълняват разпорежданията на служителите и да полагат грижи за опазване на
имуществото и за поддържане на хигиената
в помещенията.
(2) На лишените от свобода не се разрешава:
1. да заменят леглата и шкафчетата си и
да се настаняват в други спални помещения
без съответното разпореждане на инспектора
по социални дейности и възпитателна работа;
2. да препятстват наблюдението в помещенията, където пребивават, като закриват
направените за целта отвори на вратите или
се барикадират, както и да затрудняват по
всякакъв друг начин дейността на служителите
от надзорно-охранителния състав по наблюдение поведението на лишените от свобода;
3. да влизат в служебни кабинети и помещения без предварително съгласие от съответното длъжностно лице;
4. да драскат, рисуват по стените или да
окачват снимки и други материали с порнографско съдържание, материали, подбуждащи
към расова и етническа нетърпимост;
5. да отглеждат домашни любимци в спалните помещения.“
§ 58. Член 91 се отменя.
§ 59. В чл. 96 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думата „зоните“ се заменя със
„зони“, а думата „подходяща“ се заличава.
2. Създава се ал. 14:
„(14) По време на официалните празници
в Република България изпълнението на наказанието по чл. 101, т. 7 и 8 ЗИНЗС може
да бъде прекъснато със заповед на началника
на затвора, поправителния дом или затворническото общежитие.“
§ 60. В чл. 98, ал. 1 думите „или поправителния дом“ се заличават.
§ 61. В чл. 101 думите „или поправителния
дом“ се заличават.
§ 62. В чл. 102 думите „или поправителния
дом“ се заличават.
§ 63. В чл. 111, ал. 1 думите „или на поправителния дом“ се заличават.
§ 64. В част четвърта, глава втора, раздел
IV се създава чл. 114а:
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„Чл. 114а. Когато лишеният от свобода не
получава възнаграждение от трудова дейност,
обезщетението се удържа от личната му сметка при изразено писмено съгласие от него.“
§ 65. В чл. 115, ал. 2 думите „или поправителния дом“ се заличават, след думите
„лечение на лишените от свобода“ се поставя
запетая и съюзът „или“ се заличава, а накрая
след думата „център“ се добавя „или друг медицински специалист от съответното място
за лишаване от свобода“.
§ 66. В част четвърта, глава втора, раздел
IV се създават чл. 119г, 119д и 119е:
„Чл. 119г. (1) При постъпили оплаквания
за упражнено насилие, констатирани видими
следи от насилие и в случаите на употреба
на физическа сила или помощни средства
по реда на глава девета, раздел ІІІ ЗИНЗС
длъжностните лица осигу ряват незабавен
достъп на лишения от свобода до медицински
специалист, обслужващ съответното място за
лишаване от свобода.
(2) В случаите по ал. 1 се извършва щателен медицински преглед. Данните се вписват
в специален формуляр съгласно приложение
№ 1 и се маркират върху „Схема на човешкото тяло за маркиране на травматичните
у вреж да н и я“ с ъгласно п ри ложен ие № 2.
Прегледът се осъществява в условията на
конфиденциалност, освен в изключителни
случаи и при изрично желание на лишения
от свобода, което се отбелязва. Формулярът
се представя на лишения от свобода за запознаване и подпис.
(3) При изявено съгласие на лишени я
от свобода установените наран явани я се
фотографират от медицинския специалист,
извършващ прегледа.
(4) При констатиране на т равматични
увреждания медицинските специалисти предприемат незабавни действия за уведомяване
на съответната прокуратура и за изпращане
на относимите документи и фотоснимки.
(5) При изявено желание на лицето или
разпореждане на прокурора се осигурява и
незабавно допълнително освидетелстване от
независим специалист във външно лечебно
заведение.
(6) Изготвените от прегледите документи
се прилагат в медицинското досие на лишения от свобода.
Чл. 119д. При наличие на следи от наранявания и оплаквания за упражнено физическо
насилие при настаняване на лишените от
свобода в приемното отделение се прилага
чл. 119г.
Чл. 119е. (1) Медицинските специалисти в
местата за лишаване от свобода водят регистър
за травматични увреждания на лишените от
свобода и задържаните под стража, в който
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вписват всички постъпили оплаквания за упражнено насилие и установени травматични
наранявания.
(2) Регистърът съдържа пореден номер, име
на пациента, анамнестични данни, диагноза
на травмата и предписано лечение.“
§ 67. В глава четвърта „Социална дейност
и възпитателна работа“ заглавието на раздел
I се изменя така:
„Диагностична дейност, индивид уа лна
корекционна работа и консултиране“.
§ 67а. В чл. 120 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, т. 3 думите „социално-психологическо“ и „и анализиране“ се заличават.
2. В ал. 2 думите „или поправителния дом“
се заличават.
§ 68. В чл. 121 ал. 2 се отменя.
§ 69. Член 122 се отменя.
§ 70. Член 122б се отменя.
§ 71. В чл. 125, ал. 3 думите „или поправителния дом“ се заличават.
§ 72. В чл. 128, ал. 1 накрая се поставя
запетая и се добавя „за участието в която не
се зачитат работни дни по реда на чл. 178,
ал. 4 ЗИНЗС“.
§ 73. В чл. 133 се създават ал. 3 и 4:
„(3) Лишените от свобода се включват в
организираните образователни и квалификационни дейности в съответното място за
лишаване от свобода, където са настанени.
Изключение правят случаите, когато учебното заведение не п ред лага съот вет ната
образователна степен или професионална
квалификация.
(4) Пос т ъпи ли т е кат о обви н яем и и л и
подсъдими се включват в организираните
образователни и квалификационни дейности
в съответното място за лишаване от свобода, където са настанени. При промяна на
правния им статус и при изявено от тяхна
страна желание се преценява възможността
за продължаване на образованието, като лицата депозират молба до главния директор
на ГДИН.“
§ 74. В чл. 135 думата „младежта“ се заличава.
§ 75. В чл. 137 думите „от служителите на
надзорно-охранителния състав“ се заличават.
§ 76. В чл. 138 думата „младежта“ се заличава.
§ 77. В чл. 139 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „младежта“ се заличава.
2. В ал. 3 думите „и поправителни домове“
се заличават.
§ 78. В чл. 147 в основния текст след думата „свобода“ се добавя „може да“, а думата
„центрове“ се заменя с „клубове“.
§ 79. Член 150 се отменя.
§ 80. В чл. 160, ал. 1 след думата „работа“
се добавя „в поправителните домове – от началника на поправителния дом,“.
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§ 81. В част четвърта се създава глава
четвърта „а“:
„ Г л а в а

ч е т в ъ р т а

„ а “

ПСИХОЛОГИЧЕСК А ДЕЙНОСТ В МЕСТАТА ЗА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА
Раздел I
Психодиагностични изследвания и оценка
Чл. 162а. (1) В периода на изпълнение на
наказанието инспектор-психологът извършва
психодиагностични изследвания на лишени
от свобода при възникване на поведенчески
кризи или личностни проблеми и експертна
оценка относно актуално психично и емоционално състояние, потенциални рискове,
възможности за пенитенциарно третиране и
поправително въздействие.
(2) Психологически изследвания на лишените от свобода се извършват при:
1. първоначална оценка на новопостъпилите
в приемно отделение;
2. завишен риск от агресия или автоагресия;
3. наличие на индикации за личностни и
психологични отклонения;
4. наличие на индикации за зависимости;
5. предложения за промяна в правното
положение на лишения от свобода;
6. планиране на психологическите интервенции и проследяване на ефекта от тях.
Чл. 162б. (1) Диференцирано психологическо
изследване на новопостъпилите в приемно
отделение лица се извършва, когато:
1. са осъдени на доживотен затвор или
доживотен затвор без замяна;
2. имат наложено наказание над 10 години
лишаване от свобода.
(2) За провеждане на диференцираното
психологическо изследване се прилага „Интегрална система за диференцирано психологическо изследване“ – ИС – ДПА, и набор
от психодиагностични методики и съответни
прак тическ и ръководства, обезпечени от
психологическата лаборатория и утвърдени
от главния директор на ГДИН.
(3) Извън случаите по ал. 1 на новопостъпилите в приемно отделение лишени от свобода
с влязла в сила присъда се извършва скринингово психологическо изследване за оценка на
нивото на стрес, степента на суициден риск,
риск от агресивно поведение, вероятност от
наличие на зависимости и съмнения за наличие на тежка психопатология.
(4) Заключението във връзка с психологическото изследване по ал. 1 и 3 включва
прогнози и препоръки за бъдеща индивидуална
или групова работа и общопенитенциарно
третиране.
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Раздел II
Консултативна дейност
Чл. 162в. (1) За оказване на психологическа помощ инспектор-психологът извършва
психологическо консултиране и кризисни интервенции, резултатите от които се отразяват
в писмен доклад за отделния случай.
(2) Индивидуалното консултиране помага
за намаляване на вътрешното напрежение
и афекти, за преодоляване на готовността
към насилие и деструктивни реакции, за
посредничество при възникнали конфликти,
както и за понижаване на риска от суицид и
самонараняване.
Чл. 162г. (1) Основание за насочване на
случая към психолог и провеждане на консултация и психологическо изследване има при
системно наблюдавано проблемно поведение,
изразяващо се във:
1. загуба на интерес или удоволствие към
дейности, които преди това са били приятни – хоби, развлечения и др.;
2. понижение на настроението, тъга, безпокойство, празнота, безнадеждност и песимизъм, чувство на вина, безпомощност и
безполезност, неудовлетвореност, нетърпимост
и раздразнителност без обяснение, безсъние,
ранно събуждане или склонност към преспиване, загуба на апетит и на тегло или обратното,
отказ от храна;
3. мисли за смърт и самоубийство или
за явяване на самоубийствено намерение,
ритуално сбогуване и завещаване на вещи;
4. проблеми с концентрацията, запомнянето или нарушени познавателни (когнитивни)
способности, но само в случаите, когато тази
промяна е настъпила по време на изтърпяване на наказанието;
5. системни конфликти с лишени от свобода
и със служители от надзорно-охранителния
състав с изразено импулсивно и агресивно
поведение;
6. системни автоагресивни прояви, водещи
до тежки наранявания и опасност за здравето
и живота на лицето.
(2) Всяка заявка, която не отговаря на
критериите по ал. 1, се връща на началника
на сектор „Социални дейности и възпитателна
работа“ като неоснователна за психологична
намеса.
(3) Когато са налице индикации на проблемно поведение, отговарящо на критериите
по ал. 1, инспектор-психологът осъществява консултиране – интервю, скрининг или
психологическо изследване, в зависимост от
тежестта на случая.
Чл. 162д. Инспектор-психологът планира
управлението на случая, включващо снемане
на психичен статус, формулировка на случая,
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предприемане на действия за повлияване
на негативната симптоматика, прогноза и
препоръки.
Чл. 162е. (1) Инспектор-психологът изготвя
и предлага на началника на затвора план на
интервенциите, в който се описват и определят конкретните отговорности на различните
категории служители, ангажирани със случая, включително и на външни специалисти
(психиатър).
(2) Началникът на затвора ръководи и
контролира екипа по ал. 1 и изпълнението
на плана.
(3) Инспектор-психологът оценява напредъка на лицето и прави корекции в плана за
интервенции.
Чл. 162ж. При всяка психологическа интервенц и я инспек т ор -пси холог ът изго т вя
психологическо заключение.“
§ 82. В чл. 164 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 цифрата „10 %“ се заменя с „12 %“.
2. Създават се ал. 4, 5, 6, 7 и 8:
„(4) Списък със свободните работни места
се обявява на общодостъпни за лишените от
свобода места.
(5) Кандидатите за заемане на свободните
работни места подават заявление до съответния началник чрез инспектора по социални
дейности и възпитателна работа, който дава
мотивирано писмено становище.
(6) Към заявлението и писменото становище се прилага съответният документ,
удостоверяващ притежаването на специална
правоспособност, квалификация и здравен
статус, ако такива са необходими за извършването на дадени дейности.
(7) За заемане на длъжности в обслужващата и комунално-битовата дейност приоритетно
се разглеждат заявленията на лишените от
свобода, които спазват реда и дисциплината
и са с доказани трудови качества.
(8) Когато работата изисква да се провери
годността на лишения от свобода да я изпълнява, може да се определи срок за изпитване до
3 месеца. Ако в срока за изпитване лишеният
от свобода покаже, че не се справя с работата,
изпълнението на заповедта за възлагането є
се прекратява с нова заповед на съответния
началник. В противен случай възлагането на
работата се смята за окончателно.“
§ 83. В чл. 167, ал. 1 накрая се добавя „и
да спазват правилата за охраната на труда и
пожарната безопасност, трудовата и технологичната дисциплина и установения ред на
работните места“.
§ 84. В чл. 168 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
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„(2) За режещите инструменти се води
отчетност и същите се предават на лишените
от свобода по ред, определен от началника
на затвора, поправителния дом или затворническото общежитие.“
§ 85. В чл. 169, ал. 2 думите „или поправителния дом“ се заличават.
§ 86. В част четвърта, глава пета се създава чл. 169а:
„Чл. 169а. По време на работа на лишените
от свобода не се разрешава:
1. да напускат определените от админист
рацията работни места;
2. да извършват дейности, които са извън
необходимите за изпълнение на определената
работа;
3. да осъществяват контакт с външни
лица извън кръга, определен от служителите,
осъществяващи организацията, контрола и
охраната на съответния вид работа;
4. да приемат и предават пари, вещи и
неразрешени предмети;
5. да изработват предмети и детайли, които
не са включени в производствената програма.“
§ 87. В чл. 170 се създава ал. 3:
„(3) В случаите по ал. 2 или при обективна
невъзможност за изпълнение на възложената
работа участието в трудова дейност се прекратява с писмена заповед на съответния
началник.“
§ 88. В чл. 173, ал. 1, изречение първо думите „или поправителния дом“ се заличават.
§ 89. В чл. 177, ал. 1, изречение първо думите „или поправителния дом“ се заличават.
§ 90. В чл. 179, ал. 7 и 8 думите „или поправителния дом“ се заличават.
§ 91. Член 185 се отменя.
§ 92. В чл. 186 думите „и поправителните
домове“ се заличават.
§ 93. В чл. 187 думите „или на поправителния дом“ се заличават.
§ 94. В чл. 188 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Лишен от свобода, за когото са констатирани дефицити, които ще възпрепятстват
успешната му реинтеграция, се включва в
програма за подготовка за живот на свобода,
за която не се зачитат работни дни по реда
на чл. 178, ал. 4 ЗИНЗС.“
2. В ал. 3, изречение второ думите „Фонд
затворно дело“, затвора или поправителния
дом.“ се заменят с „Фонд затворно дело“ или
затвора.“
§ 95. В чл. 189 се създава ал. 5:
„(5) Уведом ява нет о се извърш ва ч рез
връчване на отрязъци от разчетна платежна
ведомост и полагане на личен подпис.“
§ 96. В чл. 192, ал. 2 думите „или поправителния дом“ се заличават.
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§ 97. В чл. 196, ал. 1 след думите „приемат
от“ се добавя „началника на затвора,“.
§ 98. В чл. 198, ал. 1 думите „поправителния дом“ се заменят със „затвора“.
§ 99. В чл. 200 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 думата „младежта“ се заличава.
2. В ал. 4 след думата „Началникът“ се
добавя „на затвора или“.
§ 100. В чл. 201 думите „поправителния
дом“ се заменят със „затвора“.
§ 101. В чл. 202 думите „поправителния
дом“ се заменят със „затвора“.
§ 102. В чл. 206, изречение първо думите
„поправителния дом“ се заменят със „затвора“.
§ 103. В чл. 211 думите „поправителния
дом“ се заменят със „затвора“.
§ 104. В чл. 222 думите „който определя
структурата и щата им, длъжностите и категориите на служителите, които ги заемат“
се заличават.
§ 105. В чл. 226, ал. 6 накрая се добавя
„съгласувано с пробационната служба, която
ще изпълнява надзора“.
§ 106. В чл. 227, ал. 1 след думата „осъдения“ се добавя „или друг официален документ,
удостоверяващ промяна на адреса“.
§ 107. В чл. 229 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 думите „съдът, постановил пос
ледния съдебен акт, и прокурорът, който го
е привел“ се заменят с „и прокурорът, който
е привел наказанието“.
2. В ал. 4 след думата „областната“ се добавя „или районната“.
§ 108. В чл. 231 след думата „областна“ се
добавя „или районна“.
§ 109. В чл. 232 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след думата „прокурор“ се добавя
„военното окръжие по постоянния адрес на
осъдения,“.
2. В ал. 2, изречение първо след думата
„присъди“ се добавя „или за замяна на една
пробационна мярка с друга“.
§ 110. В чл. 233 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, изречение първо след думата
„арест“ се добавя „или лицето бъде обявено
за общонационално издирване“, а в изречение
второ думите „прокурора, привел в изпълнение лишаването от свобода“ се заменят с
„прокурора, привел в изпълнение наказанието
пробация“.
2. В ал. 2 след думата „затвора“ се добавя
„незабавно“.
3. В ал. 3 след думата „областната“ се добавя „или районната“.
§ 111. В чл. 239, ал. 2 след думата „окръжния“ се добавя „и районния“.
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§ 112. В чл. 244 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 1 думите „и другите наложени пробационни мерки, който се съгласува
с началника на районното управление на
Министерството на вътрешните работи“ се
заменят с „и за ограниченията в свободното
придвижване“.
2. В ал. 2 се създава изречение второ:
„Планът се съгласува със съответния началник
на районното управление на МВР в частта
му за задължителната регистрация по настоящ адрес и за ограниченията в свободното
придвижване.“
§ 113. В чл. 245 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 8:
„(8) Когато лечението по ал. 7 продължи
над 30 календарни дни, началникът на областната или районната служба „Изпълнение на
наказанията“ сигнализира окръжния прокурор по местоизтърпяване на наказанието за
прилагане на чл. 447, т. 3 НПК.“
2. Досегашните ал. 8 и 9 стават съответно
ал. 9 и 10.
§ 114. Член 249а се отменя.
§ 115. Член 249б се отменя.
§ 116. Член 249в се отменя.
§ 117. В чл. 250, ал. 4, т. 5 думата „младеж
та“ се заличава.
§ 118. В чл. 254, ал. 1 след думата „областната“ се добавя „или районната“.
§ 118а. В чл. 256, ал. 4, изречение второ
думите „областна служба“ се заменят с „областната или районната служба“.
§ 119. В чл. 258 се създава ал. 3:
„(3) След приемане от пробационния съвет
на предложението за замяна на безвъзмездния
труд с друга пробационна мярка при условията на чл. 223, т. 1 ЗИНЗС изпълнението на
пробационната мярка безвъзмезден труд в
полза на обществото се спира.“
§ 119а. В чл. 259 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова т. 4:
„ 4. уведомява условно предсрочно освободените с наложен пробационен надзор лица
за задължението им в тридневен срок от
освобождаването им от затвора да се явят в
съответната пробационна служба по местоживеенето им съобразно декларирания от тях
адрес, на който ще пребивават;“.
2. Досегашната т. 4 става т. 5 и в нея след
думата „областна“ се добавя „или районна“.
§ 120. В чл. 267, ал. 2 след думата „прокурорът“ се добавя „привел в изпълнение
наказанието,“.
§ 121. В чл. 267а се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създават се ал. 2 и 3:
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„(2) Изпълнението на мярката за пробационен надзор, постановена през изпитателния
срок по чл. 70, ал. 6 от Наказателния кодекс,
започва от датата на съдебното заседание.
Когато изпитателният срок е различен от
срока на постановената мярка за пробационен надзор по чл. 70, ал. 6 от Наказателния
кодекс, за начало се счита денят на явяване
на осъдения в пробационната служба.
(3) Изпълнението на мярката за пробационен надзор, постановена през изпитателния
срок по чл. 67, ал. 3 от Наказателния кодекс,
започва от деня на явяване на осъдения в
пробационната служба.“
§ 122. В чл. 267б, ал. 2 след думата „областната“ се добавя „или районната“.
§ 123. В чл. 270 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2, изречение първо след думата
„областната“ се добавя „или районната“, а в
изречение второ думите „или поправителен
дом“ се заличават.
2. В ал. 3 думите „или поправителен дом“
се заличават.
3. В ал. 4 след думата „областната“ се добавя „или районната“.
§ 124. В чл. 275 след думата „ареста“ се
добавя „и затвора“.
§ 125. В чл. 277, ал. 2, изречение второ след
думата „определен“ се добавя „от началника
на областната или районната служба „Изпълнение на наказанията“ или“.
§ 126. В чл. 278, ал. 2, изречение първо
думите „в присъствие на служител от надзорно-охранителния състав“ се заличават.
§ 127. В чл. 285, т. 2 преди думата „продават“ се добавя „получават, дават,“.
§ 128. В чл. 286 се правят следните допълнения:
1. В ал. 5 след думата „заповед“ се добавя
„на началника на областната или районната
служба „Изпълнение на наказанията“ или“.
2. Създава се ал. 9:
„(9) За обиски и претърсвания на задържаните под стража в затворите се прилагат
разпоредбите на чл. 85 – 87.“
§ 129. В чл. 289а, ал. 2, изречение първо
след думата „областната“ се добавя „или
районната“, а след думата „наказанията“ се
добавя „а на задържаните под стража в затворите – от началника на затвора“.
§ 130. В чл. 291, т. 2 след думата „общежития“ се добавя „поправителните домове“,
а след думата „общежитие“ съюзът „и“ се
заличава, поставя се запетая и се добавя
„на началника на областната или районната
служба „Изпълнение на наказанията“ или“.
§ 131. В чл. 292 се правят следните изменения и допълнения:
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1. В ал. 1, изречение второ след думата „общежитие“ съюзът „и“ се заличава и се добавя
„на началника на областната или районната
служба „Изпълнение на наказанията“ или“.
2. В ал. 2, изречение второ след думата
„общежитие“ се поставя запетая и се добавя
„на началника на областната или районната
служба „Изпълнение на наказанията“.
3. Създава се нова ал. 3:
„(3) При необходимост с мотивирана заповед
на началника на затвора или на областната
служба „Изпълнение на наказанията“ могат да
се прехвърлят служители на надзорно-охранителния състав от едно структурно звено в друго
в рамките на утвърдената щатна численост
на съответния затвор или областна служба.
Копие от заповедта се изпраща в ГДИН. При
отпадане на необходимостта служителите се
връщат в звеното, от което са прехвърлени.“
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
§ 132. В чл. 293 се добавя т. 7:
„7. поддържане на физическата годност,
състоянието на която се установява чрез периодични тестове.“
§ 133. В чл. 295 се правят следните допълнения:
1. В ал. 2 се създава т. 16а:
„16а. нотариуси;“.
2. В ал. 3 след думата „областната“ се добавя „или районната“.
3. В ал. 5 след думите „ал. 2“ се добавя
„т. 16а и“, а накрая се добавя „и посещенията
се регистрират в писмен вид. За посещаване
на обвиняем или подсъдим от нотариус е
необходимо предварително разрешение от
съответния съд или прокурор.“
§ 134. В чл. 300 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 след думата „общежитие“ съюзът
„и“ се заличава и се добавя „от началника на
областната или районната служба „Изпълнение
на наказанията“ или“.
2. В ал. 2, изречение първо думите „от
закрит тип“ се заличават.
3. Алинея 3 се отменя.
§ 135. В чл. 303 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 думите „или поправителния дом“
се заличават, а след думата „областната“ се
добавя „или районната“.
2. В ал. 4 думите „на поправителния дом
и“ се заменят с „от началника на областната
или районната служба „Изпълнение на наказанията“ или“.
§ 136. В чл. 304, ал. 2 думите „или поправителния дом“ се заличават.
§ 137. В чл. 306, ал. 2, изречение второ
думите „в ареста“ се заличават.
§ 138. В чл. 307, ал. 2 след думата „затвора“ съюзът „или“ се заменя със запетая,
а след думата „областната“ се добавя „и на
районната“.
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§ 139. В чл. 308, т. 6 след думата „надзирател“ се добавя „дежурния командир на
отделение,“.
§ 140. В чл. 311, ал. 5 след думата „надзирател“ се поставя запетая и се добавя „дежурния
командир на отделение“.
§ 141. В чл. 313 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, т. 1 след думата „храни“ се добавя „извън регламентираното за това време“,
а думите „да пуши“ се заличават.
2. В ал. 2 думите „в ареста“ се заличават.
§ 142. В чл. 314, ал. 4, изречение второ след
думата „Сдаващият“ се добавя „дежурството
главен надзирател,“.
§ 143. В чл. 315, ал. 2 след думата „ползват“
се добавя „лични“, а думите „от закрит тип“
се заличават.
§ 144. В чл. 321 след думата „общежитие“
съюзът „и“ се заличава и се добавя „от началника на областната или районната служба
„Изпълнение на наказанията“ или“.
§ 145. В чл. 323 след думата „областната“
се добавя „или районната“.
§ 146. В чл. 325, ал. 2 след думата „затвора“
запетаята се заменя със съюза „и“, а думите
„на поправителния дом, на затворническото
общежитие,“ и „или на арестите в съответната
териториална служба“ се заличават.
§ 147. В чл. 326 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „залавяне“ се заменя със
„задържане“.
2. В ал. 2 думата „залавянето“ се заменя
със „задържането“.
§ 148. В чл. 327 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „или поправителния дом“
се заменят с „и началника на областната
служба „Изпълнение на наказанията“.
2. Алинея 2 се отменя.
§ 149. В чл. 330 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 3 думите „или поправителния дом“
се заличават, а след думата „областната“ се
добавя „и районната“.
2. В т. 4 в началото се добавя „началникът
на поправителния дом,“.
3. В т. 5 думите „в затвора или поправителния дом“ се заличават.
4. В т. 6 след думата „затвора“ се поставя
запетая и се добавя „затворническото общежитие“.
§ 150. В чл. 332 думите „нещастни случаи“
се заменят с „инциденти“.
§ 151. В чл. 335 се правят следните допълнения:
1. В т. 1 след думата „областната“ се добавя
„или районната“.
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2. В т. 2 след думата „общежитие“ се добавя
„и на поправителния дом“.
§ 152. Създава се част осма „Електронно
наблюдение“:
„ЧАСТ ОСМА
ЕЛЕКТРОННО НАБЛЮДЕНИЕ
Г л а в а

т р и н а д е с е т а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 338. (1) Електронното наблюдение се изпълнява от териториалните служби на ГДИН.
(2) Осъщест вяването на тех ни ческ и те
дейности по електронното наблюдение се
извършва от ГДИН и тери ториа лни те є
служби или се възлага на изпълнител по
чл. 271 ЗИНЗС.
(3) Изпълнителят по чл. 271 ЗИНЗС е
длъжен да осигури прилагане на системата
за електронно наблюдение по отношение на
всички лица по чл. 263 ЗИНЗС, за които му
е възложено от териториалните служби на
ГДИН.
Чл. 339. Електронното наблюдение се съчетава с другите мерки за контрол и въздействие
върху поведението на осъденото лице.
Чл. 340. Заболяване, което е несъвместимо
с прилагане на електронното наблюдение,
се установява с документ от медицински
специалист.
Г л а в а

ч е т и р и н а д е с е т а

ОБХВАТ И ВИДОВЕ ЕЛЕКТРОННО НАБЛЮДЕНИЕ, ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА
ЗА ПРИЛАГАНЕТО МУ
Чл. 341. (1) Гласовото разпознаване се
прилага по отношение на осъдено лице с пробационна мярка задължителна регистрация
по настоящ адрес.
(2) Гласовото разпознаване се използва за
идентификация на осъденото лице за изпълнение на наложената му пробационна мярка.
Чл. 342. (1) Лицето, спрямо което ще се
приложи гласово разпознаване по чл. 341,
ал. 1, се определя от пробационния служител.
(2) Изборът по ал. 1 преимуществено е от
лица, които са:
1. с влошено здравословно състояние,
което не позволява личното им явяване за
изпълнение на пробационната мярка;
2. в отдалечено населено място или по
друга причина не могат да бъдат контролирани ефективно поради невъзможност да се
възложи регистрацията на подходящо длъжностно лице;
3. с режим на работа, който не позволява
да се явят и регистрират в рамките на работното време на пробационната служба или
упълномощеното длъжностно лице;
4. бременни жени или майки с малки деца;
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5. затруднени да изпълняват пробационната
мярка по независещи от тях причини.
Чл. 343. (1) Осъденото лице е длъжно да
осигури ползването на стационарен телефонен пост за гласово разпознаване на мястото,
определено от пробационния служител.
(2) При гласовото разпознаване се осигурява възможност за прослушване на телефонните разговори на осъденото лице през
целия срок на изпълнение на пробационната
мярка, както и 6 месеца след приключването
на изпълнението.
Чл. 344. (1) Радиочестотното наблюдение
се прилага при изпълнение на пробационната
мярка ограничения в свободното придвижване,
при наложена мярка за неотклонение домашен
арест и при лишени от свобода, изтърпяващи
наказание в затворническо общежитие от
открит тип.
(2) Изборът на лицето с пробационна мярка
ограничения в свободното придвижване, спрямо което ще бъде приложено радиочестотно
наблюдение, се извършва от пробационния
служител въз основа на резултатите от оценката на риска от рецидив и вреди и с оглед
цялостното поведение на осъдения.
(3) Преценката относно конкретния лишен
от свобода, изтърпяващ наказание в затворническо общежитие от открит тип, спрямо
който ще бъде приложено радиочестотно
наблюдение, се извършва от началника на
затворническото общежитие въз основа на:
1. оценката на риска от рецидив и вреди;
2. плана за изпълнение на присъдата;
3. цялостното поведение на лишения от
свобода.
(4) Наблюдението по ал. 1 се извършва
чрез приемателно-предавателно устройство
и устройство за персонална идентификация.
Чл. 345. (1) Устройството за персонална
идентификация е с формата на гривна, има
уникален идентификационен номер и неотстраним надпис с данните за контакт с оператора
в контролния център.
(2) Устройството за персонална идентификация се поставя на глезена на лицето, освен
ако това е невъзможно по здравословни причини. В този случай устройството се поставя
на китката при спазване на изискванията за
неговото функциониране.
(3) Устройството за персонална идентификация се поставя от пробационния служител,
когато техническите дейности се извършват
от ГДИН и териториалните є служби, или в
присъствието на пробационния служител или
определено от него длъжностно лице, когато
има сключен договор с изпълнител по чл. 271
ЗИНЗС, и се сваля при изтичане на срока на
електронното наблюдение.
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(4) Устройството за персонална идентификация трябва да не причинява неудобства на
лицето, на което е поставено, и да не привлича
внимание с размерите си.
Чл. 346. (1) Приемателно-предавателното
уст ройство установява присъствието или
отсъствието на устройството за персонална
идентификация.
(2) Приемателно-предавателното устройство има уникален и неотстраним идентификационен номер и неотстраняем надпис с
данните за контакт с оператора.
(3) Приемателно-предавателното устройство трябва да отговаря на изискванията по
чл. 345, ал. 4.
Чл. 347. (1) Сателитното наблюдение може
да се прилага по отношение на всички лица
по чл. 263, ал. 1 ЗИНЗС, които са високорискови правонарушители или пребивават в
отдалечени или труднодостъпни места.
(2) Чрез сателитното наблюдение се проследява и записва местоположението на лицето
с точност до няколко метра, като се използва
сателитна GPS технология, съчетана с технология на мобилна телефония.
(3) Сателитното наблюдение може да се
прилага в различни режими:
1. ретроспективен, при който записите на
движението на лицето могат да се анализират
няколко часа по-късно;
2. наблюдение на местоположението на
лицето в реално време;
3. наблюдение само по отношение на зоните на „изключване“, в които не е разрешено
присъствието на лицето;
4. комбинация между наблюдение в реално
време и ретроспективно наблюдение.
(4) Лицето по чл. 263, ал. 1 ЗИНЗС, спрямо
което ще се приложи сателитно наблюдение,
се определя:
1. по т. 1 – от началника на затворническото
общежитие в съответствие с критериите по
чл. 344, ал. 3;
2. по т. 2 – от пробационния служител въз
основа на степента на риска от рецидив и
вреди, на цялостното поведение на осъдения
и/или местонахождението на лицето в дадена
локация или населено място;
3. по т. 3 – от началника на териториалното
поделение на МВР или от съда в зависимост от
характера на извършеното деяние, от неговата
обществена опасност и от личността на дееца.
(5) По отношение на сателитното наблюдение се прилагат разпоредбите на чл. 344,
ал. 4, чл. 345 и 346.
Чл. 348. (1) Техническите средства, чрез
които се прилага електронното наблюдение,
трябва да гарантират точната идентификация
на лицата.
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(2) Техническите средства трябва да са
защитени от външна намеса и да бъдат в
непрекъснат режим на работа за срок не
по-кратък от 6 месеца, без да са необходими
ремонт и поддръжка.
Г л а в а

п е т н а д е с е т а

ПРИЛАГАНЕ НА ЕЛЕКТРОННОТО
НАБЛЮДЕНИЕ
Раздел I
Контролен център
Чл. 349. (1) За администриране и координиране на дейностите по прилагане на
електронното наблюдение се създава и функционира контролен център в ГДИН или към
изпълнителя по чл. 271 ЗИНЗС.
(2) Контролният център работи непрекъснато през цялото денонощие, включително
през почивните и празничните дни.
(3) В контролния център се мониторират
сигналите и събитията, изпращани от устройствата за персонална идентификация, като се:
1. администрират данните от тези устройства;
2. осъществява връзка с лицата, спрямо
които се прилага електронното наблюдение,
и с пробационните служители при регистрирани от системата нарушения;
3. осъществява връзка със съответното
районно управление на МВР и Спешна медицинска помощ при необходимост;
4. контролират и координират действията
при загуба на електрическо захранване на
устройствата за персонална идентификация;
5. изготвят протоколи или док лади за
събитията, които се изпращат на областната
служба „Изпълнение на наказанията“ и сектор
„Пробация“ в ГДИН.
(4) Когато контролният център е създаден
и функционира в ГДИН, същият съхранява и
предоставя на териториалните служби техническите средства за прилагане на електронното
наблюдение.
Раздел II
Действия по прилагане на отделните видове
електронно наблюдение
Чл. 350. (1) За прилагане на електронното наблюдение пробационният слу жител,
отговарящ за изпълнение на пробационните
мерки, изготвя писмено предложение до началника на областната служба „Изпълнение
на наказанията“, придружено с декларация
за информирано съгласие.
(2) За прилагане на електронното наблюдение на лице с наложена мярка за неотклонение
домашен арест не се изисква декларация за
информирано съгласие.
(3) Предложението по ал. 1 съдържа данни
за лицето и вида на електронното наблюдение; адрес на прилагане на електронното
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наблюдение; телефонни номера на лицето;
срок на електронното наблюдение; началото
и края на ограничителния режим; началото
и края на ограничителните часове; отговорните служители от пробационната служба и
от съответното районно управление на МВР,
ако е определен такъв.
(4) Предложението по ал. 1 заедно със становище на началника на областната служба
„Изпълнение на наказанията“ се изпраща в
сектор „Пробация“ в ГДИН за съгласуване.
(5) При положително решение по ал. 4 началникът на областната служба „Изпълнение
на наказанията“ издава заповед. В заповедта
се посочват данните по ал. 3.
(6) В тридневен срок от издаване на заповедта началникът на областната служба „Изпълнение на наказанията“ уведомява писмено
контролния център и сектор „Пробация“ в
ГДИН, изпълнителя по чл. 271 ЗИНЗС, ако
има такъв, и съответния прокурор по чл. 204
ЗИНЗС. Уведомлението съдържа информация,
идентична с данните по ал. 3.
Чл. 351. (1) Монтажът на техническите
средства за електронно наблюдение се извършва в тридневен срок от получаване на
уведомлението по чл. 350, ал. 6. За извършения монтаж се съставя протокол, който се
прилага в досието на осъдения.
(2) След приключване на монтажа незабавно се активира системата за електронно
наблюдение и сигналите се обработват в
контролния център.
Чл. 352. (1) За прилагане на гласовото
разпознаване се снема гласов отпечатък от
осъденото лице, който се съхранява в контролния център.
(2) Снемането на гласов отпечат ък се
извършва от оператор в контролния център
в присъствието на пробационен служител,
който удостоверява самоличността на осъденото лице.
(3) За снемането пробационният служител
съставя протокол, който се прилага в досието
на осъденото лице.
Чл. 353. (1) Гласовото разпознаване се
извършва чрез телефонни разговори във
фиксирано време или чрез произволни позвънявания на определеното по чл. 342, ал. 1
място по график, утвърден от пробационния
служител.
(2) Разговорите по ал. 1 се провеждат от
осъдения с оператора в контролния център.
Чл. 354. (1) При провеждането на телефонните разговори по чл. 353 осъденото лице е
длъжно да отговаря на въпросите, поставени
му от оператора в контролния център.
(2) Когато се констатира, че няма съвпадение между гласа на лицето, с което се
провежда телефонният разговор, и гласовия отпечатък от осъденото лице, който се
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съхранява в контролния център, дежурният
оператор уведомява незабавно пробационния
служител.
Чл. 355. (1) В случаите по чл. 263, ал. 1,
т. 1 ЗИНЗС началникът на затворническото
общежитие изготвя писмено предложение
до началника на затвора за прилагане на
електронно наблюдение спрямо лишения от
свобода, придружено с декларация за информирано съгласие.
(2) Предложението по ал. 1 съдържа: данни
за лицето и вида на електронното наблюдение;
адрес на прилагане на електронното наблюдение; началото и края на ограничителния
режим; началото и края на ограничителните
часове; отговорния служител от затворническото общежитие.
(3) Предложението по ал. 1 заедно със становище на началника на затвора се изпраща
в секторите „Охрана и сигурност в затворите“
и „Пробация“ в ГДИН за съгласуване.
(4) При положително решение по ал. 3
началникът на затвора издава заповед. В заповедта се посочват данните по ал. 2.
(5) В тридневен срок от издаване на заповедта началникът на затвора уведомява
писмено контролния център и секторите „Охрана и сигурност в затворите“ и „Пробация“
в ГДИН, изпълнителя по чл. 271 ЗИНЗС, ако
има такъв, и съответния прокурор. Уведомлението съдържа информация, идентична с
данните по ал. 2.
(6) Монтажът на техническите средства
се извършва от пробационен служител към
областната служба „Изпълнение на наказанията“ или от представител на изпълнителя
по чл. 271 ЗИНЗС в присъствието на служител от надзорно-охранителния състав на
затворническото общежитие в срока и при
условията на чл. 351.
(7) Контролът по спазване на приложеното
електронно наблюдение се осъществява от
служител на затворническото общежитие.
Чл. 356. (1) Заповедта за прилагане на
електронно наблюдение на лица с мярка за
неотклонение домашен арест се издава от
началника на областната служба „Изпълнение
на наказанията“ въз основа на съдебния акт.
(2) В тридневен срок от издаване на заповед
та по ал. 1 началникът на областната служба
„Изпълнение на наказанията“ уведомява писмено контролния център и сектор „Пробация“
в ГДИН, изпълнителя по чл. 271 ЗИНЗС, ако
има такъв, и съответния прокурор по чл. 204
ЗИНЗС. Уведомлението съдържа информация,
идентична с данните по чл. 350, ал. 3.
(3) Монтажът на техническите средства
се извършва от пробационен служител към
областната служба „Изпълнение на наказанията“ или от представител на изпълнителя
по чл. 271 ЗИНЗС в присъствието на проба-
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ционен служител в срока и при условията
на чл. 351.
(4) Контролът по спазване на мярката за
неотклонение домашен арест с приложено
електронно наблюдение се осъществява от пробационен служител съвместно със служител
на съответното районно управление на МВР.
Чл. 357. На всяко лице с приложено електронно наблюдение се предоставя информационен наръчник, който съдържа данни за
условията и начина за прилагането на системата, указания за връзка с оператора при
възникване на непредвидени обстоятелства,
както и за последиците при констатирани
нарушения.
Чл. 358. При промяна на местоизпълнението на пробационните мерки отговорният
пробационен служител или представител на
изпълнителя по чл. 271 ЗИНЗС в присъствието на пробационен служител демонтира
техническите средства и извършва монтаж на
такива средства по новото местоизпълнение
в срока и при условията на чл. 353.
Чл. 359. При продължаване на срока на
електронното наблюдение се спазват разпоредбите на чл. 352, чл. 355, ал. 1 – 5 и чл. 356,
ал. 1 и 2.
Чл. 360. В случаите на чл. 269, ал. 2 и 3
ЗИНЗС пробационният служител изготвя
мотивирано писмено предложение до началника на областната служба „Изпълнение на
наказанията“.
Раздел III
Взаимодействие с контролния център
Чл. 361. Всеки сигнал за нарушение при
прилагане на системата за електронно наблюдение се регистрира в контролния център, като
се предава по електронен адрес незабавно
на съответния пробационен служител или
служителя от затворническото общежитие.
Чл. 362. (1) Пробационният служител съвместно със служител на съответното районно управление на МВР, когато е определен
такъв, или служителят от затворническото
общежитие е длъжен да извърши проверка на
мястото на нарушението най-късно до 3 часа
след неговото регистриране, за което изготвя
констативен протокол.
(2) Протоколът се докладва на началника на областната служба „Изпълнение на
наказанията“ или на началника на затвора
за вземане на решение и при необходимост
прилагане на дисциплинарни мерки.
Раздел IV
Спиране и прекратяване на електронното
наблюдение
Чл. 363. (1) Електронното наблюдение се
спира временно:
1. в случите на чл. 275, ал. 1 ЗИНЗС;
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2. при прекъсване на изпълнението на
наказанието за срок до 10 дни;
3. за провеждане на медицинско изследване, което е несъвместимо с електронното
наблюдение;
4. при налагане на наказание изолиране в
наказателна килия;
5. при ползване на домашен отпуск от
лишения от свобода.
(2) В случаите по ал. 1 отговорният пробационен служител или служителят от затворническото общежитие уведомява незабавно
контролния център за преустановяване на
наблюдението.
(3) При временно спиране на електронното наблюдение техническите средства не се
демонтират.
Чл. 364. (1) Електронното наблюдение се
прекратява при:
1. изтичане на срока на електронното
наблюдение;
2. изтърпяване на постановената от съда
пробационна мярка;
3. задържане на наблюдаваното лице по
мярка за неотклонение или в изпълнение на
наложено наказание лишаване от свобода;
4. писмено оттегляне на информираното
съгласие;
5. замяна на режима на лишения от свобода, изтърпяващ наказание в затворническо
общежитие от открит тип, в по-тежък от общ
режим;
6. помилване или амнистия;
7. в случаите по чл. 43а и чл. 70, ал. 7 от
Наказателния кодекс;
8. възникване на заболяване, несъвместимо с електронното наблюдение по време на
неговото прилагане.
(2) Отговорният пробационен служител или
служителят от затворническото общежитие
уведомява незабавно контролния център за
наличието на обстоятелствата по ал. 1.
Раздел V
Отговорност на лицата с приложено електронно наблюдение
Чл. 365. При монтиране на техническите
устройства лицето с приложено електронно
наблюдение подписва декларация за тяхното
опазване и отговорност при увреждането им.
Чл. 366. (1) За умишлено причинени вреди
или унищожаване на техническите устройства
лицето с приложено електронно наблюдение
носи отговорност за непозволено увреждане по
реда и условията на Закона за задълженията
и договорите.
(2) За вредата или у нищожаването на
техническото средство се изготвя протокол
от отговорния пробационен служител или
от представител на изпълнителя по чл. 271
ЗИНЗС в присъствието на пробационен слу-
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жител. Протоколът се изготвя с участие на
лицето с приложено електронно наблюдение
и се утвърждава от началника на областната
служба „Изпълнение на наказанията“.
Чл. 367. Увредените или унищожени технически устройства се подменят в срока и при
условията на чл. 351.
Чл. 368. Ремонтът на техническите средства се възлага на специализирана фирма, с
която е сключен договор за услугата, или се
извършва от изпълнителя по чл. 271 ЗИНЗС
в присъствието на пробационен служител.
Чл. 369. Умишленото увреждане или унищожаване на техническо устройство е нарушение
на постановените пробационни мерки с приложено електронно наблюдение, неспазване
на установените правила и неполагане на
грижи за опазване на имуществото, за което
лицата по чл. 263, ал. 1, т. 1 и 2 ЗИНЗС носят
дисциплинарна отговорност.
Чл. 370. (1) Освен в случаите по чл. 369
нарушение на пробационните мерки в случаите на приложено електронно наблюдение
е всяко отклонение от установения начин
на прилагане на системата, неизпълнение
на условията или на указанията, посочени в
наръчника по чл. 357, което прави невъзможно ефективното прилагане на електронното
наблюдение.
(2) Когато пробационният служител установи нарушение по ал. 1, изготвя констативен
протокол и го докладва на началника на областната служба „Изпълнение на наказанията“,
който взема решение относно прилагането на
мерките по чл. 227 ЗИНЗС и при необходимост
по чл. 228 ЗИНЗС.
(3) В случаите на установено нарушение от
поставен под електронно наблюдение лишен
от свобода констативният протокол се изготвя
от служител на затворническото общежитие
и се докладва на началника на затвора, който взема решение относно прилагането на
мерките по чл. 101 ЗИНЗС.
Чл. 371. (1) При нарушаване на пробационните мерки с приложено електронно
наблюдение, ако по отношение на лицето са
приложени облекчения по чл. 269, ал. 2 и 3
ЗИНЗС, по предложение на пробационния
слу ж ител с мотивирана писмена заповед
на началника на областната служба „Изпълнение на наказанията“ тези облекчения
могат да бъдат отменени и да се възстанови
първоначалното съдържание на пробационните мерки.
(2) Заповедта по ал. 1 се издава в седем
дневен срок от установяване на нарушението.
Чл. 372. Не се счита за нарушение прекъсване на изпълнението на електронното
наблюдение по независещи от лицето причини,
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установени от пробационния служител или
от служителя от затворническото общежитие.
За случая се докладва писмено.
Чл. 373. Ако при прилагането на електронно наблюдение се констатират данни за
извършено престъпление от осъденото или
друго лице, се уведомява незабавно съответният прокурор.
Чл. 374. Разпоредбите на част осма се прилагат и по отношение на условно предсрочно
освободени лица, спрямо които в установения
изпитателен срок е постановена мярка за пробационен надзор и е приложено електронно
наблюдение.“
§ 153. В § 1 от допълнителните разпоредби
се създават т. 9 и 10:
„9. „Творческа дейност“ е у частието в
създаване на обекти на интелектуална собст веност, регламен т и рани в българското
законодателство, като изобретения, полезни
модели, оригинални софтуер, методи, апаратури, образци и произведения на литературата,
изкуството, науката и др.
10. „Изявен специалист“ е лице с придобита квалификация, което има не по-малко от
10 години професионален опит и е доказало
професионалните си качества и позиция в
съответната област.“
§ 154. Създават се приложения № 1 и 2:
„Приложение № 1
към чл. 119г, ал. 2
ФОРМУЛЯР ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА ТРАВМАТИЧНИ УВРЕЖДАНИЯ НА ЛИШЕН ОТ
СВОБОДА/ЗАДЪРЖ АН ПОД СТРАЖ А
........................................ ,
(име, презиме и фамилия)

ЕГН:

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

АНАМНЕЗА: (описание на изявленията, направени от лицето, описание на всякакви твърдения
за собственото му здравословно състояние и за
малтретиране)
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
ОБЕКТИВНО СЪСТОЯНИЕ: (пълно описание
на обективните медицински резултати въз основа
на щателния преглед)
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
ДИАГНОЗА:
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
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Заключителна разпоредба
§ 155. Наредба № 15 от 2009 г. за електронно наблюдение върху
поведението на осъдени лица, издадена от министъра на

КОНСТАТАЦИИ: (заключение на медицинския
специалист за съответствие между направените
твърдения и обективните медицински резултати)
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
ДОПЪЛНИТЕЛНО ИЗВЪРШЕНИ ПРЕГЛЕДИ:
(резултати)
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КОНСУЛТАЦИИ: (подробни изводи)
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
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ЛЕЧЕНИЕ:
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
ДРУГИ ИЗВЪРШЕНИ ПРОЦЕДУРИ:
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
Съгласен съм/не съм съгласен да бъда фотографиран за удостоверяване на претърпените травми.
Желая/не желая допълнително освидетелстване
във външно лечебно заведение.
Лишен от свобода/
задържан под стража: ................................................
(подпис)
Лекар/медицински фелдшер: ....................................
(подпис)
Дата: ........./.............. /201... г.
гр. ...........................................

Приложение № 2
към чл. 119г, ал. 2
Схема на човешкото тяло за маркиране на травматични увреждания

“
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Заключителна разпоредба
§ 155. Наредба № 15 от 2009 г. за електронно наблюдение върху поведението на осъдени
лица, издадена от министъра на правосъдието
(ДВ, бр. 102 от 2009 г.), се отменя.
Министър:
Екатерина Захариева
913

ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Правилник за изменение на Устройствения
правилник на Патентното ведомство на Република България (ДВ, бр. 76 от 2016 г.)
§ 1. В чл. 7, ал. 2, т. 16 думите „Правилник
за реда за администриране на документите“ се
заменят с „Правилник за документооборота
в Патентно ведомство“.
§ 2. В чл. 16, ал. 2, т. 1 думите „Административно и информационно обслужване“ се
заменят с „Административно-информационно
обслужване и международно сътрудничество“.
§ 3. В чл. 17 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В основния текст думите „А дминистративно и информационно обслужване“ се
заменят с „Административно-информационно
обслужване и международно сътрудничество“.
2. В т. 1 думите „и длъжностните характеристики за държавните служители и за лицата
по трудово правоотношение в администрацията“ се заличават.
3. Създават се т. 17 – 30 със следния текст:
„17. подпомага председателя при определяне
на националните приоритети в областта на
индустриалната собственост и при оформяне на
позицията на България като страна – членка
на Европейския съюз;
18. изготвя рамкови позиции по досиетата,
които се разглеждат от работните органи на
ЕС, които са от компетентността на Патентното ведомство (работна група 34 Закрила на
интелектуалната и индустриалната собственост към СЕВ);
19. изготвя указания за заседанията на
Работна група Интелектуална и индустриална
собственост към Съвета на ЕС;
20. участва при съгласуване на рамкови
позиции по досиета, които са от компетентността на работна група 25 (Търговска и
външноикономическа политика) и работна
група 30 (Разширяване на ЕС) към СЕВ, в
които участват наши служители;
21. участва при изготвяне на позиции и
участва в заседанията на Специалния комитет
към Административния съвет на Европейско-
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то патентно ведомство, който администрира
европейския патент с единно действие;
22. участва при изготвяне на позиции и
участие в заседанията на Комитета по патентно
право към Европейското патентно ведомство,
Комитета по бюджет и финанси към Европейското патентно ведомство и Европейската
обсерватория за нарушенията на права върху
интелектуална собственост към EUIPO;
23. участва при изготвяне на позиции по
правни въпроси за Генералната асамблея на
СОИС;
24. участва в реализиране на проектите по
Фонда за сътрудничество на EUIPO;
25. осъществява съгласуване на двустранни
договори за сътрудничество с други патентни
ведомства;
26. у част ва със свои п редстави тели в
национални и международни мероприятия,
пряко свързани с дейността на ведомството
и поетите ангажименти (работни групи на
СОИС, Службата по интелектуална собственост на ЕС и др.);
27. участва в организирането на семинари
в България в областта на патентите, промишления дизайн, марките и географските означения в партньорство със СОИС или EUIPO;
28. осъществява кореспонденцията със
СОИС, ЕПВ, Службата по интелектуална
собственост на ЕС и ЕК, вкл. представяне
на статистически данни по отношение на
обектите на индустриална собственост;
29. извършва безплатни меж дународни
проучвания за развиващите се страни по
сътрудничеството със СОИС;
30. подготвя проекта и измененията на
Двустранния план за сътрудничество с ЕПВ и
следи за изпълнението на проектните карти.“
§ 4. В чл. 19 т. 4 се отменя.
§ 5. Член 23 се отменя.
§ 6. В чл. 29 думите „Правилник за реда
за администриране на документите“ се заменят с „Правилник за документооборота в
Патентно ведомство“.
§ 7. В чл. 32 абревиатурата „АИО“ се заменя с „АИОМС“.
§ 8. Приложението към чл. 11, ал. 3 от Устройствения правилник на Патентното ведомство на Република България се изменя така:
„Приложение
към чл. 11, ал. 3
Ръководство
Главен секретар
1. Обща администрация
в т.ч.
1.1. дирекция „Административноинформационно обслужване и
международно сътрудничество“

3
1
35

25
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1.2. дирекция „Финансови и стопански дейности“
2. Специализирана администрация
в т.ч.
2.1. дирекция „Експертиза и закрила
на изобретенията и промишлените
дизайни“
2.2. дирекция „Експертиза и опозиция
на марките и географските означения“
2.3. дирекция „Правни дейности и
спорове“

10
75

23
31
21“

§ 9. Правилникът за изменение на Устройствения правилник на Патентното ведомство
е приет със Заповед № 34 от 25.01.2017 г. на
председателя на Патентното ведомство.
§ 10. Правилникът влиза в сила от датата
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Председател:
Петко Николов
957

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 12 от 2016 г. за Регистъра на банковите
сметки и сейфове (обн., ДВ, бр. 81 от 2016 г.;
изм. и доп., бр. 103 от 2016 г.)
§ 1. В чл. 10 се създава ал. 3:
„(3) Банка в несъстоятелност или ликвидация има ограничен достъп до информацията
в регистъра.“
§ 2. Създава се глава шеста с чл. 18:
„ Г л а в а

ш е с т а

ВК Л ЮЧ ВА Н Е И ИЗК Л ЮЧ ВА Н Е О Т
И НФОРМ А Ц ИОН Н АТА С ИС Т Е М А Н А
РЕГИСТЪРА
Чл. 18. (1) Органите и институциите по
чл. 56а, ал. 3 ЗКИ подават писмено заявление до подуправителя, ръководещ управление
„Банково“ на БНБ, за включване в информационната система на регистъра. Към заявлението
се прилагат следните документи:
1. регистрационен формуляр за включване
в информационната система на регистъра;
2. уведомление за техническа и софтуерна
готовност за включване в информационната
система на регистъра;
3. утвърдени вътрешни правила, с които се
определят условията и редът за получаване и
ползване на информация от регистъра, както
и правата и задълженията на служителите,
които ще получават информация от регистъра,
и контролът над тях.
(2) За банките вътрешните правила по ал. 1,
т. 3 следва да съдържат и условията и реда за
подаване на информация към регистъра, правата и задълженията на служителите, които
ще обработват и подават тази информация,
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реда и условията за контрол за верността
на подаваната в БНБ информация и за коригиране на неточно подадена информация.
(3) Включването и изключването от информационната система на регистъра се извършва
със заповед на подуправителя, ръководещ
управление „Банково“.
(4) Изключване от информационната система се извършва при заличаване на правния
субект или прекратяване дейността на орган
или институция по чл. 56а, ал. 3 ЗКИ.
(5) Достъпът до информация в системата
може да бъде преустановен при неплащане на
дължимите такси към регистъра в сроковете
по чл. 16, ал. 3.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 3. Банките, включени в информационната система към датата на влизане на тази
наредба в сила, приемат и предоставят в БНБ
вътрешни правила по чл. 18, ал. 1, т. 3 и ал. 2
до 31 март 2017 г.
§ 4. Тази наредба се издава на основание
чл. 56а, ал. 8 от Закона за кредитните институции, приета e с Решение № 9 от 26.01.2017 г.
на Управителния съвет на Българската народна
банка и влиза в сила от 1.02.2017 г.
Управител:
Димитър Радев
949

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
РЕШЕНИЕ № 4211-НС
от 3 февруари 2017 г.

относно утвърждаване образец на изборна
книга – протокол за отчитане резултатите при
произвеждане на машинно гласуване извън
страната в изборите за народни представители
На основание чл. 6, ал. 1 и 4 от Изборния
кодекс и Решение № 1189 от 1.02.2017 г. по
адм.д. № 1163/2017 г. на Върховния административен съд, четвърто отделение, Централната избирателна комисия
РЕШИ:
Ут върж да ва обра зец на изборна к н ига – Приложение № 87-НС-чм – протокол за
отчитане резултатите при произвеждане на
машинно гласуване извън страната в изборите
за народни представители.
Решението се обнародва в „Държавен
вестник“.
Председател:
Ивилина Алексиева
Секретар:
Севинч Солакова
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Приложение № 87-НС-чм

ЛИСТ 1

Секционният протокол е в три идентични екземпляра, изработен
на трипластова индигирана хартия и е защитен с полиграфическа
защита.

ПРОТОКОЛ
на СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ЗА ГЛАСУВАНЕ ИЗВЪН СТРАНАТА
в ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ
3 2
0 0
за избиране на народни представители
държава …………………, населено място ………………….…………
Днес, ………………….г., в ……………..…часа, СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ в състав:
Председател: …………………………………………………..……..………
Заместник-председател: …………………………………………………......
Секретар: ………………………………………………………………....…
Членове: 1. …………………………… 2. .………..………………..……..
3. …………………..……….. 4. …………………………….......
5. …………………..……….. 6. …………………………….......
на основание чл. 273, 275, 281, 282 и чл. 286 ал. 1 от Изборния кодекс (ИК) състави този
протокол за установяване на резултатите от гласуване в секцията в изборите за народни
представители.
Изборът започна в ……… часа на ............................... г. и завърши в ……… часа на
същия ден, когато председателят на секционната избирателна комисия обяви гласуването за
приключило и се пристъпи към установяване на резултатите.
При отварянето на избирателната кутия и при установяването на резултатите от
гласуването присъстваха кандидати, застъпници, представители на партии и коалиции,
наблюдатели, анкетьори и представители на средствата за масово осведомяване, както следва:
………………………………………………………................................…………………….………...
………………………………………………….....……...............……………………............…………
(посочват се имената им и качеството, в което присъстват)

ЧАСТ І

Попълва се преди отваряне на избирателната кутия

СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ:
А. Брой на бюлетините, получени по реда на чл. 215, ал. 1 от
ИК
…………………………………………………………………
(с думи)

……………………………
(с цифри)

ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ:
1. Брой избиратели според списъка за гласуване извън страната
преди предаването му на СИК
…………………………………….............................................
…………………………
(с думи)
(с цифри)
Впишете числото по т. 4 от протокола за приемане на списъка за гласуване извън страната

2. Брой на избирателите, вписани в избирателния списък в
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изборния ден (под чертата)
…………………………………….............................................
(с думи)

Пребройте и впишете само броя на избирателите, вписани в изборния ден.

3. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи
в избирателния списък, (пребройте и впишете броя на
положените
подписи,
включително
и
подписите
в
допълнителната страница (под чертата) (числото по т. 3 се
получава като се сумират числата по букви „а“ и „б“)

…………………………………………………………………
(с думи)
а) Брой избиратели, гласували с хартиена бюлетина
…………………………………
……………
(с думи)
(с цифри)
б) Брой на потвърдените гласове от машинното гласуване
…………………………………
……………
(с думи)
(с цифри)
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…………………………
(с цифри)

…………………………
(с цифри)

КОНТРОЛА - числото по т. 3 е равно на сумата от числата по букви „а“ и „б“ на т. 3;
- числото по т. 3 трябва да е равно на числото по т. 5 и да е по-малко или равно на сумата от
числата по т. 1 и 2.

ДАННИ ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ И СЪДЪРЖАНИЕТО НА
ИЗБИРАТЕЛНАТА КУТИЯ:
4. Бюлетини извън избирателната кутия
а) брой на неизползваните бюлетини
…………………………………………………………………
……………………………
(с думи)
(с цифри)
б) брой на унищожените от СИК бюлетини по други поводи
(за създаване на образци за таблата пред изборното помещение и
увредени механично при откъсване от кочана и станали
неизползваеми)
…………………………………………………………………
……………………………
(с думи)
(с цифри)
в) бюлетини по чл. 265, ал. 5 от ИК (когато номерът на
бюлетината не съответства на номер в кочана)
…………………………………………………………………
……………………………
(с думи)
(с цифри
г) брой на недействителните бюлетини по чл. 227 от ИК
(при които е използвана възпроизвеждаща техника)
……………………………
…………………………………………………………………
(с цифри)
(с думи)
д) брой на недействителните бюлетини по чл. 228 от ИК
(показан публично вот след гласуване)
……………………………
…………………………………………………………………
(с цифри)
(с думи)
е) брой на сгрешените бюлетини по чл. 267, ал. 2 от ИК
…………………………………………………………………
……………………………
(с думи)
(с цифри)
След като впишете броят на бюлетините по т. 4, букви „а“, „б“, „в“, „г“, „д“ и „е“, опаковайте ги в
отделни пакети, надпишете пакетите и ги отстранете от мястото за броене!

ЧАСТ ІІ
Попълва се след попълване на част І и отстраняване на всички вещи и книжа от масата, с
изключение на черновата от протокола и след отваряне на избирателната кутия
СЛЕД КАТО ОТВОРИ ИЗБИРАТЕЛНАТА КУТИЯ, СИК УСТАНОВИ:
5. Общ брой на намерените в избирателната кутия бюлетини и
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потвърдените гласове от машинното гласуване (числото по т. 5 се

получава като се сумират числата по букви „а“ и „б“)

…………………………………………………………………
(с думи)
а) Брой на намерените в избирателната кутия бюлетини
…………………………………
……………
(с думи)
(с цифри)
б) Брой на потвърдените гласове от машинното гласуване
…………………………………
……………
(с думи)
(с цифри)
(с думи)

…………………………
(с цифри)

КОНТРОЛА: 1. Числото по т. 5 е равно на сумата от числата по буква „а“ и „б“;
2. Числото по т. 5 трябва да е равно на сумата от числата по т. 6 и т. 7.

6. Общ брой на недействителните гласове (брой на намерените в
избирателната кутия недействителни бюлетини и празни гласове
от машинното гласуване) – броят на недействителните бюлетини е равен на броя

на бюлетините, които не са по установен образец за съответния район; бюлетини, в които има
вписани специални символи, като букви, цифри или други знаци; бюлетината не съдържа два
печата на съответната СИК; в бюлетината вотът на избирателя не е отбелязан със знак „Х“ или
„V“ и с химикал, пишещ със син цвят; отразеният в бюлетината вот на избирателя не може да
бъде установен еднозначно, тъй като знакът „Х“ или „V“ е поставен в квадратчетата за две или
повече кандидатски листи или засяга повече от едно квадратче за гласуване; вотът на избирателя
не е отбелязан с химикал, пишещ със син цвят; бюлетини в които няма отбелязан вот за партия,
коалиция, независим кандидат или в квадратчето „Не подкрепям никого“ (празни бюлетини);
празни гласове от машинното гласуване.

(Б + МГ) (числото по т. 6 се получава

като се сумират числата по букви „а“ и „б“)

………………………………………………………………………..
(с думи)

…………………………
(с цифри)

а) брой на намерените в избирателната кутия недействителни гласове
(бюлетини) (Б)

…………………………………
(с думи)

……………
(с цифри)

…………………………………
(с думи)

……………
(с цифри)

б) брой на празните гласове от машинното гласуване (МГ)

КОНТРОЛА: 1. Числото по т. 6 е равно на сумата от числата по буква „а“ и „б“ от тази точка;
2. Числото по т. 6 трябва да е равно на сумата от числата по т. 8, графа „Недействителни гласове“, и числото по т. 9.

7. Общ брой на действителни гласове (брой намерени в
избирателната кутия действителни бюлетини и действителни
гласове от машинното гласуване) (числото по т. 7 се получава
като се сумират числата по т. 7.1. и т. 7.2.) (Б + МГ) – броят на

действителните гласове е равен на броя на бюлетините по установения образец, съдържащи два
печата на съответната СИК на гърба на бюлетината, върху които вотът на избирателя е отбелязан
със знак „Х“ или „V“ с химикал, пишещ със син цвят, само в едно от квадратчетата за гласуване
за листа на партия, коалиция, независим кандидат или в квадратчето „Не подкрепям никого“;
знакът „Х“ или „V“ не навлиза в квадратче за гласуване за друга листа; върху бюлетината няма
вписани символи и знаци, като букви, цифри и други знаци; потвърдени са гласовете за партии,
коалиции, независими кандидати или гласовете „Не подкрепям никого“ при машинното
гласуване; гласът е действителен и когато в бюлетината има отклонения, които се дължат на
дефекти и грешки при производството или има механични увреждания или зацапвания:

……………………………………………………………………
(с думи)
7.1. брой на действителните гласове, подадени за кандидатите на
партии, коалиции и инициативни комитети (Б+МГ) (числото по т.
7.1. се получава като се сумират числата по букви „а“ и „б“)

……………………………………………………………………
(с думи)
а) брой на намерените в избирателната кутия действителни гласове
(бюлетини), подадени за кандидатските листи на партии, коалиции и
инициативни комитети (Б)

…………………………………
(с думи)

……………
(с цифри)

…………………………………

……………

б) брой на действителните гласове, подадени за кандидатските листи на
партии, коалиции и инициативни комитети от машинното гласуване (МГ)

…………………………
(с цифри)
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(с цифри)

7.2. брой действителни гласове (отбелязвания) само в
квадратчето „Не подкрепям никого“ (Б+МГ) (числото по т. 7.2. се

получава като се сумират числата по букви „а“ и „б“)

……………………………………………………………………
(с думи)

а) брой на намерените в избирателната кутия действителни гласове
(бюлетини) с отбелязване „Не подкрепям никого“ (Б)

…………………………………
(с думи)

……………
(с цифри)

…………………………………
(с думи)

……………
(с цифри)

б) брой на действителните гласове с отбелязване „Не подкрепям никого“ от
машинното гласуване (МГ)

КОНТРОЛИ: 1. Числото по т. 5 трябва да е равно на сумата от числата по т. 6 и т. 7.
2. Числото по т. 7 трябва да е равно на сумата от числата по т. 7.1. и 7.2. от тази точка.
3. Числото по т. 7.1. трябва да е равно на сумата от числата по букви „а“ и „б“ от тази точка.
4. Числото по т. 7.2. трябва да е равно на сумата от числата по букви „а“ и „б“ от тази точка.
5. Числото по т. 7.1. трябва да е равно на сумата от числата по т. 8, графа „Действителни гласове“.

8. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ
№ Наименование на партия /
коалиция
1. ............................................................
(наименование на партия или коалиция)

Действителни
гласове
…….……
..........
(с думи)
(с цифри)
…….……
..........
(с думи)
(с цифри)
…….……
..........
(с думи)
(с цифри)

Недействителни
гласове
…….……
..........
(с думи)
(с цифри)
…….……
..........
(с думи)
(с цифри)
…….……
..........
(с думи)
(с цифри)

2.

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

...

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

9.

Празни хартиени бюлетини (в които няма отбелязване в нито
едно квадратче); празните гласове от машинното гласуване;
бюлетини, в които е гласувано в повече от едно квадратче;
бюлетини, в които не може да се установи еднозначно вотът на
избирателя, и други видове недействителни гласове (Общо
МГ+ Б)
…….……........................................................................................
………………………
(с думи)
(с цифри)

(наименование на партия или коалиция)

КОНТРОЛА: Числото по т. 9 трябва да е равно на разликата от числото по т. 6 и сумата от числата по т. 8, графа
„Недействителни гласове“, редове „общо МГ+Б“.

Поредността на изписване е според поредността на номерата на кандидатските листи в бюлетината.

Б. Протокол по реда на чл. 279, ал. 3 от ИК на СИК с описани в него споровете за
действителността и недействителността на гласовете, взетите по тях решения и бележките и
възраженията на членове на комисията по взетите решения:
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………........................................
(отбелязва се по кои точки от протокола са споровете, взетите по тях решения и особени мнения. Протоколът
по чл. 279, ал. 3 от ИК, както и текстовете на особените мнения, се прилагат и са неразделна част от
протокола на СИК)

След откриване на изборния ден и при установяване на резултатите от гласуването в
СИК постъпиха следните заявления, жалби и възражения и брой на взетите решения по тях:
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………........................................
(посочва се от кого и в какво качество е подадена жалбата или заявлението и взето ли е решение от СИК.
Жалбите, заявленията и взетите по тях решения, както и особените мнения, ако има такива, се прилагат към
протокола и са неразделна част от него)
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Брой на приложените жалби, възражения, заявления, особени мнения и решения по
тях, представляващи неразделна част от този протокол:
………………………………………
…………………………………………
(с думи)
(с цифри)
Изборите в секцията бяха произведени при следната обстановка:
……………………………………………………………………………………………………………
Този протокол беше съставен в три еднообразни екземпляра.
Брой на поправките, извършени преди обявяването на протокола и заверени на
съответните места с означението “поправка” и с подписите на всички членове на СИК:
………………………………………
…………………………………………
(с думи)
(с цифри)
Подписите в протокола се положиха в ……….. часа на …................... г.
ПОДПИСИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛ: …………………………..
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: ……………..…….
ЧЛЕНОВЕ:
1. ……………………………………….……
2. ……………………………………….……
3. ……………………………………….……..............

СЕКРЕТАР: ……………….……………..........
4. ……………………………………….……....
5. …………………………….……………........
6. …………………………….……………........................

Протоколът се подписва от всички членове на комисията след съставянето му. Член на комисията не
може да откаже да подпише протокола. Член, който не е съгласен с отразеното в протокола, го подписва с
особено мнение, което се прилага към протокола и става неразделна част от него. Когато член на комисията е
обективно възпрепятстван да подпише протокола, това се отбелязва, като се посочват и причините. Член на СИК,
който откаже да подпише този протокол, се наказва с глоба от 1000 лв. Неподписването на протокола от член на
комисията не го прави недействителен.

При определяне на изборните резултати СИК трябва задължително да провери
дали са спазени следните условия:

т. 1 и 2.

1. Числото по т. 3 трябва да е равно на числото по т. 5 и да е по-малко или равно на сумата на числата по

2. Числото по т. 5 трябва да е равно на сумата от числата по т. 6 и 7.
3. Числото по т. 7.1. трябва да е равно на сумата от числата по т. 8, графа „Действителни гласове“.
4. Числото по т. 6 трябва да е равно на сумата от числата по т. 8, графа „Недействителни гласове“ и
числото по т. 9.
5. Числото по т. 9 трябва да е равно на разликата от числото по т. 6 и сумата от числата по т. 8, графа
„Недействителни гласове“.
Всеки екземпляр на протокола се оформя на листове с обособени страници. Всяка страница се
номерира. На всяка страница се отпечатва номерът на листа от протокола, номерът на страницата и
фабричният номер на формуляра. На всяка страница се поставят визуални маркери, дефиниращи
ориентацията на протокола.
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ЕНЕРГЕТИКАТА
РАЗРЕШЕНИЕ № 463
от 6 януари 2017 г.
за проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона
за подземните богатства, в площ „Тръстиково“,
разположена в землището на с. Тръстиково,
община Камено, област Бургас
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 на Закона
за подземните богатства и протоколно решение
по т. 32 от Протокол № 50 от заседанието на
Министерския съвет на 30.11.2016 г. разрешавам
на „Стал 77“ – ООД, Бургас, титуляр на разрешението, дружество, вписано в търговския регистър
на Агенцията по вписванията, ЕИК 203733910,
със седалище и адрес на управление – Бургас,
ул. Свети Патриарх Евтимий 31, вх. 1, ет. 2, ап. 4,
да извърши за своя сметка проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2,
ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства, в
площ „Тръстиково“, разположена в землището на
с. Тръстиково, община Камено, област Бургас, при
следните условия:
1. Срокът на разрешението е 1 година.
2. Размерът на площта е 0,995 кв. км.
3. Границите на площта са определени с координати на граничните точки съгласно приложението.
4. Условията за осъществяване на дейността
по проучване, както и правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания са
определени в работна програма, неразделна част
от договора за проучване.
6. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
7. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за проучване.
8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от
министъра на енергетиката.
Министър:
Т. Петкова
Приложение към т. 3
Координатен регистър на граничните точки,
описващи площ „Тръстиково“
Координатна система 1970 г.
№
1.
2.
3.
4.
705

X (m)
4635011
4635938
4635609
4634620

Y (m)
9569100
9569747
9570619
9569726

МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ЗАПОВЕД № РД-14-1
от 24 януари 2017 г.
На основание чл. 310, ал. 1 ЗПУО във връзка
с доклад вх. № 0513-174 от 12.12.2016 г. от началника на Регионалното управление на образованието – Пазарджик, и изискванията на Наредба
№ 1 от 30.08.2016 г. за условията и реда за прием
и спортната подготовка на учениците в спортните
училища поради прием на ученици и провеждане
на приемни изпити изменям Заповед № РД-14-148
от 29.07.2016 г., както следва: текстът „считано от
1.09.2017 г.“ се заменя със „считано от 1.05.2017 г.“.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ пред
Върховния административен съд.
Министър:
М. Кунева
844
ЗАПОВЕД № РД-14-2
от 24 януари 2017 г.
На основание чл. 310, ал. 1, т. 2, чл. 319, ал. 1,
т. 1 и чл. 320, ал. 1 ЗПУО във връзка с чл. 15,
ал. 1 и чл. 16 от Наредба № 9 от 19.08.2016 г. за
институциите в системата на предучилищното и
училищното образование, по мотивирано предложение на кмета на община Кърджали, Решение № 277
по протокол № 15 от 17.11.2016 г. на Общинския
съвет – гр. Кърджали, становище от Регионалното управление на образованието – Кърджали, и
становище на експертната комисия, назначена със
Заповед № РД-09-1713 от 27.10.2016 г. на министъра
на образованието и науката, поради намаляване
броя на учениците под нормативно определения
минимум, считано от 1.07.2017 г. нареждам:
1. Закривам Основно училище „Иван Вазов“ със
седалище и официален адрес: с. Ненково, община
Кърджали, област Кърджали.
2. Учениците от Основно училище „Иван
Вазов“ – с. Ненково, община Кърджали, област
Кърджали, да се насочат за обучение към Основно
училище „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Енчец,
община Кърджали, област Кърджали, при условията на чл. 12 ЗПУО.
3. Задължителната документация на Основно
училище „Иван Вазов“ – с. Ненково, община
Кърджали, област Кърджали, да се съхранява в
Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ –
с. Енчец, община Кърджали, област Кърджали.
4. Имуществото на Основно училище „Иван
Вазов“ – с. Ненково, община Кърджали, област
Кърджали, е общинска собственост и се разпределя със заповед на кмета на община Кърджали.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ пред
Върховния административен съд.
Министър:
М. Кунева
845
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ЗАПОВЕД № РД-14-3
от 24 януари 2017 г.
На основание чл. 310, ал. 1, т. 2, чл. 319,
ал. 1, т. 1 и чл. 320, ал. 1 ЗПУО във връзка с
чл. 15, ал. 1 от Наредба № 9 от 19.08.2016 г. за
институциите в системата на предучилищното
и у чилищното образование, по мотивирано
предложение на кмета на община Варна след
Решение № 430-2 по протокол № 10 от 4.08.2016 г.
на Общинския съвет – гр. Варна, решение на
педагогическия съвет на Първо основно училище – гр. Варна, по протокол № 9 от 16.06.2016 г.,
становище от Регионалното управление на образованието – Варна, и становище на експертната
комисия, назначена със Заповед № РД-09-1713 от
27.10.2016 г. на министъра на образованието и
науката, поради необходимостта от даване име
на училището, считано от 15.09.2017 г. определям Първо основно училище – гр. Варна, да се
именува, както следва: Първо основно училище
„Свети княз Борис I“ – гр. Варна, община Варна,
област Варна.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
М. Кунева
846
ЗАПОВЕД № РД-14-4
от 24 януари 2017 г.
На основание чл. 310, ал. 1, т. 1 и § 12, ал. 1
ЗПУО по мотивирано предложение на финансиращия орган, становище от Регионалното
управление на образованието – София-регион,
нареждам:
1. Закривам Основно болнично училище „Д-р
Пет ър Берон“ – г р. Момин проход, община
Костенец, Софийска област, със седалище и
официален адрес: ул. Христо Ботев 6, гр. Момин
проход, община Костенец, Софийска област.
2. Учениците от Основно болнично училище
„Д-р Петър Берон“ – гр. Момин проход, община
Костенец, Софийска област, за периода на лечението си продължават обучението си съгласно
чл. 12 и при условията и по реда на чл. 111 и
112 ЗПУО.
3. Задължителната документация на Основно болнично училище „Д-р Петър Берон“ – гр.
Момин проход, община Костенец, Софийска
област, да се съхранява в Средно училище „Св.
К лимент Охридски“ – гр. Костенец, община
Костенец, Софийска област.
4. Движимото имущество на Основно болнично училище „Д-р Петър Берон“ – гр. Момин
проход, община Костенец, Софийска област, се
предоставя за управление на Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото
образование – София област.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
М. Кунева
847
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МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
ЗАПОВЕД
№ РД-08-29 от 25 януари 2017 г. на МТИТС
№ РД-02-14-51 от 25 януари 2017 г. на МРРБ
По заявление на „БМФ Порт Бургас“ – ЕАД,
със седалище и адрес на управление – Бу ргас, ул. Княз Александър Батенберг № 1, и с
ЕИК 201618489 – концесионер на пристанищен
терминал Бургас-изток – 2, от пристанище за
обществен транспорт с национално значение
Бургас, със съвместна заповед на министъра
на транспорта, информационните технологии
и съобщенията и министъра на регионалното
развитие и благоустройството № РД-08-354 от
21 юли 2016 г. (МТИТС) и № РД-02-14-546 от
15 юли 2016 г. (МРРБ) е дадено разрешение за
изработване на проект за изменение на генералния план за развитие на Пристанище Бургас
до 2015 г., одобрен със Заповед № РД-08-244
от 21.03.1997 г. на министъра на транспорта,
изменен със съвместна заповед на министъра
на транспорта, информационните технологии
и съобщенията и министъра на регионалното
развитие и благоустройството № РД-08-689 от
19.12.2014 г. (МТИТС) и № РД- 02-14-1317 от
29.12.2014 г. (МРРБ), в частта му за пристанищен
терминал Бургас-изток – 2 – подробен устройствен план – план за регулация и застрояване
на пристанищната територия и парцеларен план
на пристанищната акватория. Със заповедта е
одобрено и заданието за проектиране. Заповед
№ РД-08-354 от 21.07.2016 г. (МТИТС) и № РД02-14-546 от 15.07.2016 г. (МРРБ) е публикувана
на официалната интернет страница на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ на
21 юли 2016 г.
Със заявление на „БМФ Порт Бургас“ – ЕАД,
вх. № 1484 от 17 октомври 2016 г., поправено
на 31 октомври 2016 г. и допълнено с писмо
вх. № 1484 от 12 декември 2016 г., е внесен за
разглеждане, приемане и одобряване проект за
изменение на генералния план за развитие на
Пристанище Бургас до 2015 г., одобрен със Заповед № РД-08-244 от 21.03.1997 г. на министъра
на транспорта, изменен със съвместна заповед
на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министъра на
регионалното развитие и благоустройството
№ РД-08-689 от 19.12.2014 г. (МТИТС) и № РД02-14-1317 от 29.12.2014 г. (МРРБ), в частта му за
пристанищен терминал Бургас-изток – 2 – подробен устройствен план – план за регулация
и застрояване на пристанищната територия и
парцеларен план на пристанищната акватория.
Заявлението съдържа: прединвестиционно проучване; технологична и финансова обосновка на
заявената инвестиционна инициатива и данни, че
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за реализирането є не е необходимо влагането
на публични средства; Решение № БС-148-ПР от
18 ноември 2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда, издадено от директора на
Регионалната инспекция по околната среда и
водите – Бургас, и съдържащо заключение да
не се извършва оценка на въздействието върху
околната среда за инвестиционното предложение;
копие от писмо на министъра на околната среда
и водите, изх. № ЕО-33 от 7 декември 2016 г.,
според което предвид проведената процедура по
преценяване на необходимостта от извършване
на оценка на въздействието върху околната
среда на инвестиционното предложение няма
необходимост от провеждане на процедура по
екологична оценка на проекта за изменение на
генералния план, както и на процедура по оценка
за съвместимост по реда на чл. 31 от Закона за
биологичното разнообразие; писмо на директора
на Центъра за подводна археология – Созопол,
изх. № 65 от 3 ноември 2016 г., съдържащо предложение министърът на културата да съгласува
проекта при следните условия: концесионерът
да съгласува бъдещите драгажни и други строителни хидротехнически дейности с Центъра за
подводна археология, при всички свои действия
да взема предвид археологическия потенциал
на акваторията и да изпълнява стриктно задълженията си, произтичащи от чл. 160 на Закона
за културното наследство.
За изработения проект за изменение на генералния план за развитие на Пристанище Бургас
до 2015 г. в частта му за пристанищен терминал
Бургас-изток – 2, писмено са уведомени заинтересованите лица, определени в съответствие
с чл. 26, ал. 3 от Наредба № 10 от 2014 г. за
обхвата и съдържанието, изработването, одобряването и изменението на генералните планове
на пристанищата за обществен транспорт (обн.,
ДВ, бр. 32 от 2014 г.; изм., бр. 2 от 2015 г.), като
им е предоставена възможност за запознаване
с проекта и представяне на писмени становища по него в едномесечен срок от датата на
получаване на уведомлението. В нормативно
установения срок не са постъпили становища
от заинтересованите лица.
Налице са: мотивирано експертно становище по проекта с изх. № Б-2088 от 12 декември
2016 г., изготвено от директора на дирекция
„Морска администрация – Бургас“ и капитан
на Пристанище Бургас и мотивирано становище
изх. № 1484 от 28 декември 2016 г. на заместник изпълнителния директор на Изпълнителна
агенция „Морска администрация“, действащ
при условията на чл. 9, ал. 5 от Устройствения
правилник на Изпълнителна агенция „Морска
администрация“, приет с Постановление № 106
на Министерския съвет от 2015 г. (обн., ДВ,
бр. 33 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 92 от 2015 г.),
относно резултатите от анализа на проекта на
план, в т.ч. и за съответствието на предвижданията му с одобрената от Министерския съвет
Стратегия за развитие на транспортната система
на Република България и с Общия генерален
план за транспорта на България.
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Със съвместна заповед на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министъра на регионалното развитие и
благоустройството № РД-08-3 от 6 януари 2017 г.
(МТИТС) и № РД-02-14-10 от 6 януари 2017 г.
(МРРБ) е назначен Междуведомствен експертен
съвет за разглеждане и приемане на проекта за
изменение на генералния план за развитие на
Пристанище Бургас до 2015 г., одобрен със Заповед № РД-08-244 от 21.03.1997 г. на министъра
на транспорта, изменен със съвместна заповед
на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министъра на
регионалното развитие и благоустройството
№ РД-08-689 от 19.12.2014 г. (МТИТС) и № РД02-14-1317 от 29.12.2014 г. (МРРБ), в частта му за
пристанищен терминал Бургас-изток – 2 – подробен устройствен план – план за регулация
и застрояване на пристанищната територия и
парцеларен план на пристанищната акватория.
Съгласно решение № 2 по т. 4 от протокола
от заседанието на Междуведомствения експертен
съвет, проведено на 17 януари 2017 г., проектът
е приет, като на вносителя е указано преди постановяване на настоящата заповед да допълни
проекта с оглед съобразяване на бележките,
формулирани в писмените становища на представителите на Министерството на финансите,
на Министерството на вътрешните работи и на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър.
С писмо изх. № 35 от 19 януари 2017 г. вносителят на проекта „БМФ Порт Бургас“ – ЕАД,
представя исканата изрична писмена декларация,
че проектът – предмет на разглеждане, приемане
и одобряване, не предвижда промяна на подробния устройствен план – план за регулация,
одобрен със съвместната заповед на министъра
на транспорта, информационните технологии
и съобщенията и министъра на регионалното
развитие и благоустройството № РД-08-689 от
19.12.2014 г. (МТИТС) и № РД- 02-14-1317 от
29.12.2014 г. (МРРБ), и с него не се променят
границите на поземлените имоти, съставляващи
на територията на пристанищен терминал Бургас-изток – 2. А с писмо изх. № 36 от 19 януари
2017 г. – допълнителна информация в текстови и
графичен вид, в т.ч. геодезическо заснемане с определяне на отстоянията и подробни координати
на съоръженията, установяваща изпълнението
на изискванията на чл. 566 и 567 от Наредба
№ Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически
правила и норми за осигуряване на безопасност
при пожар (обн., ДВ, бр. 96 от 2009 г.; попр.,
бр. 17 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 101 от 2010 г.,
бр. 75 от 2013 г., бр. 69 и 89 от 2014 г., бр. 8 от
2015 г., бр. 2 от 2016 г. и бр. 1 от 2017 г.).
Бележката на представителя на Министерството на финансите за съгласуване на проекта
за изменение на генералния план за развитие
на Пристанище Бургас до 2015 г. в частта за
пристанищен терминал Бу ргас-изток – 2, по
реда на Наредбата за граничните контролнопропускателни пунктове, приета с ПМС № 104
от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 54 от 2002 г.; изм. и доп.,
бр. 24 и 86 от 2004 г., бр. 90 и 96 от 2005 г., бр. 85
и 106 от 2006 г., бр. 62 от 2007 г., бр. 71 и 79 от
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2008 г., бр. 14 и 100 от 2009 г., бр. 22 и 61 от
2010 г., бр. 64 и 85 от 2015 г. и бр. 45 от 2016 г.),
следва да бъде квалифицирана като неотносима.
Проектът – предмет на разглеждане, приемане
и одобряване, не попада в хипотезата на чл. 6,
ал. 1 от Наредбата за граничните контролнопропускателни пунктове, тъй като не предвижда
създаване на нов гранично-пропускателен пункт
по смисъла на чл. 2, ал. 1 от същата наредба
(обособена територия със специален режим на
пропускане и охрана, през която единствено се
разрешава преминаването на държавната граница), нито засяга по какъвто и да било начин
зоната на съществуващия граничен контролнопропускателен пункт Пристанище Бургас, в т.ч.
сграда или съоръжение в тази зона.
Предвид изложеното и на основание чл. 112а,
а л. 5 от Закона за морск и те п рост ранст ва,
вътрешните водни пътища и пристанищата на
Република България (ЗМПВВППРБ) и чл. 40
във връзка с чл. 36 от Наредба № 10 от 2014 г.
за обх вата и съдържанието, изработ ването,
одобряването и изменението на генералните
планове на пристанищата за обществен транспорт нареждаме:
Одобряваме приетия от Междуведомствени я експертен съвет по ч л. 112а, а л. 3 и 4
ЗМПВВППРБ проект за изменение на генералния план за развитие на Пристанище Бургас
до 2015 г., одобрен със Заповед № РД-08-244
от 21.03.1997 г. на министъра на транспорта,
изменен със съвместна заповед на министъра
на транспорта, информационните технологии
и съобщенията и министъра на регионалното
развитие и благоустройството № РД-08-689 от
19.12.2014 г. (МТИТС) и № РД- 02-14-1317 от
29.12.2014 г. (МРРБ), в частта му за пристанищен
терминал Бургас-изток – 2 – подробен устройствен план – план за регулация и застрояване
на п ристанищ ната тери тори я и парцеларен
план на пристанищната акватория (текстови и
графични части).
Заповедта подлежи на обжалване по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър на транспорта, информационните
технологии и съобщенията:
Ив. Московски
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Министър на регионалното
развитие и благоустройството:
Л. Павлова

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
К АРТОГРАФИЯ И К АДАСТЪР
ЗАПОВЕД № РД-18-1
от 10 януари 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
зак лючи телни те разпоредби к ъм Закона за
изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия
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в землището на с. Дългач, община Търговище,
област Търговище.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
За изпълнителен директор:
М. Киров
877
ЗАПОВЕД № РД-18-2
от 10 януари 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните
рег ис т ри за неу рба н изи ра ната т ери т ори я в
землището на с. Дралфа, община Търговище,
област Търговище.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
За изпълнителен директор:
М. Киров
878
ЗАПОВЕД № РД-18-3
от 10 януари 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните
рег ис т ри за неу рба н изи ра ната т ери т ори я в
землището на с. Цветница, община Търговище,
област Търговище.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
За изпълнителен директор:
М. Киров
879
ЗАПОВЕД № РД-18-4
от 10 януари 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните
регистри за неурбанизираната територия в землището на с. Халваджийско, община Антоново,
област Търговище.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
За изпълнителен директор:
М. Киров
880
ЗАПОВЕД № РД-18-5
от 10 януари 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
зак лючи телни те разпоредби к ъм Закона за
изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
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одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия
в землището на с. Тиховец, община Антоново,
област Търговище.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
За изпълнителен директор:
М. Киров
881
ЗАПОВЕД № РД-18-6
от 10 януари 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните
регистри за неурбанизираната територия в землището на с. Главиница, община Пазарджик,
област Пазарджик.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
За изпълнителен директор:
М. Киров
882
ЗАПОВЕД № РД-18-7
от 13 януари 2017 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР и Решение
№ 4070 от 13.06.2016 г. на Административния
съд – София-град, постановено по адм. дело
№ 2356/2016 г., одобрявам кадастралната карта
и кадастралните регистри за поземлени имоти
с идентификатори 68134.801.157 и 68134.802.1485,
район „Изгрев“, Столична община, област София (столица).
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР кадастралната
карта и кадастралните регистри не подлежат
на обжалване.
За изпълнителен директор:
М. Киров
883
ЗАПОВЕД № РД-18-8
от 13 януари 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните
рег ис т ри за неу рба н изи ра ната т ери т ори я в
землището на с. Черна вода, община Антоново,
област Търговище.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
За изпълнителен директор:
М. Киров
884
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ЗАПОВЕД № РД-18-9
от 13 януари 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните
рег ис т ри за неу рба н изи ра ната т ери т ори я в
землището на с. Маково, община Търговище,
област Търговище.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
За изпълнителен директор:
М. Киров
885
ЗАПОВЕД № РД-18-10
от 13 януари 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните
рег ис т ри за неу рба н изи ра ната т ери т ори я в
землището на с. Копрец, община Търговище,
област Търговище.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
За изпълнителен директор:
М. Киров
886
ЗАПОВЕД № РД-18-11
от 13 януари 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
зак лючи телни те разпоредби к ъм Закона за
изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия
в землището на с. Каменар, община Варна,
област Варна.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
За изпълнителен директор:
М. Киров
887

ОБЩИНА БАТАК
РЕШЕНИЕ № 194
от 22 декември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ, предложение на кмета на
община Батак, становището на ПК и постъпило заявление с вх. № 97-00-107/11.10.2016 г. от
„Краси 97“ – ЕООД, за одобряване на проект
за подробен уст ройствен план Общинск и ят
съвет – гр. Батак, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за регулация и план за застрояване във връзка с
процедура по промяна предназначението на земеделски земи за поземлен имот с идентификатор
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02837.5.482, м. Тазева къшла, по кадастралната
карта и кадастралните регистри на гр. Батак,
като с план за регулация се обособява нов
урегулиран поземлен имот: I-482 – „За вилно
селище“, с площ 8556 кв. м и УПИ II-482 – „За
път“, с площ 162 кв. м, с план за застрояване за
УПИ I-482 – „За вилно селище“, се предвижда
зона Ов с показатели: Кинт.≤1,2; плътност на
застрояване – ≤30 %; озеленяване – ≥50 %, с
Н – ≤7 м, до два етажа, свободно застрояване
съгласно проекта.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
Председател:
К. Ангелова
970

ОБЩИНА БОТЕВГРАД
РЕШЕНИЕ № 345
от 22 декември 2016 г.
На основание чл. 20 във връзка с дейностите по чл. 17, ал. 1, т. 2, чл. 21, ал. 1, т. 11
ЗМСМА, чл. 30, ал. 3 ППЗОЗЗ и чл. 129, ал. 1
ЗУТ Общинският съвет – Ботевград, одобрява
ПУП – парцеларен план и план-схема на кабелно отклонение от оптична кабелна линия
„София – Враца ОКЛ1“, елемент на техническата инфраструктура, преминаващ през имоти с
идентификатори по КК и КР на землището на
Ботевград, както следва:
– публична общинска собственост – поземлени имоти (ПИ) с идентификатори: 05815.10.36
с начин на трайно ползване (НТП) „пътища
ІV клас“, 05815.10.38 с НТП „пасище“, 05815.10.30
с НТП „полски път“ и 05815.13.151 с НТП „пътища ІV клас“;
– час т на общ и нск а собс т венос т – ПИ с
идентификатор 05815.10.6 с НТП „нива“;
– държавна частна собственост – ПИ с идентификатор 05815.10.77 с НТП „горско стопанство“;
– частна собственост – ПИ с идентификатор 05815.13.119 с НТП „пасище, мера“ и ПИ с
идентификатор 05815.13.189 с НТП „вилни зони“,
съгласно приложен ПУП – ПП на кабелно отклонение от оптична кабелна линия „Враца – София ОКЛ1“, подобект „Кабелно отклонение на
ИА ЕСМИС Ботевград – Ботевград/2 – фаза 2“.
Председател:
М. Тинчев
782

ОБЩИНА ВИДИН
РЕШЕНИЕ № 253
от 28 декември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 17, ал. 1 и чл. 110,
ал. 1, т. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Видин,
реши:
О д о б р я в а п р о е к т н а п о д р о б е н ус т р о й с т вен п ла н – п ла н за р ег ула ц и я и зас т р о я в а н е (П У П – П Р З) в о бх в ат П И 0 0 0 358 ,
П И 0 0 036 0 и П И 0 0 0361, ме с т но с т Кош ар а н , з е м л и щ е г р. Д у н а в ц и . П р и у р е г у л и -
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рането се образуват следните нови урегулирани
поземлени имоти: УПИ І-358, кв. 99, с предназначение „за гробищен парк“ – площ 1670,29 кв. м,
и УПИ І-360, 361, кв. 119, с предназначение „за
гробищен парк“ – площ 24 704,73 кв. м.
Към ПУП – ПРЗ се одобрява и схема по част
„Електрозахранване“, схема по част „Водоснабдяване и канализация“, геодезическо заснемане,
идеен план-схема за вертикална планировка на
ПУП – ПРЗ и хидрогеоложки доклад.
Председател:
Г. Велков
965
РЕШЕНИЕ № 254
от 28 декември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 134, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 136, ал. 1
и чл. 127, ал. 6 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Видин, одобрява проект за изменение на общ
устройствен план на община Видин, с който
предназначението на ПИ 068117, местност Блато,
землище с. Покрайна, община Видин, се променя
от територия с предназначение „Съпътстващо
т ранспортно и изолационно озелен яване“ в
територия с предназначение „За предимно производствена дейност с преобладаващи складови
функции“.
Председател:
Г. Велков
918

ОБЩИНА ГУРКОВО
РЕШЕНИЕ № 215
от 22 декември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Гурково, реши:
Одобрява ПУП – ПП (парцеларен план за
елементите на техническата инфраструктура)
за ВиК захранване на ПИ (поземлен имот) с
идентификатор 22767.207.991 по КК на с. Паничерево, с трасе, преминаващо през поземлени имоти с идентификатори 22767.207.606,
22767.206.309, 22767.206.328 и 22767.206.635 по
КК на с. Паничерево.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община Гурково до Административния съд – Стара
Загора.
Председател:
Н. Нейков
781

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ
ЗАПОВЕД № ДС-20-10
от 27 януари 2017 г.
На основание чл. 32, ал. 1 ЗА, § 4к, ал. 6
ПЗРЗСПЗЗ, чл. 28б, ал. 8 ППЗСПЗЗ, протокол от
28.04.2016 г. на комисията по чл. 28б ППЗСПЗЗ
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и констативен протокол от 13.10.2016 г. на Община Трекляно одобрявам план на новообразувани
имоти по §4 ПЗРЗСПЗЗ за имот с идентификатори № 73047.0.271, № 73047.0.272, № 73047.0.273,
№ 73047.0.274, № 73047.0.275, № 73047.50.301 и
№ 73047.50.302 в землището на с. Трек ляно,
община Трекляно, област Кюстендил, попадащи в имот № 73047.0.98 от КВС на с. Трекляно,
община Трекляно.
Одобреният план може да бъде обжалван
чрез областния управител на област Кюстендил
пред А дминистративния съд – К юстендил, в
14-дневен срок от обнародването на заповедта
в „Държавен вестник“.
Областен управител:
В. Янев
963
ЗАПОВЕД № ДС-20-11
от 27 януари 2017 г.
На основание чл. 32, ал. 1 ЗА, § 4к, ал. 6
ПЗРЗСПЗЗ, чл. 28б, ал. 8 ППЗСПЗЗ, протокол от 10.08.2016 г. на комисията по чл. 28б
ППЗСПЗЗ и констативен протокол от 7.11.2016 г.
на Община Кюстендил одобрявам план на новообразувани имоти по § 4 ПЗРЗСПЗЗ за имот с
идентификатор № 38432.67.16 в местност Извора,
попадащ в имот № 067016 от КВС на с. Коняво,
община Кюстендил.
Одобреният план може да бъде обжалван
чрез областния управител на област Кюстендил
пред А дминистративния съд – К юстендил, в
14-дневен срок от обнародването на заповедта
в „Държавен вестник“.
Областен управител:
В. Янев
964

ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ
РЕШЕНИЕ № 377
от 29 декември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 и ал. 2,
чл. 27, ал. 4 и 5 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1, чл. 136,
ал. 1 ЗУТ във връзка с Решение № II-5 от протокол № 27 от 7.12.2016 г. на ОбЕСУТ във връзка
с чл. 5, ал. 1, т. 8 и 11 и ал. 2 от Правилника
за организацията и дейността на Общинския
съвет – гр. Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
Общинският съвет – гр. Кюстендил, реши:
Одобрява проекта за подробен устройствен
план – план за регулация (ПУП – ПР) за обособяване на нови четири квартала с номера
420, 421, 422 и 423, в които са проектирани
УПИ – общинска собственост, както следва:
за квартал 420:
УПИ I – „За озеленяване“;
УПИ II – „За корекция на река“;
УПИ III – „За озеленяване“;
УПИ IV – „За озеленяване“;
УПИ V – „За корекция на река“;
УПИ VI – „За озеленяване“;
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за квартал 421:
УПИ I – „За озеленяване“;
УПИ II – „За корекция на река“;
УПИ III – „За озеленяване“;
УПИ IV – „За озеленяване“;
УПИ V – „За озеленяване“;
УПИ VI – „За корекция на река“;
УПИ VII – „За озеленяване“;
УПИ VIII – „За обществено обслужване“;
за квартал 422:
УПИ I – „За корекция на река“;
УПИ II – „За озеленяване“;
УПИ III – „За корекция на река“;
УПИ IV – „За озеленяване“
УПИ V – „За озеленяване“;
УПИ VI – „За корекция на река“;
УПИ VII – „За озеленяване“
УПИ VIII – „За озеленяване“;
за квартал 423:
УПИ I – „За озеленяване“;
УПИ II – „За озеленяване“;
УПИ III – „За корекция на река“;
УПИ IV – „За озеленяване“,
в обхвата на територията, прилежаща към реката,
ул. Сливница, бул. Македония от о.т. 149 през о.т.
318 и 1018, ул. Г. С. Раковски до ул. Овощарска
и в рамките на Източната индустриална зона,
както и ул. Княз Дондуков по дължина на реката
и до о.т. 496, гр. Кюстендил.
Решението подлежи на оспорване пред Административния съд – Кюстендил, по реда на
АПК и по реда на чл. 45, ал. 4 и 5 ЗМСМА.
Председател:
М. Крумова
919

ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК
РЕШЕНИЕ № 256
от 21 декември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с
ал. 2 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Пазарджик, одобрява ПУП – парцеларен план за трасе на захранващ електропровод
с дължина около 1330 м, започващ от съществуващ ЖР стълб на ВЕЛ 20 kV в границите на ПИ
№ 000241 – полски път, преминава през имоти,
общинска собственост, в землище Говедаре,
както следва: ПИ № 000002 – у рбанизирана
територия, ПИ № 000185 – път ІV клас, ПИ
№ 000452 – напоителен канал, ПИ № 000306,
ПИ № 000197 и ПИ № 000193 – полски път,
достига до ПИ № 000028, м. Горни лозя, по КВС
на землище с. Говедаре съгласно изчертаното с
червено трасе, сервитути и приложения регистър
на засегнатите имоти.
Председател:
Х. Харалампиев
838

ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
РЕШЕНИЕ № 254
от 28 ноември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА във
връзка с чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и чл. 32,
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ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 2, ал. 1, т. 6, чл. 3, ал. 1, т. 1,
чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за търговете и
конкурсите и Решение № 195 по протокол № 13
от 25.08.2016 г. на ОбС – гр. Полски Тръмбеш,
Общинският съвет – гр. Полски Тръмбеш, реши:
1. Открива процедура по приватизация за
общински нежилищен имот, невключен в капитала на търговско дружество, представляващ
незастроен урегулиран поземлен имот I – „за
производствени и складови дейности“, кв. 107
по ПУП на с. Обединение, с площ 13 770 кв. м,
частна общинска собственост, съгласно АОС
№ 2 54 0 о т 8.12 .2 0 0 8 г. на Общ и на Полск и
Тръмбеш.
2. Да се извърши продажба чрез публичен
търг с явно наддаване при условията на глава
пета, раздел I от Наредбата за т ърговете и
конк у рсите на общинск и неж илищен имот,
невключен в капитала на търговско дружество,
представляващ незастроен урегулиран поземлен имот I – „за производствени и складови
дейности“, кв. 107 по ПУП на с. Обединение, с
площ 13 770 кв. м, частна общинска собственост,
съгласно АОС № 2540 от 8.12.2008 г. на Община
Полски Тръмбеш.
3. Приема приватизационната оценка и информационния меморандум на обекта.
4. Продажбата да се извърши в български
левове. Спечелилият търга участник няма право
на разсрочено плащане и е длъжен да заплати
цялата дължима сума, представляваща разликата
от достигнатата тръжна цена и внесения депозит.
5. Определя начална тръжна цена в размер
35 800 лв. без включен ДДС. Данъчната оценка
на имота съгласно удостоверение № 5407002691
от 2.09.2016 г. е 22 307,40 лв.
6. Определя стъпка за наддаване в размер
5 на сто от началната тръжна цена.
7. Определя депозит за участие в търга –
парична вноска в размер 15 000 лв., който се
внася по набирателна сметка на Община Полски
Тръмбеш при ЦКБ, клон Велико Търново – BG08
СЕСВ 9790 3310 2233 00, BIC на „ЦКБ“ – АД:
CECBBGSF, в срок до 12 ч. на 21-вия ден от
датата на обнародването на решението в „Държавен вестник“. В срок 5 работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението
за определяне на спечелил участник органът за
приватизация освобождава депозитите на участниците, като депозитът на спечелилия търга се
задържа като гаранция за сключване на договора за приватизация и се прихваща от цената.
8. Утвърждава тръжната документация за
провеждане на публичен търг с явно наддаване,
която съдържа:
8.1. обстоятелствата по чл. 6, ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите с конкретни
данни за всяко от тях;
8.2. изчерпателен списък на документите,
които следва да бъдат представени от кандидатите при участие в търга;
8.3. основания за недопускане до участие в
търга;
8.4. разяснения относно процедурата по провеждането на търга и сключването на договор
за приватизация;

ВЕСТНИК

БРОЙ 14

8.5. проект на договор за продажба на обекта
на търга;
8.6. информационен меморандум.
9. Всички заинтересувани лица могат да
закупят тръжна документация в информационния център за обслужване на граждани при
общинската администрация – Полски Тръмбеш,
ул. Черно море 4, след заплащане на 370 лв., без
включен ДДС, в срок до 16,30 ч. на 18-ия ден
от обнародването на решението в „Държавен
вестник“.
10. Ус ловие за за к у п у ва не на т р ъ ж ната
док у мен таци я е п редставянето на следната
документация:
10.1. по отношение на физическите лица:
документ за самоличност; нотариално заверено
пълномощно за закупуване на документация, в
случай че закупуват документация от името на
друго физическо лице;
10.2. по отношение на юридическите лица:
заверено копие от документ, удостоверяващ
ЕИК на фирмата за вписване на юридическите
лица в търговския регистър към Агенцията по
вписванията; нотариално заверено пълномощно
за закупуване на документация, ако представителната власт на лицето, закупуващо документацията, не може да се установи от документ
за регистрация.
11. Оглед на имота може да се извършва
всеки присъствен ден от датата на обнародването на решението в „Държавен вестник“ до
11 ч. на 21-вия ден от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“ след закупена
тръжна документация.
12. Предложения за участие в търга се подават до 16 ч. на 21-вия ден считано от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“
в запечатан непрозрачен плик, върху който се
отбелязват името на участника и цялостното
наименование на обекта на приватизация.
13. Търгът ще се проведе при следните условия: на 22-рия ден от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“, начало на
търга – 11 ч., място на търга – заседателна зала
№ 403 в сградата на общинската администрация – Полски Тръмбеш.
14. Упълномощава кмета на общината да
извърши всички законови процедури по провеждането на търга, да назначи тръжна комисия,
която в срок 3 работни дни след провеждането
на търга да представи на органа по приватизация
протокол от търга.
Председател:
М. Йорданова
786

ОБЩИНА САМОКОВ
РЕШЕНИЕ № 506
от 16 септември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМ А,
чл. 35, ал. 1 ЗОС, чл. 37 от Наредба № 4 за реда
за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество във връзка с чл. 5 и чл. 6,
ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите
Общинският съвет – гр. Самоков, реши:
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1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на следния общински недвижим имот: ПИ с идентификатор № 65231.906.490
с площ 430 кв. м, трайно предназначение на
територията: урбанизирана, начин на трайно
ползване: за друг вид застрояване съгласно одобрената със Заповед № РД-18-3 от 27.01.2005 г.
на изпълнителния директор на АК кадастрална
карта на гр. Самоков, идентичен с УПИ – парцел І, отреден за „търговия и услуги“, в кв. 416
съгласно одобрения с Решение № 2007 от 2007 г.
регулационен план на ЦГЧ на гр. Самоков при
начална тръжна цена 100 000 лв. без ДДС.
2. Начин и срок на плащане – достигнатата
цена на обекта се заплаща чрез банков превод
по банкова сметка на Община Самоков в деня
на подписване на договора за продажба.
3. Определя стъпка на наддаване – 10 % от
началната тръжна цена.
4. Определя депозит за участие в търга – 30 %
от началната тръжна цена, който следва да бъде
внесен по IBAN сметка BG54 CECB 9790 3362
1198 00, BIC – CECBBGSF при „ЦКБ“ – А Д,
клон Самоков, до 24-тия ден вкл. от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“.
5. Тръжната документация се закупува от
стая 420 на Община Самоков срещу 100 лв.,
платими в брой в касата на общината до 24-тия
ден вкл. от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“.
6. Предложенията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик в деловодството на Община Самоков до 17 ч. на 24-тия
ден вкл. от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“.
7. Оглед на обекта се извършва до 24-тия ден
вкл. от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ след закупуване на тръжна
документация и предварителна заявка.
8. Търгът ще се проведе на 28-ия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“
от 9 ч. в заседателната зала на ет. 3 в сградата
на общината.
9. Утвърждава тръжната документация и проектодоговора като част от нея и упълномощава
кмета на община Самоков да издаде заповед за
назначаване на комисия по провеждане на търга,
да определи размера на възнаграждението на
членовете є, да подготви и проведе търга, да
одобри спечелилия търга участник и да сключи
договор за покупко-продажба на обекта.
10. При неявяване на кандидати да се проведе
повторен търг на 35-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“
при същите условия, като сроковете по т. 4, 5,
6 и 7 са съответно 31-вият ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
11. В случай на неявяване на купувачи и
на обявения повторен търг да се провеждат
последващи поредни търгове на 56-ия ден след
обявената дата за съответния повторен търг
при условията на това решение, като сроковете
по т. 4, 5, 6 и 7 са съответно 52-рият ден след
обявената дата за съответния повторен търг.
Председател:
С. Стойчева
783
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РЕШЕНИЕ № 636
от 24 ноември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМ А,
чл. 35, ал. 1 ЗОС, чл. 37 от Наредба № 4 за реда
за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество във връзка с чл. 5 и чл. 6,
ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите
Общинският съвет – гр. Самоков, реши:
1. Да се проведе нов публичен търг с явно
наддаване за продажбата на следните общински
недвижими имоти:
– 16,63/49 9, 32 и д.ч. з а парком яс т о № 1
о т с а мо с т о я т е лен о б ек т с и д ен т ифи к ат о р
№ 65231.914.454.1.72, намиращ се на адрес: ул. Л.
Чакалов 1, ет. -1, гараж, подземен паркинг, в
сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с
предназначение на обекта: за гараж в сграда,
брой нива на обекта: един, площ по документ:
499,32 кв. м, актуван с акт за частна общинска
собственост № 10045/2010 г., вписан в службата по вписванията, при начална тръжна цена
9198,88 лв. без ДДС;
– 18 ,12/499, 32 и д.ч. з а парком яс т о № 2
о т с а мо с т о я т е лен о б ек т с и д ен т ифи к ат о р
№ 65231.914.454.1.72, намиращ се на адрес: ул. Л.
Чакалов 1, ет. -1, гараж, подземен паркинг, в
сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с
предназначение на обекта: за гараж в сграда,
брой нива на обекта: един, площ по документ:
499,32 кв. м, актуван с акт за частна общинска
собственост № 10045/2010 г., вписан в службата по вписванията, при начална тръжна цена
10 023,08 лв. без ДДС;
– 15,8 0/499, 32 и д.ч. з а парком яс т о № 3
о т с а мо с т о я т е лен о б ек т с и д ен т ифи к ат о р
№ 65231.914.454.1.72, намиращ се на адрес: ул. Л.
Чакалов 1, ет. -1, гараж, подземен паркинг, в
сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с
предназначение на обекта: за гараж в сграда,
брой нива на обекта: един, площ по документ:
499,32 кв. м, актуван с акт за частна общинска
собственост № 10045/2010 г., вписан в службата по вписванията, при начална тръжна цена
8739,77 лв. без ДДС;
– 18 , 87/49 9, 32 и д.ч. з а парком яс т о № 4
о т с а мо с т о я т е лен о б ек т с и д ен т ифи к ат о р
№ 65231.914.454.1.72, намиращ се на адрес: ул. Л.
Чакалов 1, ет. -1, гараж, подземен паркинг, в
сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с
предназначение на обекта: за гараж в сграда,
брой нива на обекта: един, площ по документ:
499,32 кв. м, актуван с акт за частна общинска
собственост № 10045/2010 г., вписан в службата по вписванията, при начална тръжна цена
10 437,94 лв. без ДДС;
– 2 0,71/499, 32 и д.ч. з а парком яс т о № 5
о т с а мо с т о я т е лен о б ек т с и д ен т ифи к ат о р
№ 65231.914.454.1.72, намиращ се на адрес: ул. Л.
Чакалов 1, ет. -1, гараж, подземен паркинг, в
сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с
предназначение на обекта: за гараж в сграда,
брой нива на обекта: един, площ по документ:
499,32 кв. м, актуван с акт за частна общинска
собственост № 10045/2010 г., вписан в службата по вписванията, при начална тръжна цена
11 455,74 лв. без ДДС;
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– 2 3,03/49 9, 32 и д.ч. з а парком яс т о № 6
о т с а мо с т о я т е л ен о б ек т с и д ен т ифи к ат о р
№ 65231.914.454.1.72, намиращ се на адрес: ул. Л.
Чакалов 1, ет. -1, гараж, подземен паркинг, в
сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с
предназначение на обекта: за гараж в сграда,
брой нива на обекта: един, площ по документ:
499,32 кв. м, актуван с акт за частна общинска
собственост № 10045/2010 г., вписан в службата по вписванията, при начална тръжна цена
12 739,04 лв. без ДДС;
– 18 ,0 6/499, 32 и д.ч. з а парком яс т о № 7
о т с а мо с т о я т е л ен о б ек т с и д ен т ифи к ат о р
№ 65231.914.454.1.72, намиращ се на адрес: ул. Л.
Чакалов 1, ет. -1, гараж, подземен паркинг, в
сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с
предназначение на обекта: за гараж в сграда,
брой нива на обекта: един, площ по документ:
499,32 кв. м, актуван с акт за частна общинска
собственост № 10045/2010 г., вписан в службата по вписванията, при начална тръжна цена
9989,89 лв. без ДДС;
– 2 3,18/49 9, 32 и д.ч. з а п арком яс т о № 8
о т с а мо с т о я т е л ен о б ек т с и д ен т ифи к ат о р
№ 65231.914.454.1.72, намиращ се на адрес: ул. Л.
Чакалов 1, ет. -1, гараж, подземен паркинг, в
сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с
предназначение на обекта: за гараж в сграда,
брой нива на обекта: един, площ по документ:
499,32 кв. м, актуван с акт за частна общинска
собственост № 10045/2010 г., вписан в службата по вписванията, при начална тръжна цена
12 822,02 лв. без ДДС;
– 15,68/49 9, 32 и д.ч. з а парком яс т о № 9
о т с а мо с т о я т е л ен о б ек т с и д ен т ифи к ат о р
№ 65231.914.454.1.72, намиращ се на адрес: ул. Л.
Чакалов 1, ет. -1, гараж, подземен паркинг, в
сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с
предназначение на обекта: за гараж в сграда,
брой нива на обекта: един, площ по документ:
499,32 кв. м, актуван с акт за частна общинска
собственост № 10045/2010 г., вписан в службата по вписванията, при начална тръжна цена
8673,39 лв. без ДДС;
– 14,85/499,32 и д.ч. за парком яс т о № 10
о т с а мо с т о я т е л ен о б ек т с и д ен т ифи к ат о р
№ 65231.914.454.1.72, намиращ се на адрес: ул. Л.
Чакалов 1, ет. -1, гараж, подземен паркинг, в
сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с
предназначение на обекта: за гараж в сграда,
брой нива на обекта: един, площ по документ:
499,32 кв. м, актуван с акт за частна общинска
собственост № 10045/2010 г., вписан в службата по вписванията, при начална тръжна цена
8214,28 лв. без ДДС;
– 15,26/499,32 и д.ч. за парком яс т о № 11
о т с а мо с т о я т е л ен о б ек т с и д ен т ифи к ат о р
№ 65231.914.454.1.72, намиращ се на адрес: ул. Л.
Чакалов 1, ет. -1, гараж, подземен паркинг, в
сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с
предназначение на обекта: за гараж в сграда,
брой нива на обекта: един, площ по документ:
499,32 кв. м, актуван с акт за частна общинска
собственост № 10045/2010 г., вписан в службата по вписванията, при начална тръжна цена
8441,07 лв. без ДДС;
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– 14,15/499,32 и д.ч. за парком яс т о № 12
о т с а мо с т о я т е лен о б ек т с и д ен т ифи к ат о р
№ 65231.914.454.1.72, намиращ се на адрес: ул. Л.
Чакалов 1, ет. -1, гараж, подземен паркинг, в
сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с
предназначение на обекта: за гараж в сграда,
брой нива на обекта: един, площ по документ:
499,32 кв. м, актуван с акт за частна общинска
собственост № 10045/2010 г., вписан в службата по вписванията, при начална тръжна цена
7827,07 лв. без ДДС;
– 13,04/499,32 и д.ч. за парком яст о № 13
о т с а мо с т о я т е лен о б ек т с и д ен т ифи к ат о р
№ 65231.914.454.1.72, намиращ се на адрес: ул. Л.
Чакалов 1, ет. -1, гараж, подземен паркинг, в
сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с
предназначение на обекта: за гараж в сграда,
брой нива на обекта: един, площ по документ:
499,32 кв. м, актуван с акт за частна общинска
собственост № 10045/2010 г., вписан в службата по вписванията, при начална тръжна цена
7213,08 лв. без ДДС;
– 1 3/49 9, 32 и д .ч . з а п а р к о м я с т о № 14
о т с а мо с т о я т е лен о б ек т с и д ен т ифи к ат о р
№ 65231.914.454.1.72, намиращ се на адрес: ул. Л.
Чакалов 1, ет. -1, гараж, подземен паркинг, в
сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с
предназначение на обекта: за гараж в сграда,
брой нива на обекта: един, площ по документ:
499,32 кв. м, актуван с акт за частна общинска
собственост № 10045/2010 г., вписан в службата по вписванията, при начална тръжна цена
7190,95 лв. без ДДС;
– 15,22/499,32 и д.ч. за парком яст о № 15
о т с а мо с т о я т е лен о б ек т с и д ен т ифи к ат о р
№ 65231.914.454.1.72, намиращ се на адрес: ул. Л.
Чакалов 1, ет. -1, гараж, подземен паркинг, в
сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с
предназначение на обекта: за гараж в сграда,
брой нива на обекта: един, площ по документ:
499,32 кв. м, актуван с акт за частна общинска
собственост № 10045/2010 г., вписан в службата по вписванията, при начална тръжна цена
8418,94 лв. без ДДС;
– 16,64/499,32 и д.ч. за парком яс т о № 16
о т с а мо с т о я т е лен о б ек т с и д ен т ифи к ат о р
№ 65231.914.454.1.72, намиращ се на адрес: ул. Л.
Чакалов 1, ет. -1, гараж, подземен паркинг, в
сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с
предназначение на обекта: за гараж в сграда,
брой нива на обекта: един, площ по документ:
499,32 кв. м, актуван с акт за частна общинска
собственост № 10045/2010 г., вписан в службата по вписванията, при начална тръжна цена
9204,42 лв. без ДДС;
– 14,16/499,32 и д.ч. за парком яс т о № 17
о т с а мо с т о я т е лен о б ек т с и д ен т ифи к ат о р
№ 65231.914.454.1.72, намиращ се на адрес: ул. Л.
Чакалов 1, ет. -1, гараж, подземен паркинг, в
сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с
предназначение на обекта: за гараж в сграда,
брой нива на обекта: един, площ по документ:
499,32 кв. м, актуван с акт за частна общинска
собственост № 10045/2010 г., вписан в службата по вписванията, при начална тръжна цена
7832,60 лв. без ДДС;
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– 14,40/499,32 и д.ч. за парком яс т о № 18
о т с а мо с т о я т е л ен о б ек т с и д ен т ифи к ат о р
№ 65231.914.454.1.72, намиращ се на адрес: ул. Л.
Чакалов 1, ет. -1, гараж, подземен паркинг, в
сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с
предназначение на обекта: за гараж в сграда,
брой нива на обекта: един, площ по документ:
499,32 кв. м, актуван с акт за частна общинска
собственост № 10045/2010 г., вписан в службата по вписванията, при начална тръжна цена
7965,36 лв. без ДДС;
– 13,78/499,32 и д.ч. за парком яс т о № 19
о т с а мо с т о я т е л ен о б ек т с и д ен т ифи к ат о р
№ 65231.914.454.1.72, намиращ се на адрес: ул. Л.
Чакалов 1, ет. -1, гараж, подземен паркинг, в
сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с
предназначение на обекта: за гараж в сграда,
брой нива на обекта: един, площ по документ:
499,32 кв. м, актуван с акт за частна общинска
собственост № 10045/2010 г., вписан в службата по вписванията, при начална тръжна цена
7622,40 лв. без ДДС;
– 13,78/499,32 и д.ч. за парком яс т о № 20
о т с а мо с т о я т е л ен о б ек т с и д ен т ифи к ат о р
№ 65231.914.454.1.72, намиращ се на адрес: ул. Л.
Чакалов 1, ет. -1, гараж, подземен паркинг, в
сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с
предназначение на обекта: за гараж в сграда,
брой нива на обекта: един, площ по документ:
499,32 кв. м, актуван с акт за частна общинска
собственост № 10045/2010 г., вписан в службата по вписванията, при начална тръжна цена
7622,40 лв. без ДДС;
– 11,72/499,32 и д.ч. за парком яс т о № 21
о т с а мо с т о я т е л ен о б ек т с и д ен т ифи к ат о р
№ 65231.914.454.1.72, намиращ се на адрес: ул. Л.
Чакалов 1, ет. -1, гараж, подземен паркинг, в
сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с
предназначение на обекта: за гараж в сграда,
брой нива на обекта: един, площ по документ:
499,32 кв. м, актуван с акт за частна общинска
собственост № 10045/2010 г., вписан в службата по вписванията, при начална тръжна цена
6482,92 лв. без ДДС;
– 11,07/499,32 и д.ч. за парком яс т о № 22
о т с а мо с т о я т е л ен о б ек т с и д ен т ифи к ат о р
№ 65231.914.454.1.72, намиращ се на адрес: ул. Л.
Чакалов 1, ет. -1, гараж, подземен паркинг, в
сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с
предназначение на обекта: за гараж в сграда,
брой нива на обекта: един, площ по документ:
499,32 кв. м, актуван с акт за частна общинска
собственост № 10045/2010 г., вписан в службата по вписванията, при начална тръжна цена
6123,37 лв. без ДДС;
– 21,39/499,32 и д.ч. за парком яс т о № 23
о т с а мо с т о я т е л ен о б ек т с и д ен т ифи к ат о р
№ 65231.914.454.1.72, намиращ се на адрес: ул. Л.
Чакалов 1, ет. -1, гараж, подземен паркинг, в
сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с
предназначение на обекта: за гараж в сграда,
брой нива на обекта: един, площ по документ:
499,32 кв. м, актуван с акт за частна общинска
собственост № 10045/2010 г., вписан в службата по вписванията, при начална тръжна цена
11 831,88 лв. без ДДС;
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– 18,14/499,32 и д.ч. за парком яс т о № 24
о т с а мо с т о я т е лен о б ек т с и д ен т ифи к ат о р
№ 65231.914.454.1.72, намиращ се на адрес: ул. Л.
Чакалов 1, ет. -1, гараж, подземен паркинг, в
сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с
предназначение на обекта: за гараж в сграда,
брой нива на обекта: един, площ по документ:
499,32 кв. м, актуван с акт за частна общинска
собственост № 10045/2010 г., вписан в службата по вписванията, при начална тръжна цена
10 034,14 лв. без ДДС;
– 24,02/499,32 и д.ч. за парком ясто № 25
о т с а мо с т о я т е лен о б ек т с и д ен т ифи к ат о р
№ 65231.914.454.1.72, намиращ се на адрес: ул. Л.
Чакалов 1, ет. -1, гараж, подземен паркинг, в
сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с
предназначение на обекта: за гараж в сграда,
брой нива на обекта: един, площ по документ:
499,32 кв. м, актуван с акт за частна общинска
собственост № 10045/2010 г., вписан в службата по вписванията, при начална тръжна цена
13 286,66 лв. без ДДС;
– 15,40/499,32 и д.ч. за парком яст о № 26
о т с а мо с т о я т е лен о б ек т с и д ен т ифи к ат о р
№ 65231.914.454.1.72, намиращ се на адрес: ул. Л.
Чакалов 1, ет. -1, гараж, подземен паркинг, в
сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с
предназначение на обекта: за гараж в сграда,
брой нива на обекта: един, площ по документ:
499,32 кв. м, актуван с акт за частна общинска
собственост № 10045/2010 г., вписан в службата по вписванията, при начална тръжна цена
8518,51 лв. без ДДС;
– 13,42/499,32 и д.ч. за парком яст о № 27
о т с а мо с т о я т е лен о б ек т с и д ен т ифи к ат о р
№ 65231.914.454.1.72, намиращ се на адрес: ул. Л.
Чакалов 1, ет. -1, гараж, подземен паркинг, в
сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с
предназначение на обекта: за гараж в сграда,
брой нива на обекта: един, площ по документ:
499,32 кв. м, актуван с акт за частна общинска
собственост № 10045/2010 г., вписан в службата по вписванията, при начална тръжна цена
7423,27 лв. без ДДС;
– 14,29/499,32 и д.ч. за парком яс т о № 28
о т с а мо с т о я т е лен о б ек т с и д ен т ифи к ат о р
№ 65231.914.454.1.72, намиращ се на адрес: ул. Л.
Чакалов 1, ет. -1, гараж, подземен паркинг, в
сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с
предназначение на обекта: за гараж в сграда,
брой нива на обекта: един, площ по документ:
499,32 кв. м, актуван с акт за частна общинска
собственост № 10045/2010 г., вписан в службата по вписванията, при начална тръжна цена
7904,51 лв. без ДДС;
– 14,29/499,32 и д.ч. за парком яс т о № 29
о т с а мо с т о я т е лен о б ек т с и д ен т ифи к ат о р
№ 65231.914.454.1.72, намиращ се на адрес: ул. Л.
Чакалов 1, ет. -1, гараж, подземен паркинг, в
сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с
предназначение на обекта: за гараж в сграда,
брой нива на обекта: един, площ по документ:
499,32 кв. м, актуван с акт за частна общинска
собственост № 10045/2010 г., вписан в службата по вписванията, при начална тръжна цена
7904,51 лв. без ДДС;
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– 13,06/499,32 и д.ч. за парком яст о № 30
о т с а мо с т о я т е л ен о б ек т с и д ен т ифи к ат о р
№ 65231.914.454.1.72, намиращ се на адрес: ул. Л.
Чакалов 1, ет. -1, гараж, подземен паркинг, в
сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с
предназначение на обекта: за гараж в сграда,
брой нива на обекта: един, площ по документ:
499,32 кв. м, актуван с акт за частна общинска
собственост № 10045/2010 г., вписан в службата по вписванията, при начална тръжна цена
7224,14 лв. без ДДС;
– 14,16/499,32 и д.ч. за парком яс т о № 31
о т с а мо с т о я т е л ен о б ек т с и д ен т ифи к ат о р
№ 65231.914.454.1.72, намиращ се на адрес: ул. Л.
Чакалов 1, ет. -1, гараж, подземен паркинг, в
сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с
предназначение на обекта: за гараж в сграда,
брой нива на обекта: един, площ по документ:
499,32 кв. м, актуван с акт за частна общинска
собственост № 10045/2010 г., вписан в службата по вписванията, при начална тръжна цена
7832,60 лв. без ДДС.
2. Начин и срок на плащане – достигнатата
цена на обекта се заплаща чрез банков превод
по банкова сметка на Община Самоков в деня
на подписване на договора за продажба.
3. Определя стъпка на наддаване – 10 % от
началната тръжна цена.
4. Определя депозит за участие в търга – 30 %
от началната тръжна цена, който следва да бъде
внесен по IBAN сметка BG54 CECB 9790 3362
1198 00, BIC – CECBBGSF при „ЦКБ“ – А Д,
клон Самоков, до 24-тия ден вкл. от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“.
5. Тръжната документация се закупува от
стая 420 на Община Самоков срещу 100 лв.,
платими в брой в касата на общината до 24-тия
ден вкл. от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“.
6. Предложенията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик в деловодството на Община Самоков до 17 ч. на 24-тия
ден вкл. от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“.
7. Оглед на обекта се извършва до 24-тия ден
вкл. от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ след закупуване на тръжна
документация и предварителна заявка.
8. Търгът ще се проведе на 28-ия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“
от 9 ч. в заседателната зала на ет. 3 в сградата
на общината.
9. Утвърждава тръжната документация и проектодоговора като част от нея и упълномощава
кмета на Община Самоков да издаде заповед
за назначаване на комисия по провеждане на
търга, да определи размера на възнаграждението
на членовете є, да подготви и проведе търга, да
одобри спечелилия търга участник и да сключи
договор за покупко-продажба на обекта.
10. При неявяване на кандидати да се проведе
повторен търг на 35-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“
при същите условия, като сроковете по т. 4, 5,
6 и 7 са съответно 31-вият ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
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11. В случай на неявяване на купувачи и
на обявения повторен търг да се провеждат
последващи поредни търгове на 56-ия ден след
обявената дата за съответния повторен търг
при условията на това решение, като сроковете
по т. 4, 5, 6 и 7 са съответно 52-рият ден след
обявената дата за съответния повторен търг.
Председател:
С. Стойчева
784

ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ
РЕШЕНИЕ № 475
от 27 януари 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и предложение на кмета на
общината с вх. № 07-01-16/12.01.2017 г. относно
одобряване на подробни устройствени планове – парцеларни планове (ПУП – ПП) с плансхеми за линейните обекти на техническата
инфраструктура извън границите на населеното
място Общинският съвет – гр. Червен бряг, реши:
О д о б р я в а п о д р о б н и ус т р о й с т в е н и п л а н о в е – п а рц е л а р н и п л а н о в е с п л а н - с х е м и
(ПУП – ПП) за линейните обекти на техническата инфраструктура извън границите на
населеното място – трасе за електрозахранване
НН за имоти с № 287021 и № 287031, както и
за новообразувани имоти с № 287032, № 287033,
№ 287034, № 287035, № 287036 и № 287037 в
м. Горното ливаде за землището на с. Глава и
трасе за водоснабдяване на имоти с № 287021
и № 287031, както и за новообразувани имоти
с № 287032 , № 287033, № 287034, № 287035,
№ 287036 и № 287037 в м. Горното ливаде за
землището на с. Глава, община Червен бряг.
Председател:
И. Иванов
962
66.  –   Българската народна банка на основание чл. 49, ал. 1, т. 2 от Закона за БНБ
обнародва:
Месечен баланс на управление „Емисионно“
към 31 януари 2017 г.
Активи
Хил. лв.
Парични средства и предоставени
депозити в чужда валута
14 813 396
Монетарно злато и други инструменти
в монетарно злато
2 837 996
Инвестиции в ценни книжа
27 582 221
Всичко активи:
45 233 613
Пасиви
Банкноти и монети в обращение
13 680 024
Задължения към банки
13 096 650
Задължения към правителството
и бюджетни организации
11 163 191
Задължения към други депозанти
1 360 860
Депозит на управление „Банково“
5 932 888
Всичко пасиви:
45 233 613
Подуправител
Гл. счетоводител
на БНБ:
на БНБ:
К. Христов
Т. Цветкова
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Месечен баланс на управление „Банково“
към 31 януари 2017 г.
Активи
Хил. лв.
Злато и други благородни метали
38 375
Вземания от правителството
на Република България
0
Капиталови инвестиции и квота
в МВФ
2 080 681
Дълготрайни материални и
нематериални активи
138 501
Други активи
13 360
Депозит в управление „Емисионно“ 5 932 888
Всичко активи:
8 203 805
Пасиви
Кредити от МВФ
0
Задължения към международни
финансови институции
3 482 809
Други пасиви
175 679
Всичко задължения
3 658 488
Основен капитал
20 000
Резерви
4 505 088
Неразпределена печалба
20 229
Всичко собствен капитал:
4 545 317
Всичко пасиви:
8 203 805
Подуправител
Гл. счетоводител
на БНБ:
на БНБ:
Н. Стоянова
Т. Цветкова
950
47. – Националната агенция за приходите,
Териториа лна ди рек ц и я – Ве лико Т ърново,
на основание чл. 239, ал. 2 ДОПК с постановление за възлагане на недвижим имот с изх.
№ С170004-091-0000017 от 27.01.2017 г. възлага
на Дарин Йонков Благоев с адрес: с. Дебнево,
община Троян, ул. Девети септември 5, следния недвижим имот: поземлен имот с идентификатор 20300.350.8158, с площ 1534 кв. м, с
административен адрес: с. Дебнево, ул. Девети
септември 16, с начин на трайно ползване:
за друг обществен обект, комплекс, със стар
идентификатор 20300.350.458, квартал 33, парцел V II, при съседи по кадаст ра лна карта:
20300.350.4067, 20300.350.4070, 20300.350.8157,
ведно с построената в него сграда с идентификатор 20300.350.8158.1, със застроена площ
261 кв. м, с функционално предназначение: друг
вид обществена сграда (магазин за хранителни
стоки). Собствеността преминава у купувача от
датата на постановлението и същото подлежи
на вписване от съдията по вписванията при
районния съд по местонахождението на имота.
971
66. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Пловдив, на основание чл. 239, ал. 2 ДОПК с постановление за
възлагане на недвижим имот изх. № С160016091-0000392 от 15.12.2016 г. възлага на Симо
Славилов Симов с адрес за кореспонденция:
Хасково, ул. Червена стена 24, и адрес по чл. 8
ДОПК: Хасково, ул. Червена стена 24, следния
недвижим имот: селскостопански обект – тютюнев комплекс, състоящ се от помещение за
низане на тютюн и сушилня за тютюн, с обща
застроена площ 1005 кв. м, с отстъпено право
на строеж върху държавен урегулиран имот II
в кв. 52 по плана на с. Криво поле, община
Хасково, при граници: североизток – улица,
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юг оза па д – У П И I, с евероза па д – ул и ца, и
юг – УПИ V. Имотът се продава такъв, какъвто
е в момента на продажбата, и купувачът не може
да претендира за недостатъци на закупения
имот. Собствеността преминава у купувача от
датата на постановлението.
973
74. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Пловдив, на основание
чл. 239, ал. 2 ДОПК с постановление за възлагане
на недвижим имот изх. № С160016-091-0000393
от 15.12.2016 г. възлага на Стойчо Стоянов Стоев с адрес за кореспонденция: с. Криво поле,
ул. Нов живот 1, община Хасково, и адрес по
чл. 8 ДОПК: с. Криво поле, ул. Нов живот 1,
община Хасково, следния недвижим имот: селскостопански обект – склад за сух тютюн със
застроена площ 956 кв. м, с отстъпено право
на строеж в държавен урегулиран парцел V,
кв. 52, по плана на с. Криво поле, община Хасково, при граници: парцел II и от трите страни
улици. Имотът се продава такъв, какъвто е в
момента на продажбата, и купувачът не може да
претендира за недостатъци на закупения имот.
Собствеността преминава у купувача от датата
на постановлението.
972
1 . – С т о п а н с к а т а а к а д е м и я „ Д . А . Це нов“ – Свищов, обявява конкурс за академична
длъжност главен асистент – един в област на
висше образование 3. Социални, стопански и
правни науки, професионално направление 3.8.
Икономика, научна специалност „Счетоводна
отчетност, контрол и анализ на стопанската
дейност (кон т рол)“, за н у ж ди те на катед ра
„Контрол и анализ на стопанската дейност“
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в академията,
отдел „Докторантура и академично развитие“,
тел. 0631/66-362.
891
5. – Софийският университет „Св. Климент
Охридски“ обявява конкурси за: професор по
професионално направление 7.1. Медицина (кардиология) – един; главни асистенти по професионално направление: 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (книгознание, библиотекознание, библиография – междусекторни
ресурси: музеи, библиотеки, архиви) – един; 3.2.
Психология (психология на дейността – трудова и организационна психология) – един; 3.1.
Социология, антропология и науки за културата (социология – социология на социалните
общности) – един; 4.1. Физически науки (обща
теория на относителността и теоретична астрофизика) – един; 4.3. Биологическ и нау к и
(физиология на животните и човека) – един;
4.3. Биологическ и нау к и (биохими я) – един;
1.3. Педагогика на обучението по... (физическо
възпитание и спорт – волейбол) – един, всички
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Списъкът с необходимите документи
е определен в Правилника за условията и реда
за придобиване на научни степени и заемане на
академични длъжности в СУ „Св. Кл. Охридски“. Документи – в ректората, Информационен
център, отдел „ЛСТО“, стая № 2, София 1504,
бул. Цар Освободител 15, тел. 02/986 -11-83.
Приемно време от 15 до 17 ч.
951
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233. – Университетът по архитектура, строителство и геодезия, София, обявява конкурс
за професор по професионално направление 5.7.
Архитектура, строителство и геодезия, научна
специалност „Водоснабдяване и канализация“
(водоснабдяване и канализация на сгради, експлоатация на водоснабдителни и канализационни
системи), към катедра „Водоснабдяване, канализация и пречистване на водите“ – един, със срок
3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в университета, София, бул. Хр. Смирненски 1, тел. 02/963-52-45, в. 449, и 02/866-90-54.
815
4. – Тех н и ческ и я т у н и верси те т – Софи я,
обя вя ва кон к у рси за гла вн и асис т ен т и по:
професионално направление 4.5. Математика,
специа лност „Математическо моделиране и
приложение на математиката“ – един към катедра „Математически анализ и диференциални
уравнения“; професионално направление 5.13.
Общо инженерство, специалност „Ергономия и
промишлен дизайн“ – един към катедра „Инженерен дизайн“ – МФ; професионално направление
5.2. Електротехника, електроника и автоматика,
специалност „Автоматизация на производството“ – един към катедра „Електроенергетика и
автоматика“ – КЕЕ; професионално направление
5.4. Енергетика, специалност „Енергопреобразуващи технологии и системи“ – един към катедра
„Енергетика и машиностроене“ – КЕЕ, всички
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – в Техническия университет – София, във факултетните канцеларии на:
ФПМИ – каб. 2228а, тел. 965 33 79; МФ – каб. 3242,
тел. 965 22 88; КЕЕ – каб. 23076, тел. 965 36 43.
854
1. – Университетът „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас, на основание чл. 3, ал. 1 от Закона
за развитието на академичния състав в Република
България обявява конкурси за прием на докторанти по държавна поръчка за учебната 2016/2017 г.
в следните специалности и докторски програми:
Област
Профеот висше- сионално
то обранаправзование
ление
3. С оц иални, стопански и
правни
науки

3.7. Администрация и управление

5. Техни- 5.10. Хически на- м и ч н и
уки
т ех но ло гии

Форма на
обучение
резадовна дочна
1
Организац и я
1
и управление
на производството (индустрията)
1
Технология за
1
п речис т ва не
на водите
Научна специалност/
докторска
програма

5.11. Био- Т е х н о л о г и я
т ех но ло - на биологичгии
но а к т и вн ите вещест ва
(в к л . е н з и ми, хормон и, б ел т ъц и)

1

-

Общо:

3

2
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Документи за кандидатстване: 1. заявление
по образец; 2. автобиография; 3. нотариално
заверено копие на диплома за ОКС „магистър“;
4. медицинско свидетелство; 5. документ за
платена такса за изпити. В срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ документите
се подават в ректората, Бургас 8010, бул. Проф.
Яким Якимов 1, стая 209, тел.: 056/705-293;
0886-664-213.
785
619. – Университетът „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас, обявява конкурси за следните
академични длъжности: доцент по професионално направление 4.2. Химически науки, научна
специалност 01.05.01 Теоретична химия – един;
главни асистенти: в област на висшето образование 5. Технически науки, професионално
направление 5.10. Химични технологии, научна
специалност 02.22.02 Технология за пречистване
на водите – един; в област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки,
професионално направление 3.7. Администрация и управление, научна специалност 05.02.21
Организация и управление на производството
(Стопанска логистика) – един; професионално
направление 2.1. Филологи я, нау чна специа л но с т 05.0 4.2 0 Герма нск и е зи ц и – немск и
език – един; професионално направление 2.1.
Филология, научна специалност 05.04.21 Романски езици – френски език – един, всички със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – в ректората, бул. Проф.
Я. Якимов 1, стая 214, тел. 056/715 725.
924
319. – Националният военен у ниверситет
„Васил Левски“ – Велико Търново, обявява
конкурс за заемане на академична длъжност
професор в област на висше образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление
9.2. Военно дело, научна специалност „Организация и управление на въоръжените сили“, за
нуждите на катедра „Информационна сигурност“
на факултет „Артилерия, ПВО и КИС“ на НВУ
„Васил Левски“ – един, за цивилен служител.
Конкурсът е обявен със Заповед № РД-02-1228
от 29.12.2016 г. на началника на НВУ „Васил
Левск и“, л и н к: http://w w w.nv u.bg /node/1667.
Срок за подаване на документи – 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи се подават в регистратурата за некласифицирана информация на университета. За дата
на подаването се счита датата на завеждането
им в регистратурата. За контакти: тел. (062)
618875; Siemens: 62075; GSM 0888-131-479; e-mail:
georgiev_ga@nvu.bg.
836
376. – Националният военен университет
„Васил Левски“ – Велико Търново, обявява
конкурс за заемане на академична длъжност главен асистент от област на висшето образование
5. Технически науки, професионално направление
5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация, научна
специалност 02.02.08 „Динамика, балистика и
управление на полета на летателни апарати“, с
учебна натовареност 521 часа, приравнени към

БРОЙ 14

ДЪРЖАВЕН

упражнения, за цивилен служител с образователна и научна степен доктор в катедра „Тактика,
въоръжение и навигационна подготовка“ във
факултет „Авиационен“ на НВУ „Васил Левски“.
Кандидатите да подадат до началника на НВУ
„Васил Левски“ следните документи: заявление;
автобиография; копие от дипломата за ОНС
„доктор“; списък на публикации, изобретения
и други научни и научно-приложни разработки;
медицинско свидетелство (за работа); свидетелство за съдимост; удостоверение за стаж по
специалността, ако има такъв; други документи,
удостоверяващи интересите и постиженията на
кандидата в съответната научна област, като
изобретения, научно-приложни разработки и
др. Срок за подаване на документите – 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в регистратурата на университета,
Велико Търново, бул. България 76. За контакти:
тел. 062/618 832.
925
5. – Техническият университет – Габрово, на
основание Решение на МС № 328 от 3.05.2016 г.
преобявява конкурс за редовна и задочна докторантура за учебната 2016/2017 г. по следните
научни специалности: Редовна докторантура:
п рофесиона л но на п ра в лен ие 5.1. Ма ш и н но
ин женерство, специалности: „Технологи я на
машиностроенето“ – двама; „Машинознание и
машинни елементи“ – един; „Строителна механика и съпротивление на материалите“ – един;
професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, специалности:
„Електронизация“ – един; „Електроснабдяване
и електрообзавеждане“ – един; професионално
направление 5.3. Комуникационна и компютърна
техника, специалности: „Компютърни системи,
комплекси и мрежи“ – двама; „Автоматизация
на инженерния труд и системи за автоматизирано проектиране“ – един; „А втоматизирани
системи за обработка на информация и управление“ – двама; професионално направление
5.4. Енергетика, специа лност „Промишлена
топлотехника“ – един; Задочна докторантура:
професиона лно направление 5.3. Ком у никационна и компютърна техника, специалности:
„Комуникационни мрежи и системи“ – един;
„Автоматизация на инженерния труд и системи
за автоматизирано проектиране“ – един. Необходими документи: заявление, автобиография,
диплома за придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и „магистър“
и приложенията към тях. Срок за подаване
на документи: 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. За справки: Технически
университет – Габрово, ул. Хаджи Димитър 4,
отдел „Научно развитие“, тел.: 066/827-238.
890
1. – Русенският университет „Ангел Кънчев“
обявява конкурс за главен асистент по професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, специалност „Електроснабдяване и електрообзавеждане“, за нуждите на
Филиал – Силистра, на Русенския университет,
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки – кадрово развитие
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(kr.uni-ruse.bg); подаване на документи – Орлин
Петров, отдел „Развитие на академичния състав“,
кабинет 1.334, тел. 082/888-455; 0882390043.
926
89. – Висшето строително училище „Любен
Каравелов“ – София, обявява конкурси за заемане на академична длъжност доцент по професионално направление 5.7. Архитектура, строителство
и геодезия, научна специалност „Архитектура
на сградите, конструкции, съоръжения и детайли“ – двама, и научна специалност „Теория и
история на архитектурата“ – един, всички със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Справки и документи – в училището,
София 1373, ул. Суходолска 175, тел. 80 29 190.
928
3. – Висшето училище по сигурност и икономика – Пловдив, обявява конкурс за доцент
в област на висше образование 9. Сигурност и
отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност (Суверенитет и интервенция в
условията на глобализация), със срок 3 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в училището – Пловдив, бул. Кукленско
шосе 13, тел. 032/622 522.
892
30. – Институ тът за изследване на населението и човека при БАН – София, обявява
конкурс за главен асистент в област на висше
образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.2. История и археология
(История на България, Историческа демография – Демографско развитие на българското
население, обитаващо Северното Причерноморие
през първата половина на ХХ век) – един със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – в института, ул. Акад.
Георги Бончев, бл. 6, тел. 02 870 32 17.
855
6. – Институтът по органична химия с Център
по фитохимия при БАН – София, обявява конкурс
за заемане на академичната длъжност главен
асистент по професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност „Биоорганична химия, химия на природните и физиологично
активни вещества“ за нуждите на ЛБАВ – Пловдив. Срок за подаване на документи – 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Справки
и документи – в института, ул. Акад. Г. Бончев,
бл. 9, стая 206, тел. (02) 872 48 17.
893
63. – Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей при
БАН – София, обявява конкурси за академични
длъжности по научно направление 4.3. Биологични науки за: доценти по антропология 01.06.01
за нуждите на секция „Анатомия и антропология“ – двама; главни асистенти по паразитология
и хелминтология 01.06.19 за нуждите на секция
„Експери мен та л на парази т олог и я“ – д вама.
Срок за подаване на документите – 2 месеца от
датата на обнародването в „Държавен вестник“.
Документи на адрес: София, ул. Акад. Г. Бончев,
бл. 25, ет. 2, стая 209, тел:. 02/979 23 11.
929
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145. – Националният център по обществено
здраве и анализи (НЦОЗА) към МЗ, София, на
основание Решение № 328 на Министерския съвет
от 3.05.2016 г. обявява конкурс за една редовна
докторантура за учебната 2016 – 2017 г. по област
на висше образование 7. Здравеопазване и спорт,
професионално направление 7.1. Медицина: по
„Хигиена“ (за нуждите на отдел „Физични фактори“,
дирекция „Аналитични и лабораторни дейности“),
със срок за подаване на документите за участие
в конкурса 2 месеца от датата на обнародването
в „Държавен вестник“. Документи се приемат
на адрес: 1431 София, бул. Акад. Иван Гешов 15,
НЦОЗА, ет. 4, деловодство; справки – тел.: 02 8056-420, 02 80-56-286.
814
1. – „Специализирана болница за активно
лечение по онкология“ – ЕАД, София, обявява
конкурси за заемане на академични длъжности,
както следва: доцент в област на висше образование
7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност 03.01.46
„Онкология“, за нуждите на Клиниката по медицинска онкология при „СБАЛ по онкология“ – ЕАД;
главен асистент в област на висше образование 7.
Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност 03.01.46
„Онкология“, за нуждите на Клиниката по гинекология при „СБАЛ по онкология“ – ЕАД, двата
със срок за подаване на документите – 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи
съгласно изискванията на раздели ІІ и ІІІ от глава
трета от ЗРАСРБ се подават в отдел „Човешки
ресурси“, сектор „Деловодство“ на „СБАЛ по
онкология“ – ЕАД, София 1797, ул. Пловдивско
поле 6, ет. 6, тел. 02/80-76-256.
980
7. – Службата по геодезия, картография и
кадастър – Перник, на основание чл. 46, ал. 1 и
2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната
карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти за територията на имоти, собственост
на ДП „Национална компания „Железопътна
инфраструктура“, по трасето на железoпътен
участък София – Перник – Радомир, попадащи
в землищата на с. Драгичево, община Перник, и
с. Николаево, община Радомир, област Перник,
които са в службата по геодезия, картография и
кадастър. В 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени искания и възражения по
тях пред Службата по геодезия, картография и
кадастър – Перник.
1004
3. – Община Велинград на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ уведомява, че е изработен проект на
ПУП – парцеларен план за трасе на обекти: 1. Трасе
за нов водопровод от съществуващ в ПИ 000083 до
водомерна шахта в ПИ 297114, местността Градев
лог, землище с. Драгиново. Целта на разработката
е да се определи трасе за присъединяване към
съществуващата ВиК мрежа на инвестиционно
намерение на възложителя за ПИ 297114, което
ще се осъществи чрез прокарване на нов водопровод от съществуващ в ПИ 000083 по КВС на
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с. Драгиново. Общата дължина на новото трасе е
111 м. 2. Трасе за нов подземен кабел 20 kV от нов
ЖР стълб до нов БКТП в УПИ I-114 – „За спортен
комплекс Велинград – Драгиново, местност Градев
лог, землище с. Драгиново“. Целта на разработката
е да се определи трасе за присъединяване към
съществуващата електроразпределителна мрежа
чрез прокарване на нов подземен кабел 20 kV от
нов ЖР стълб, който ще се монтира в оста на
ВЛ 20 kV „Драгиново“ до нов БКТП в ПИ 297114.
Трасето ще бъде осъществено подземно, като общата му дължина ще бъде 123 м. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица могат
да обжалват проекта в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ до кмета на
община Велинград.
921
4. – Община Велинград на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ уведомява, че е изработен проект на
ПУП – парцеларен план за трасе на обекти: 1.
Трасе на нов водопровод за водоснабдяване на ПИ
033021, местност Благовото, землище Велинград.
Целта на разработката е да се определи трасе за
присъединяване към съществуващата ВиК мрежа
на ПИ 033021, което ще се осъществи чрез прокарване на нов водопровод от т. 1 – нов водопровод
по друг проект от съществуващ водопровод в ПИ
032081 и да минава по съществуващ общински
път, докато достигне до ПИ 033021 в местността
Благовото в землището на Велинград, община
Велинград, област Пазарджик. Общата дължина
на новото трасе е 168 м, като не се засягат частни имоти. Трасето е показано със зелен цвят в
проекта. 2. Трасе на нов подземен кабел НН от
МТП „Благовото“ до ново разпределително табло
на границата на ПИ 033021, землище Велинград,
местност Благовото. Целта на разработката е да
се определи трасе за присъединяване към съществуващата електроразпределителна мрежа на
инвестиционно намерение на възложителя за ПИ
033021, което ще се осъществи чрез прокарване на
нов подземен кабел НН от МТП „Благовото“ до
ново разпределително табло на границата на ПИ
033021, землище Велинград, местност Благовото.
Общата дължина на новото трасе е 80 м. Трасето
е показано с червен цвят в проекта. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица могат
да обжалват проекта в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ до кмета на
община Велинград.
922
4. – Община Добричка, област Добрич, на
основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен ПУП – парцеларен план за елементите
на техническата инфраструктура – линеен обект
извън границите на урбанизираните територии за
обект: „Подземен водопровод от сондажен кладенец в УПИ № ХІ-135, кв. 22 до ПИ № 023022,
ПИ № 023062, ПИ № 023027, ПИ № 023054, ПИ
№ 023063 и ПИ № 57550.60.66 в землището на с.
Попгригорово, община Добричка“. Проектът за
ПУП – парцеларен план е изложен за разглеждане
в Община Добричка, стая 229 в сградата на администрацията. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
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до общинската администрация в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
1006
4. – Община гр. Драгоман, Софийска област,
на основание чл. 28б, ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава,
че са приети помощни планове и планове на новообразуваните имоти за земите по § 4 ПЗРЗСПЗЗ
за м. Разкръсте, с. Прекръсте, м. Чепърленски
манастир, с. Чепърленци, м. Прогон, с. Цръклевци
и м. Мъртвина, с. Калотина, община Драгоман,
Софийска област. Приетите планове се намират
в сградата на общинската администрация – Драгоман. На основание чл. 28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ в
едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да направят писмени искания и възражения
по плановете и придружаващата ги документация
до кмета на община Драгоман.
993
1. – Община гр. Етрополе, Софийска област,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е
изработен проект за ПУП – парцеларен план за
трасе на подземен електропровод 20 kV за външно
ел. захранване на манастир „Света Троица“ –
гр. Етрополе, намиращ се в поземлен имот
№ 000249, землище на с. Рибарица, с обща дължина на трасето 2360 м и преминаващ поземлени
имоти, общинска собственост, № 000294 – път
IV клас, и № 000301 – местен път, и през имот
№ 414020 – камионен път в горска площ, собственост на манастир „Света Троица“, по КВС за землище на с. Рибарица, община Етрополе. Проектът
и придружаващата го документация са изложени
в сградата на общинската администрация, ет. 1,
стая № 102. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения и предложения по проекта
до общинската администрация.
920
95. – Община Исперих на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че
е изработен проект за изменение на ПУП – ПР
(план за регулация), състоящо се в изменение на
част от кв. 22, УПИ – „спортен терен“, като уличната регулация между о.к. 72 и о.к. 73 се заличава
и се открива нова улица о.к. 511, о.к. 509, о.к. 508,
о.к. 507, о.к. 506, о.к. 505, о.к. 504, о.к. 503, о.к. 502,
о.к. 500 и о.к. 501, поради което се обособява нов
квартал 33, в който попада нов УПИ XIII-314, а
в кв. 22 се обособяват шест самостоятелни УПИ:
УПИ XI-739, УПИ ХII-296, УПИ ХIII-297, УПИ
ХIV-750, УПИ ХV-751 и УПИ ХVI-295, по действащия ПУП на с. Голям Поровец, община Исперих,
област Разград. Проектът е изложен в стая № 18
на Община Исперих. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до Община Исперих в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
867
4. – Община гр. Ихтиман, Софийска област,
на основание чл. 28б, ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава
на всички заинтересовани лица, че е приет помощен план и план на новообразуваните имоти
за земите по § 4 ПЗРЗСПЗЗ за м. Караджова
махала, с. Мухово, община Ихтиман, Софийска
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област. Приетите планове се намират в общинската администрация – Ихтиман, в сградата на
техническата служба. Съгласно чл. 28б, ал. 5
ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародване на
обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени искания
и възражения по плановете и придружаващата
ги документация до кмета на община Ихтиман.
994
6. – Община Кресна на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен допуснат с
Решение № 186 по протокол № 15 от 1.08.2016 г.
на ОбС – гр. Кресна, проект за подробен устройствен план – парцеларен план за елемент на
техническата инфраструктура извън границите на
урбанизираната територия за следния строеж: „Изграждане на нов горски автомобилен път – трета
степен „Езерешка вада“ в териториалния обхват на
МЗХ ЮЗДП ДП „ДГС“ – Кресна, през следните
поземлени имоти: 1. ПИ № 000287 в землище на
с. Стара Кресна, ЕКАТТЕ 39699, община Кресна,
съгласно скица-проект № К00657 от 19.07.2016 г.;
имотът попада в отдел 47/е с площ 0,268 дка. 2.
ПИ № 000772 в землище на с. Ощава, ЕКАТТЕ
54537, община Кресна, съгласно скица-проект
№ К00921 от 19.07.2016 г.; имотът попада в следните отдели и подотдели: 29/д с площ 2,802 дка;
29/е с площ 0,128 дка; 30/д с площ 7,475 дка; 30/е
с площ 0,570 дка; 30/ж с площ 1,501 дка; 31/з
с площ 3,216 дка; 31/и с площ 3,561 дка; 32/в
с площ 1,210 дка; 32/д с площ 0,515 дка; 32/е с
площ 4,560 дка; 32/ж с площ 4,682 дка; 33/г с
площ 4,511 дка; 33/д с площ 0,841 дка; 34/а с площ
8,190 дка; 34/б с площ 2,453 дка; 35/а с площ 7,770 дка;
36/2 с площ 0,494 дка; 36/5 с площ 0,580 дка; 36/б
с площ 10,712 дка; 36/в с площ 0,539 дка; 36/г
с площ 3,267 дка; 52/а с площ 2,724 дка; 56/б с
площ 3,076 дка; 52/г с площ 1,185 дка; 53/а с площ
0,390 дка; 53/б с площ 9,340 дка; 54/1 с площ
0,103 дка; 54/б с площ 7,237 дка; 54/д с площ
0,369 дка; 54/е с площ 2,594 дка. В едномесечен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения по проекта за
подробните устройствени планове до общинската
администрация – Кресна, на основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ.
868
82. – Община Кърджали на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
ПУП – ПП (подробен устройствен план – парцеларен план) за обект: „Нова кабелна линия 20
kV от ТП Гъсково до нов БКТП в поземлен имот
№ 017080, ЕКАТТЕ 53861, землище с. Орешница,
община Кърджали. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по представения проект, отправени до
дирекция „АСУТ“ на общината.
804
83. – Община Кърджали на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
ПУП – ПП (подробен устройствен план – парцеларен план) на водопровод за обект: „Водоснабдяване на с. Главатарци, община Кърджали (Етап
І – довеждащ водопровод, Етап ІІ – НР 200 м 3). На
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основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по представения проект,
отправени до дирекция „АСУТ“ на общината.
805
3. – Община Кюстендил на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица,
че е изготвен проект за подробен устройствен
план – план за регулация и план за застрояване
(ПУП – ПРЗ) в обхват и граници на територията,
както следва: юг – р. Банщица; север – железопътна линия (Кюстендил – София); изток – първокласен републикански път (I-6) София – ГКПП
„Гюешево“; запад – кв. 1в по плана на гр. Кюстендил. Възложител на проекта е Община Кюстендил.
Проектът и придружаващата го документация се
намират в сградата на Община Кюстендил, ет. 1,
стая № 19, пл. Велбъжд 1. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародване на
обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта за ПУП – ПРЗ
до общинската администрация.
995
1. – Община Оряхово на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
подробен устройствен план за обект „Инсталации
за сепариране и компостиране на отпадъци към
депо за отпадъци“, гр. Оряхово, разположен в ПИ с
№ 72.435, м. Марков баир, по кадастралната карта
на гр. Оряхово. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародване на обявлението
в „Държавен вестник“ заинтересуваните страни
могат да прегледат проекта всеки присъствен ден
в техническата служба – стая № 204 на Община
Оряхово, и да направят писмени възражения,
предложения и искания по него, ако имат такива.
966
76. – Община Павликени на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за елементите на техническата
инфраструктура извън границите на урбанизираните територии на надземна кабелна линия за
захранване на поземлен имот (ПИ) № 000615 в
землището на гр. Бяла черква, ЕКАТТЕ 07716,
община Павликени, област Велико Търново, с
начин на трайно ползване „Спортен терен“, с цел
създаване на необходимата градоустройствена
основа за изграждане на въздушна кабелна линия за захранване на ПИ № 000615 по КВС на
гр. Бяла черква във връзка с инвестиционните
намерения на Община Павликени – реконструкция
на трибуни и съблекалня на действащия стадион на гр. Бяла черква, и предварителен договор
№ Г016-4050 от 14.06.2016 г. за присъединяване
на обект с „Енерго-Про Мрежи“ – АД, Варна, с
цел увеличаване на съществуващата мощност от
6 kW на 15 kW, с възложител: Община Павликени, ЕИК 000133901, представлявана от Емануил
Манолов – кмет на община Павликени. Съгласно
сключения предварителен договор с „Енерго-Про
Мрежи“ – АД, е предвидено изграждане на нова
въздушна линия НН (ВЛНН) от МТП „Помощно
стопанство“ до стълб от съществуващата ВЛНН.
МТП „Помощно стопанство“ е разположен в ПИ
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№ 000611, на 400 м източно от стадиона и съществуващата ВЛНН. Новата въздушна линия ще се
изгради с 12 стоманобетонови стълба (СБС), на
които ще се монтира усукан проводник. От МТП
„Помощно стопанство“ до нов СБС № 12 неговото
трасе ще преминава през ПИ № 000611 с начин
на трайно ползване „Пасище, мера“, успоредно на
ПИ № 000610 с начин на трайно ползване „Полски
път“, след което ще пресече пътя и ще се свърже
със съществуващата ВЛНН в съществуващ СБС.
Дължината на новата ВЛНН е 416,80 м. За нея е
определена сервитутната зона от 5,5 м (спрямо
оста на електропровода – 4,5 м от страната, избрана за обслужване, и 1 м от другата страна),
съобразена с нормативната уредба за сервитутите
на енергийните обекти. Проектът се намира в
Община Павликени и може да бъде разгледан
всеки присъствен ден в информационния център
за обслужване на граждани. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ на обявлението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската
администрация.
760
2. – Община Перник на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица по
смисъла на чл. 131 ЗУТ, че е изработен проект за
подробен устройствен план – план за регулация
(ПУП – ПР) на улица с осови точки 5020, 5019,
5018, 5017 и план за регулация за трасе и сервитут
на разпределителен газопровод PEN DN 80 от
газорегулираща станция (ГРС) в УПИ ІХ – „За
газорегулираща станция и съоръжение за очистване на газопровода“, кв. 130, до УПИ ІІ – „За
газозарядна станция, обществено обслужване,
складове и ТП“, в кв. 263, гр. Перник, кв. Изток.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародване на обявлението в „Държавен
вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания
по проекта до кмета на общината. Проектът за
ПУП – ПР е изложен в стая 5, ет. 12, в сградата
на Община Перник.
736
1. – Община Петрич на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че на
основание чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ e изработен
подробен устройствен план – парцеларен план
(ПУП – ПП) за трасе на външно ел.захранване
до УПИ I-013021, 013023, м. Трънката, землище
с. Чучулигово, община Петрич. Трасето и сервитутите са предвидени да преминат през имоти
от масиви по КВС, като подробно описание на
имотите и сервитутите е отразено в приложения
регистър, неразделна част към ПУП – ПП за външно ел. захранване, както следва: имоти № 000287,
№ 000300, № 012010, № 013018, № 013020, № 013022 и
№ 013024 – НТП за автомагистрала (държавна публична), № 000115 – НТП – за полски път (общинска публична), № 012009 – НТП за нива (частна),
№ 013017 – НТП за нива (частна), № 013019 – НТП
за нива (частна), по КВС, землище с. Чучулигово.
Проектите се намират в сградата на общинската
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администрация – Петрич. В едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта за подробен
устройствен план до общинската администрация
на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ.
869
735. – Община Петрич на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че на
основание чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ е изработен
ПУП – ПП за трасе на външно ел. захранване
и външен водопровод до УПИ 237.2, отреден „За
производствено-складови дейности – дърводелски
цех“, поземлен имот с ид. 56126.237.2, м. Кумли,
землище на гр. Петрич. Трасетата и сервитутът
им засягат имоти по кадастрална карта, описани
в регистър, неразделна част към ПУП – ПП, както следва: трасе на външно ел. захранване през
ПИ с ид. 56126.128.3 – нива, частна собственост,
56126.128.50 – републиканска пътна мрежа, държавна публична собственост, и 56126.238.50 – за
селскостопански, горски, ведомствен път, общинска публична собственост и сервитутът, засягащ
ПИ с ид. 56126.128.3 – нива, частна собственост,
56126.128.50 – републиканска пътна мрежа, държавна публична собственост, 56126.238.50 – за
селскостопански, горски, ведомствен път, общинска
публична собственост, и 56126.128.4 – нива, частна
собственост; трасе и сервитут на външен водопровод през ПИ с ид. 56126.128.50 – републиканска
пътна мрежа, държавна публична собственост,
и 56126.238.50 – за селскостопански, горски, ведомствен път, общинска публична собственост.
Проектът се намира в сградата на общинската
администрация – Петрич. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общинската администрация.
870
1. – Областният управител на област Пловдив
на основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица във връзка с чл. 148, ал. 3 ЗУТ,
че е издадено Разрешение за строеж № РД-20-9 от
26.01.2017 г. на възложителя „Аве принт“ – ЕООД,
Пловдив, ЕИК 115552190, да извърши строителномонтажни работи съгласно одобрения от областния
управител на област Пловдив на 20.01.2017 г. технически инвестиционен проект за обект: „Уличен водопровод за УПИ II-20.78, 20.77, 20.76 – Обществено
обслужване – частно училище, местност Ветрогона,
землище на с. Марково, община „Родопи“, преминаващ през териториите на две общини: Пловдив
и „Родопи“, в област Пловдив. Разрешението за
строеж може да бъде обжалвано от заинтересуваните
лица чрез областния управител на област Пловдив
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
856
49. – Община Пловдив на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по
чл. 131 ЗУТ, че е изработен проект за изменение на
подробен устройствен план – план за регулация за
част от кв. 423, 425 и 431 по плана на Русин махала,
гр. Пловдив. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
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вестник“ заинтересуваните лица по чл. 131 ЗУТ
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Община Пловдив
чрез район „Централен“. Проектът е изложен за
запознаване в район „Централен“ на Община
Пловдив, ул. Христо Г. Данов 39, ет. 3, стая 20.
894
2. – Община Самоков на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ обявява, че е изработен ПУП – ИПРЗ
(изменение на застроителния и регулационен
план) на квартали 175, 175а и 175б по плана на
гр. Самоков. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ на обявлението заинтересованите лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен
план до общинската администрация – Самоков.
803
5. – Община гр. Септември, област Пазарджик, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен ПУП – парцеларен план за
трасе на подземен електропровод и водопровод
за захранване на ПИ № 387010 (УПИ ІІ-3 – за
компостираща инсталация) в м. Бунара по КВС
на землище Варвара. Проектното трасе на електропровода се предвижда да започне от съществуващ стоманорешетъчен стълб 129/23, който се
намира в ПИ 000497 – полски път, след което на
юг пресича напоителен канал ПИ 000627 и навлиза в полски път ПИ 000588, след около 500 м
преминава през полски път ПИ 311015, навлиза
в полски път ПИ 000156, където сменя посоката
си на изток и достига до имота на възложителя,
където се предвижда присъединяване към нов
трафопост. Дължината на проектното трасе на
електропровода е 609 м. Проектното трасе на
подземния водопровод се предвижда да започне от
ПИ 000080 с НТП находище на пресни подземни
води, насочва се на юг, преминавайки през ПИ
021004 с НТП естествени ливади и 021013 – ниви,
достига до полски път ПИ 000164, където сменя
посоката си на изток, пресича напоителен канал
ПИ 000181 и навлиза в ПИ 000170 (полски път),
като продължава на север, предвиждайки да се
положи в сервитута на тръбопровод ∅ 800 за
проектната МВЕЦ в ПИ 387003, след около 480 м
преминава през ПИ 017019 с НТП пасище, мера
и навлиза в полски път ПИ 000155. Проектното
трасе преминава през ПИ 000072, като чупи на
изток и след 80 м отново изменя посоката си на
север и достига до захранвания ПИ 387010 (УПИ
ІІ-3, за компостираща инсталация). Дължината
на проектното трасе на подземния водопровод
е 1545 м. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
1005
722. – Община Силистра на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен ПУП – ПП –
парцеларен план за създаване на устройствена
основа за външно електрозахранване на поземлен
имот № 66425.513.817 по КК и КР на гр. Силистра,
местността Сър Йолу, община Силистра, област
Силистра. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едно-
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месечен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“ заинтересуваните страни
могат да се запознаят с проекта в сградата на
Община Силистра и да направят писмени възражения, предложения и искания до общинската
администрация.
895
1. – Община гр. Сливница, Софийска област,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е
изработен проект за подробен устройствен план
(ПУП) – план за регулация и застрояване за имот
с идентификатор № 67372.78.10 по кадастралната
карта и кадастралните регистри (бивш НПИ
№ 078010) в м. Дурин дол по КВС в землището на
гр. Сливница за обект: „Жилищно строителство“
и транспортен достъп в зона за малкоетажно жилищно застрояване (Жм). На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до
общинската администрация.
967
3. – Община „Тунджа“ – Ямбол, на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за подробен устройствен план – парцеларен план
за трасе на уличен водопровод и водопроводно
отклонение до поземлен имот № 011100 по КВС
на з-ще с. Кабиле, община „Тунджа“, област Ямбол, минаващ през ПИ № 000103 – път ІV клас,
собственост на Община „Тунджа“, област Ямбол.
Проектът за подробен устройствен план е на
разположение на заинтересуваните лица в отдел
„АТО и С“ на общината. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения по проекта до
общинската администрация.
996
40. – Община „Тунджа“ – Ямбол, на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за подробен устройствен план – парцеларен план
за трасе на уличен водопровод, минаващо през
ПИ № 716 – местен път, № 10 – път ІІІ клас, и
№ 117 – нас. място до поземлени имоти № 159003
и № 159004 по КВС на з-ще с. Генерал Инзово,
община „Тунджа“, област Ямбол. Проектът е на
разположение на заинтересуваните лица в отдел
„АТО и С“ – стая № 103, ет. 1 в Община „Тунджа“ – Ямбол. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могата да направят
писмени възражения по проекта до общинската
администрация.
802
2. – Община с. Руен, област Бургас, на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ обявява, че е изработен проект
за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) на канализационна мрежа ∅ 200
от ПИ 021086, с. Просеник, община Руен, област
Бургас. Същият е изложен в стая № 39 в сградата
на Община Руен с адрес: с. Руен 8540, община Руен,
област Бургас, ул. Първи май 18. В едномесечен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят своите писмени възражения, предложения и
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искания по проекта за ПУП – ПП до общинската
администрация на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ.
923
2. – Община с. Руен, област Бургас, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ обявява, че е изработен
проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) на външна извънплощадкова
връзка с мрежата на ЕВН – България, на ПИ
021086, с. Просеник, община Руен, област Бургас.
Проектът е изложен в сградата на Община Руен,
стая № 39. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация в едномесечен срок
от обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“.
997

СЪДИЛИЩА
Върховният административен съд на основание чл. 181, ал.1 и 2 във връзка с чл. 188 АПК
съобщава, че е постъпило оспорване от Милена
Беремска – прокурор при Върховна административна прокуратура, срещу Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 16 от 1999 г. за
ограничаване емисиите на летливи органични
съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензин, обнародвана в бр. 33 от
27.04.2012 г. на „Държавен вестник“, на 7.11.2016 г.,
по което е образувано адм. д. № 857/2017 г. по
описа на Върховния административен съд.
974
Административният съд – Бургас, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 АПК съобщава,
че е постъпило оспорване от Окръжна прокуратура – Бургас, против разпоредбите на чл. 13,
ал. 1, чл. 14, ал. 1 и 2 и чл. 46, ал. 1 (частично) от
Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество на Община
Айтос. По оспорването е образувано адм. дело
№ 136/2017 г., което е насрочено за разглеждане в
открито съдебно заседание на 23.03.2017 г. от 10 ч.
930
Административният съд – Варна, ІІІ състав,
на основание чл. 181, ал. 1 АПК съобщава, че е
постъпило оспорване от Зоя Иванова Боева на
Решение № 2405-10 от 23, 24 и 30.06.2010 г. на
Общинския съвет – гр. Варна, с което е одобрен
ПУП – ПРЗ на кв. Св. Никола, Варна, в частта
за ПИ 10135.2526.1709 по КККР на гр. Варна. Заинтересуваните лица могат да се конституират
като ответници в производството в едномесечен
срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“ чрез подаване на заявление до
съда, като към заявлението следва да приложат
писмени доказателства, удостоверяващи качеството на заинтересувано лице на заявителя. Със
заявлението е недопустимо да се правят искания
за отмяна на индивидуалния административен
акт, както и за присъединяване към подадената
жалба от Зоя Иванова Боева. По оспорването е
образувано адм. д. № 2887/2016 г. по описа на
Административния съд – Варна, ІІІ състав, насрочено за 18.05.2017 г. от 10 ч.
1008
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Административният съд – Видин, на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е постъпил
протест от районен прокурор при Районна прокуратура – Видин, с който се оспорва Заповед
№ 91 от 4.05.2007 г. на зам.-кмет „Развитие на
инфраструктурата“ на община Видин, с която е
одобрен проект за ЧИ на ПУП – ПР в кв. 64, к-с
Баба Тонка, Видин, отпадане на улица от о.к. 402
до о.к. 406, обособяване на УПИ VI – „за автогара“, по което е образувано адм. д. № 13/2017 г.
по описа на Административния съд – Видин.
Заинтересованите лица могат да подадат молба
за конституиране като ответници в едномесечен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
1009
Административният съд – Габрово, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е постъпил протест на прокурор в
Окръжна прокуратура – Габрово, против чл. 53,
ал. 1, т. 4 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 39 от 30.01.2012 г. на
Общинския съвет – гр. Дряново, с искане за отмяна
или обявяване нищожността на атакуваната разпоредба, по което е образувано адм. д. № 29/2017 г.
по описа на Административния съд – Габрово.
Делото е насрочено за 15.03.2017 г. от 11 ч.
1010
Административният съд – Кърджали, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е постъпило оспорване на чл. 27,
ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 20, ал. 1 от Наредбата за
организация на движението по общинските пътища и улици в населените места на територията на
община Крумовград, приета с Решение № 346 от
12.11.2009 г. на Общинския съвет – Крумовград, в
частта за предвидения размер на наказанията глоба
и имуществена санкция, за нарушение на чл. 20,
ал. 1 от наредбата, по което е образувано адм. дело
№ 13/2017 г. на Административния съд – Кърджали, насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 15.03.2017 г. от 10,40 ч. Оспорваща
страна е Окръжната прокуратура – Кърджали.
952
Административният съд – Кърджали, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е постъпило оспорване на чл. 35,
ал. 1 и 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
в община Черноочене, приета с Решение № 70 от
23.12.2008 г. на Общинския съвет – с. Черноочене,
по което е образувано адм. дело № 5/2017 г. на
Административния съд – Кърджали, насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
15.03.2017 г. от 10 ч. Оспорваща страна е Окръжната прокуратура – Кърджали.
931
Административният съд – Кърджали, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е постъпило оспорване на чл. 23,
ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 18, т. 1 от Наредба № 1
за поддържане и опазване на обществения ред в
община Крумовград, приета с Решение № 153 от
31.08.2004 г. на Общинския съвет – Крумовград,
в частта, с която за извършени нарушения по
чл. 18, т. 1 от наредбата е предвидено налагане
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на наказания глоба и имуществена санкция,
по което е образувано адм.д. № 12/2017 г. на
Административния съд – Кърджали, насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
15.03.2017 г. от 10,05 ч. Оспорваща страна е Окръжната прокуратура – Кърджали.
984
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-09-12 от 24.01.2017 г. на областния
управител на област Кърджали, с която е оспорено изменението и допълнението на чл. 41, ал. 1
от Наредбата за определяне на местните данъци
на територията на община Ардино, прието с
Решение № 193 от протокол № 12 от 28.12.2016 г.
на Общинския съвет – гр. Ардино. По оспорването е образувано адм. дело № 16/2017 г. на
Административния съд – Кърджали, насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
15.03.2017 г. от 10,45 ч.
1011
Административният съд – Кърджали, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че е
постъпило оспорване на Заповед № РД-09-11 от
24.01.2017 г. на областния управител на област
Кърджали, с която е оспорено Решение № 193 от
28.12.2016 г. на Общинския съвет – гр. Ардино,
по протокол № 12 от заседание на Общинския
съвет – гр. Ардино, в частта му по т. ІІ, подточки
1 – 1.6.2 включително, с която Общинският съвет – гр. Ардино, на основание чл. 21, ал. 1, т. 7
ЗМСМА във връзка с чл. 62, 63 и 67 ЗМДТ и чл. 64
от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) е
определил размера на таксата за битови отпадъци,
дължима през 2017 г., за недвижимите имоти на
територията на община Ардино по отделните видове услуги. По оспорването е образувано адм.д.
№ 22/2017 г. на Административния съд – Кърджали, насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 21.03.2017 г. от 10 ч.
985
Административният съд – Кърджали, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е постъпило оспорване по Заповед
№ РД-09-11 от 24.01.2017 г. на областния управител
на област Кърджали, с която са оспорени разпоредбите на чл. 22 и 24 от Наредбата за определяне
и администриране на местните такси и цени на
услуги на територията на община Ардино. По
оспорването е образувано адм. д. № 17/2017 г. на
Административния съд – Кърджали, насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
22.03.2017 г. от 10 ч.
978
Административният съд – Перник, обявява на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК, че е постъпило
оспорване от Окръжна прокуратура – Перник,
срещу разпоредбите на чл. 19, ал. 1 и чл. 77, ал. 4
от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение
№ 289 от 29.01.2009 г. на Общинския съвет – гр.
Перник, с последни изменения с Решение № 321
от 20.09.2016 г. Образувано е адм. д. № 5/2017 г.
по описа на Административния съд – Перник.
975
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Административният съд – Плевен, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е подаден протест от прокурор при
Окръжна прокуратура – Плевен, срещу чл. 44,
ал. 1 и 3 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество в община Долна Митрополия, приета
с Решение № 234 от 23.02.2005 г., по който е
образувано адм. д. № 17/2017 г. по описа на
Административния съд – Плевен.
976
А дминистративният съд – София област,
шести състав, на основание чл. 188 във връзка
с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че е образувано адм. дело № 65/2017 г. по описа на АССO,
което ще бъде разгледано в открито съдебно
заседание на 5.04.2017 г. от 10 ч. Производството
е образувано по протест на Окръжна прокуратура – София, против чл. 7, ал. 1 от Наредбата
за опазване на обществения ред на територията
на община Златица, приета с Решение № 72 по
протокол № 11 от 15.04.2015 г. на Общинския
съвет  – гр. Златица.
991
А дминистративният съд – София област,
първи състав, на основание чл. 188 във връзка с
чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че е образувано
адм. дело № 64/2017 г. по описа на АССO, което
ще бъде разгледано в открито съдебно заседание
на 1.03.2017 г. от 10 ч. Производството е образувано по протест на Окръжна прокуратура –
София, против чл. 19, ал. 6, т. 1 и 2, ал. 2, изр. 2
от Наредба № 1 за обществения ред, поддържане на чистотата и опазване общинските имоти
на територията на община Драгоман, приета с
Решение № 138 по протокол № 14 от 2.09.2008 г.
на Общинския съвет – гр. Драгоман.
932
Административният съд – Стара Загора, на
основание чл. 181 АПК съобщава, че е постъпила
жалба, обективирана в Заповед № АК-01-ЗД-2
от 3.01.2017 г. на областния управител на област
Стара Загора, с която е оспорена т. 5 от Решение
№ 411 от 30.11.2016 г. на Общинския съвет – гр.
Павел баня, за актуализация на бюджет 2016 г.,
с която са одобрени разходи за участие на ФТА
„Детелини“ във фолклорен фестивал в Турция.
По жалбата е образувано адм. д. № 6/2017 г. по
описа на Административния съд – Стара Загора,
насрочено за 15.03.2017 г. от 10 ч.
977
Административният съд – Стара Загора, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188  
АПК съобщава, че е постъпила жалба от Пенчо
Харалампиев Пенчев от с. Паничерево, ул. Ален
мак 4, община Гурково, подадена в качеството му
на общински съветник в Общинския съвет – гр.
Гурково, против Решение № 168 по протокол
№ 13 от проведено на 29.09.2016 г. заседание
на Общинския съвет – гр. Гурково, с което са
изменени разпоредбите на чл. 21, ал. 2, т. 2 и 3,
чл. 53, ал. 2 и 3, чл. 67, ал. 1, чл. 69, ал. 1, чл. 94,
ал. 1, чл. 99, ал. 1 и 2 и чл. 64 от Правилника
за организацията и дейността на Общинския
съвет – гр. Гурково, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,
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по което е образувано адм. д. № 460/2016 г. по
описа на Административния съд – Стара Загора,
и насрочено за 23.03.2017 г. от 14,45 ч.
933
Софийският окръжен съд на основание чл. 48
ГПК съобщава на Шимон Руми и Коби Гали,
гра ж дани на Република Израел, с последна
регистрация и статут на продължително пребиваващи в Република България до 7.11.2011 г., с
деклариран настоящ адрес: Самоков, ул. Подридна 104, вх. А, ет. 4, ап. 9, че против тях е
образувано гр. д. № 379 по описа на Софийския
окръжен съд за 2016 г. по иск на Валентин Йорданов Васев от София. Ответниците следва да
се явят в Софийския окръжен съд за получаване
на препис от исковата молба и приложенията
към нея в двуседмичен срок от обнародването
в „Държавен вестник“. В случай че не се явят
в указания срок, съдът ще им назначи особени
представители.
1012
Софийският районен съд, гражданска колегия,
ІІ гражданско отделение, призовава Александър
Джон Макдоналд, роден на 13.08.1954 г. в Нова
Зеландия, без вписан постоянен и настоящ адрес
в Република България и с неизвестен адрес, да
се яви в съда на 16.05.2017 г. от 14 ч. в сградата
на Софийския районен съд – София, бул. Цар
Борис ІІІ № 54, ет. 2, зала № 15, за разглеждане
на гражданско дело № 43524/2015 г. по описа на
Софийския районен съд, 55 състав, образувано от
„Топлофикация София“ – ЕАД, по което същият
е ответник. Ответникът следва да посочи съдебен адрес в страната, в противен случай делото
ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
915
Софийският районен съд призовава в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ на обявлението Трейси Анн Табяшки,
без регистриран постоянен и настоящ адрес в
Република България (по смисъла на ЗГР) и неизвестен адрес в чужбина, която има качеството на
ответница по гр. д. № 77751/2015 по описа на СРС,
ІІІ гражданско отделение, 91 състав, образувано
по предявен от Мирослав Тодоров Табяшки иск
с правно основание чл. 49, ал. 1 СК – за прекратяване на сключения на 22.10.2007 г. в София
граждански брак, да се яви в канцеларията на
Софийския районен съд, ІІІ гражданско отделение,
91 състав, София, бул. Цар Борис ІІІ № 54, да
получи препис от искова молба и приложенията
към нея. Ответницата следва да посочи съдебен
адресат в страната, в противен случай делото
ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
916
Пернишкият окръжен съд на основание чл. 74,
ал. 1 ЗОПДНПИ обявява, че е образувано гр. д.
№ 599 по описа за 2016 г. по постъпило мотивирано искане с вх. № 5271 от 30.09.2016 г. от
Комисията за отнемане на незаконно придобито
имущество (КОНПИ) срещу Бойко Николаев Георгиев, Десислава Славчова Георгиева и Мартин
Бойков Николаев, тримата с постоянен адрес:
гр. Радомир, ул. Отец Паисий 10, за отнемане
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в полза на държавата на основание чл. 74, ал. 1
ЗОПДНПИ на следното имущество на обща
стойност 258 030,95 лв., както следва:
От Бойко Николаев Георгиев:
– сума в размер 100 307,69 лв., внесени на
каса по разплащателна сметка, открита в „Банка
ДСК“ – ЕАД, на Бойко Николаев Георгиев;
– сума в размер 101 806,70 лв., внесена от
трети лица по разплащателна сметка, открита в
„Банка ДСК“ – ЕАД, на Бойко Николаев Георгиев;
– сума в размер 7000 лв., представляваща
равностойността на усвоен кредит, отпуснат от
„БНП Париба Лични Финанси“ – ЕАД, на Бойко
Николаев Георгиев;
– сума в размер 2250,02 лв., представляваща равностойността от погасения кредит по
разплащателна сметка, открита в „Юробанк
България“ – АД, на Бойко Николаев Георгиев;
– сума в размер 7868 лв., представляваща
равностойността от погасения кредит по разплащателна сметка, открита в „Юробанк България“ – АД, на Бойко Николаев Георгиев;
– сума в размер 1575,46 лв., представляваща равностойността от погасения кредит по
разплащателна сметка, открита в „Юробанк
България“ – АД, на Бойко Николаев Георгиев;
– сума в размер 646 лв., представляваща равностойността от погасения кредит по разплащателна сметка, открита в „Юробанк България“ – АД,
на Бойко Николаев Георгиев;
– сума в размер 29 328 лв., внесена на каса
по сметка, открита в „Интернешънъл Асет
Банк“ – АД, на Бойко Николаев Георгиев;
– сума в размер 1217,58 лв., внесена на каса
по разплащателна сметка, открита в „Централна
кооперативна банка“ – АД, на Бойко Николаев
Георгиев;
– сума в размер 30 лв., получена при продажба
на дружествени дялове от капитала на „К и Б
1970“ – ООД.
От Мартин Бойков Николаев:
– сума в размер 245,30 лв., внесени на каса
по разплащателна сметка, открита в „Банка
ДСК“ – ЕАД, на Мартин Бойков Николаев.
От Десислава Славчова Георгиева:
– равностойността на 100 дяла по 50 лв. всеки
с обща номинална стойност 5000 лв. от капитала
на „Марти – 96“ – ЕООД, гр. Радомир, представлявано от Десислава Славчова Георгиева;
– сума в размер 300 лв., представляваща равностойността на усвоен кредит, отпуснат от „БНП
Париба Лични Финанси“ – ЕАД, на Десислава
Славчова Георгиева;
– сума в размер 456,20 лв., внесени на каса по
разплащателна сметка, открита в „Юробанк България“ – АД, на Десислава Славчова Георгиева.
Указва на заинтересованите лица, че могат
да предявят своите претенции върху посоченото
имущество по реда на чл. 29 ЗОПДИППД пред
Пернишкия окръжен съд в едномесечен срок
от обнародване на обявлението в „Държавен
вестник“. Първото съдебно заседание по делото
е насрочено за 10.05.2017 г. от 13 ч.
934
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България на основание чл. 29а, ал. 3 и 6 във
връзка с чл. 16, ал. 4, изр. последно от Закона
за съдебната власт и Заповед № РД-04-14 от
19.01.2017 г. свиква общо събрание на следователите за избор на член на Висшия съдебен
съвет и кани следователите от Националната
следствена служба, от окръжните следствени
отдели в окръжните прокуратури, от следствения
отдел в Софийската градска прокуратура, от
следствения отдел в Специализираната прокуратура, както и следователите от Военно-окръжните прокуратури да вземат участие в общото
събрание на следователите за избор на член на
Висшия съдебен съвет, което ще се проведе в
две последователни съботи, както следва:
–  на 13.05.2017 г. в 10 ч. (първа събота) – в
София, зала „Универсиада“;
–  на 20.05.2017 г. в 8 ч. (втора събота) – в
София, Съдебна палата, бул. Витоша 2, партер
(централно фоайе).
І. Дневен ред на събранието, което ще се
проведе на 13.05.2017 г. в 10 ч. (първа събота):
1. откриване на събранието и обявяване броя
на присъстващите прокурори;
2. избор на председател на събранието;
3. избор на мандатна комисия;
4. избор на избирателна комисия;
5. избор на избирателни секции (секционни
комисии) и определяне на техния брой;
6. приемане на решение на общото събрание
на следователите за времето за изслушване на
всеки от кандидатите;
7. изслушване на кандидатите по азбучен
ред и въпроси към тях.
ІІ. Дневен ред на събранието, което ще се
проведе на 20.05.2017 г. в 8 ч. (втора събота):
1. провеждане на избор на член на Висшия
съдебен съвет от следователите в съответствие
с процедурата по чл. 32 – 37 от Правилата за
провеждане на избори за членове на Висшия
съдебен съвет от съдиите, прокурорите и следователите;
2. обявяване на решението на избирателната
комисия за резултатите от избора.
ІІІ. Предложенията за член на Висшия съдебен
съвет от следователите се правят при спазване
изискванията на чл. 29в от Закона за съдебната
власт и чл. 12 от Правилата за провеждане на
избори за членове на Висшия съдебен съвет от
съдиите, прокурорите и следователите, а именно:
1. депозират се в деловодството на Висшия
съдебен съвет – след обнародване в „Държавен
вестник“ на свикването на общото събрание и
не по-късно от два месеца преди първата събота на провеждането му (13.03.2017 г.), заедно с
писменото съгласие на кандидата и се обявяват
заедно с мотивите и имената на предложителите
на интернет страницата на ВСС в срок до три
дни от постъпването им;
2. в четиринадесетдневен срок от обявяването на предложенията (30.03.2017 г.) кандидатите представят в писмена форма подробна
автобиография, мотивите си и концепция за
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дейността на ВСС, както и документи за съответствие с изискванията на закона; в същия
срок (30.03.2017 г.) к а н д и дат и т е п редс та вя т
декларация, свързана с несъвместимостта или
за обстоятелства, които могат да доведат до
частен интерес по смисъла на чл. 2 от Закона
за предотвратяване и установяване на конфликт
на интереси при вземане на решения, за имотното си състояние и произхода на средствата
за придобиване на имуществото си по чл. 19а,
ал. 1 от Закона за съдебната власт; документите следва да се публикуват в срок до три дни
от представянето им (3.04.2017 г.) на интернет
страницата на ВСС;
3. становищата за кандидатите и въпросите
към тях се представят до 28.04.2017 г. и се публикуват на интернет страницата на ВСС в срок
до три дни след постъпването им (2.05.2017 г.).
Регист раци я та започва 90 мин у т и преди
обявения час на провеждане на събранието – в
8,30 ч. на 13.05.2017 г.
Организационно-техническата подготовка на
събранието се извършва от администрацията
на Висшия съдебен съвет.
Общото събрание се провеж да, ако присъстват повече от половината от включените в
избирателния списък по чл. 29д, ал. 1 от Закона
за съдебната власт следователи. При липса на
кворум събранието се отлага за един час покъсно и се провежда независимо от броя на
присъстващите. Събранието е публично и се
излъчва в реално време чрез интернет страницата на Висшия съдебен съвет.
827
2. – Управителният съвет на Българска федерация Хандбал, София, на основание чл. 26,
ал. 1 ЗЮЛНЦ и чл. 50.2 от устава свиква отчетно общо събрание на 11.03.2017 г. в 11 ч. в
конферентната зала на Дома на хумора и сатирата – гр. Габрово, ул. Брянска 68, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на БФ Хандбал
през 2016 г.; 2. приемане на финансов отчет на
БФ Хандбал за 2016 г.; 3. приемане на рамков
бюджет на БФ Хандбал за 2017 г.; 4. промени в
устава на БФ Хандбал; 5. организационни. 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.
968
12. – Управителният съвет на Асоциацията
на полицейските началници (АПН) – София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 14, ал. 2
от устава на АПН свиква общо събрание на
15.03.2017 г. в 17 ч. в София, район „Младост“,
бул. Цари г ра дско шосе 147, И н т ер – Експо
център, при следния дневен ред: 1. отчет на УС
за дейността на АПН през 2016 г.; 2. отчет за
финансовото състояние на АПН; 3. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе в 18 ч. на същото място и при същия дневен ред.
998
5. – Уп ра ви те лн и ят с ъве т на сд ру жен ие
„Спортен клуб Грейс – Фитнес център“, София,
на основание чл. 26, ал. 1 ЗЮЛНЦ и чл. 21, ал. 1
от устава на сдружението свиква извънредно
общо събрание на 20.03.2017 г. в 11 ч. на адрес
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София, район „Илинден“, ж.к. Захарна фабрика,
бл. 42, вх. 1, ет. 1, ап. 1, при следния дневен ред:
1. обсъждане и приемане на писмена молба за
прекратяване на членството на Тончо Иванов
Михайлов; 2. обсъждане и вземане на решение
за изк лючване на Тончо Иванов Ми хайлов
от участието му като член на сдружението и
участник в управителния съвет; 3. обсъждане
и вземане на решение за приемане на Полина
Любенова Петрова за член на сдружението и
участник в управителния съвет; 4. обсъждане
и вземане на решение за промени в устава на
сдружението в съответствие с взетите по настоящите точки решения от общото събрание.
Материалите за събранието са на разположение
на членовете на адреса на сдружението: София,
район „Илинден“, ж.к. Захарна фабрика, бл. 42,
вх. 1, ет. 1, ап. 1, от 9 до 20 ч.
986
5. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел, осъществяващо дейност в
частна полза „Спортен клуб по хокей на трева
Крам – Комплекс“, София, на основание чл. 26,
ал. 1 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на 21.03.2017 г. в 14 ч. в София 1700, район
„Лозенец“, ул. Околовръстен път 159, офис 2,
заседателна зала, при следния дневен ред: 1.
приемане на отчета на управителния съвет за
финансовата и организационната дейност на
сдружението за 2016 г.; 2. приемане на членове
на сдружението; 3. прекратяване на членства в
сдружението; 4. промени в адреса на управление
на сдружението; 5. избор на нов управителен
съвет; 6. промени в устава на сдружението; 7.
разни. Материалите за събранието се намират в
София, район „Лозенец“, ул. Околовръстен път
159, офис 2. Поканват се членовете или техните
писмено упълномощени представители да вземат участие в работата на общото събрание.
Акредитацията на делегатите ще протече от
13 ч. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе в 15 ч.
на същото място и при същия дневен ред.
987
6. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Българска федерация по бокс“ –
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на членовете на сдружението на
26.05.2017 г. в 9 ч. в София в сградата на Министерството на младежта и спорта, заседателната
зала на 5 етаж, при следния дневен ред: 1. отчет на
управителния съвет за дейността на федерацията
през 2016 г.; 2. приемане на годишния финансов
отчет на федерацията за 2016 г.; 3. освобождаване
от отговорност членове на управителния съвет
за дейността им до 31.12.2016 г.; 4. определяне
на насоки за развитие на федерацията; 5. разни. Поканват се членовете на сдружението или
техни упълномощени в съответствие с устава
представители да присъстват на събранието.
Регистрацията на членовете на сдружението и
техните пълномощници ще започне в 8 ч. и ще
приключи в 9 ч. Материалите за заседанието и
съответните проекторешения по дневния ред са
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на разположение на членовете на сдружението
на адреса на управление на сдружението.
988
5. – Уп ра ви т е л н и я т с ъве т на Съюз а на
погребалните фирми в България на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
7.04.2017 г. от 14,30 ч. в София, ул. Опорска
река 3, при следния дневен ред: 1. отчет на УС
за 2016 г. – за дейността и финансов; 2. отчет
на КС за 2016 г.; 3. приемане на нови членове
и прекратяване на членство; 4. освобождаване
от отговорност на председателя и членовете на
УС; 5. избор на председател и на членове на УС
на СПФБ; 6. избор на членове на КС на СПФБ;
7. избор на членове на Етичната комисия към
СПФБ; 8. разни.
935
1. – Уп ра ви те лн и ят с ъве т на сд ру жен ие
„Съюз на българските парашутисти“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
12.04.2017 г. в 17 ч. в зала № 9 на Военния клуб
в Пловдив при следния дневен ред: 1. приемане
на годишните отчети на УС за дейността на
сдружението и на контролния съвет; 2. приемане
на основните насоки, програмата за действие и
бюджета на сдружението за 2017 г.; 3. утвърждаване приема на членове на сдружението от УС
през 2016 г.; 4. извършване на промени в устава
на сдружението, УС, КС и КЕ; 5. утвърждаване
графика за извършване на цялостни проверки
на УС от КС през 2017 г.; 6. други. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание се отлага с 1 час на същото място и
при същия дневен ред и ще се проведе, колкото
и членове да се явят.
1013
3. – Уп ра ви те л н и ят с ъве т на сд ру жен ие
„Българска асоциация за изолации в строителс твото“ (БА ИС), Софи я, на основа ние
чл. 26 ЗЮЛНЦ и по своя инициатива свиква
редовно годишно общо събрание (ОС) на БАИС
на 20.04.2017 г. в 14 ч. в заседателната зала на
Хидротехническия факултет на УАСГ в София,
бул. Хр. Смирненски 1, нова сграда, корпус А,
ет. 2, зала 205, при следния дневен ред: 1. отчет на УС за дейността на БАИС през 2016 г.;
проект за решение – ОС приема за сведение
отчета на УС; 2. отчет на ръководителите по
направления на дейност на БАИС; 3. приемане
на годишния финансов отчет (ГФО) за 2016 г.;
проект за решение – ОС приема ГФО за 2016 г.;
4. приемане на програма за дейност на БАИС
през 2017 г.; проект за решение – ОС приема
предложената от УС програма за дейност на
БАИС през 2017 г.; 5. приемане на бюджет на
БАИС за 2017 г.; проект за решение – ОС приема
бюджет на БАИС за 2017 г.; 6. освобождаване
от УС на Мария Кухтева поради напускане на
позицията на представляващ „Изовер Сен Гобен“ и избиране на нов член на УС на нейно
място до края на мандата на настоящия УС; 7.
освобождаване на стари членове на Етичната
комисия на БАИС поради напускане и избиране
на нови. Регистрацията на членовете за участие
в работата на общото събрание ще се извърши
същия ден от 13 ч. При регистрацията участни-
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ците следва да се легитимират с лична карта, а
пълномощниците и с изрично писмено пълномощно. При липса на кворум общото събрание
ще се проведе в 15 ч. същия ден, на същото
място и при същия дневен ред и ще се счита за
редовно независимо от броя на присъстващите
членове. Материалите за общото събрание са
на разположение на заинтересованите членове
в офиса на БАИС на адрес: София, бул. Христо
Смирненски 1, корпус А, ет. 4, офис 5.
936
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Учи лищно настоятелство
при СОУ „Иван Вазов“ – Бургас“ на основание
чл. 26, ал. 1 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
сдружението на 31.03.2017 г. в 17,30 ч. в Бургас,
ул. Христо Ботев 42, в сградата на СУ „Иван
Вазов“ при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на сдружението и на УС през 2016 г.;
2. освобождаване на членовете на УС и избор
на нови членове; 3. промени в наименованието
на сдружението; 4. приемане на нов устав; 5.
освобождаване на членове и приемане на нови
членове в сдружението; 6. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 18,30 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
937
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Школа за деца и младежи
в неравностойно социа лно положение „Деда л“ – Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на членовете на сдружението на 9.04.2017 г. в 16 ч. във Варна, бул.
Съборни 24, ет. 7, при следния дневен ред: 1.
приемане на отчетен доклад за дейността на
управителния съвет на сдружението за изминалата 2016 г.; 2. отчет на финансовата дейност
на сдружението за 2016 г.; 3. освобождаване и
избор на членове на управителния съвет и на
членове на сдружението. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще
се проведе един час по-късно същия ден, на
същото място и при същия дневен ред.
938
4. – Управителният съвет на СНЦОП „Спортен к луб – Флекс“ – Карлово, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на сдружението на 31.03.2017 г. в 17 ч. в
Карлово, ул. Република 1, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на председателя на УС
на сдружението за периода 2016 г.; 2. обсъждане
на предложения за приемане на нови членове
и разглеждане на молби за прекратяване на
членство в сдружението; 3. промяна на броя
на членовете на УС, освобождаване и избор на
нови членове; 4. разни.
939
1. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
„Истър“, Козлодуй, на основание чл. 26, ал. 1
ЗЮЛНЦ и чл. 15, ал. 1 от устава на сдружението свиква редовно годишно общо събрание
на членовете на сдружението на 18.03.2017 г.
в 17 ч. в Козлодуй, ул. П. Славейков 11, при
следния дневен ред: 1. приемане на дневния ред
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на събранието; 2. приемане на нови членове;
3. промени в устава; 4. промени в органите на
управление; 5. предложения за обсъждане на
други актуални за сдружението въпроси, в т.ч.
обсъждане развитието на сдружението. Поканват
се всички членове на сдружението. При липса
на кворум на основание чл. 26, ал. 2 от устава
на сдружението и чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събранието ще се проведе същия ден, на същото
място и при същия дневен ред в 18 ч.
940
6. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност „Училищно настоятелство „Пролетна дъга“ към Целодневна детска
градина № 34 – гр. Шумен“ на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква годишно отчетно събрание на
30.03.2017 г. в 18 ч. в Шумен, ул. Софийско шосе
2, при следния дневен ред: 1. отчетен доклад
на УС на сдружението за 2016 г.; 2. финансов
отчет за 2016 г.; 3. текущи въпроси. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 19 ч., на същото
място и при същия дневен ред. Материалите за
общото събрание се намират на разположение
в Шумен, ул. Софийско шосе 2.
969
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Ивайло Иванов Иванов и Мартин Чавдаров
Кадинов – ликвидатори на Фондация за осъществяване на общественополезна дейност „Фондация
за образование и култура Креативност“ – София,
в ликвидация по ф.д. № 809/2012 г. по описа на
СГС – ФО, 8 състав, на основание чл. 14, ал. 4
ЗЮЛНЦ кани всички кредитори на фондацията
да предявят своите вземания в срок 6 месеца
считано от датата на обнародване на настоящата
покана в „Държавен вестник“.
953
Иван Костадинов Георгиев – лик видатор
на сдружение „Българска федерация бобслей и
тобоган“, в ликвидация по ф. д. № 12649/1993 г.
на СГС, на основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани
кредиторите на дружеството да предявят вземанията си в шестмесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“.
989
Стефан Иванов Павлов – ликвидатор на сдружение с нестопанска цел за общественополезна
дейност „Клуб по бокс – Созопол“ – гр. Черноморец, БУЛСТАТ 177053657, в ликвидация по
ф. д. № 92/2016 г. по описа на БОС, на основание
чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани всички кредитори на
сдружението да предявят своите вземания в срок
6 месеца считано от обнародването на настоящата
покана в „Държавен вестник“.
979

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:
1. за призовки на съдилища, обявяване на конкурси, обявления и съобщения на министерства,
други ведомства на бюджетна издръжка, общини и техни органи:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 20 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 40 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 40 лв., и по 35 лв. за всяка следваща страница;
2. за покани и други обявления:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 35 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 70 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 70 лв., и по 60 лв. за всяка следваща страница;
3. за обнародване до 15 дни от датата на постъпването в редакцията на съответния акт таксите
се заплащат в двоен размер (не се прилага през м. декември);
за публикуване в електронната страница на „Държавен вестник“ – за всяка една публикация на
обявления за концесии – 50 лв.
ІІ. Цената на отделен брой „Държавен вестник“ за 2017 г. е 0,80 лв. Цените за абонамент за „Държавен вестник“ за 2017 г. са: за един месец – 8 лв.; за три месеца – 24 лв.; за шест месеца – 48 лв.;
за девет месеца – 72 лв.; за една година – 96 лв. Редакцията не извършва абонамент за „Държавен
вестник“.
Абонаментът може да се направи на следните адреси на спечелилите обществената поръчка за
разпространение на печатното издание на „Държавен вестник“ за 2017 г.:
• „Български пощи“ – ЕАД, София 1700, ж.к. Студентски град, ул. Акад. Ст. Младенов 1, бл. 31,
тел.: 02 9493280, 02 9493289, факс: 02 9625329, електронен адрес: info@bgpost.bg;
• „Доби прес“ – ЕООД, Софи я 1164, ул. Йоан Екзарх 63, тел.: 02 9633081, 02 9633082,
факс: 02 9633093, електронен адрес: dobi@dobipress.bg.
Адрес на редакцията: 1169 София, пл. Княз Александър I № 1, тел. 939-35-17, факс 939-36-74, 981-17-11
e-mail: DVest@parliament.bg, rumen@parliament.bg.
Електронна страница на „Държавен вестник“: http://dv.parliament.bg
IBAN номерът на банковата сметка на „Държавен вестник“ е:
BG10BNBG96613100170401, BIC на БНБ – BNBGBGSD
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