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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

КОНСТ И Т У Ц ИОНЕН СЪД
РЕШЕНИЕ № 4
от 16 март 2017 г.

по конституционно дело № 16 от 2016 г.
Конституционният съд в състав: Борис
Велчев – председател, членове: Цанка Цанкова, Стефка Стоева, Румен Ненков, Кети
Маркова, Георги Ангелов, Анастас Анастасов,
Гроздан Илиев, Мариана Карагьозова-Финкова, Константин Пенчев, Филип Димитров,
Таня Райковска, при участието на секретарпротоколиста Емилия Атанасова разгледа в
закрито заседание на 16 март 2017 г. конституционно дело № 16/2016 г., докладвано от
съдията Борис Велчев.
Производството е образувано на 14.11.2016 г.
по искане на главния прокурор на Република
България и е по реда на чл. 149, ал. 1, т. 2
и 4 от Конституцията.
Главният прокурор оспорва разпоредбите
на чл. 84, ал. 6 и 8 от Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР) (обн.,
ДВ, бр. 53 от 2014 г.; посл. доп., бр. 13 от
2017 г.). Според него те противоречат на
разпоредбите на чл. 4, 56, 120 и 127 от Конституцията, както и на чл. 1 от Допълнителния протокол към Конвенцията за защита
на правата на човека и основните свободи
(КЗПЧОС) (ДВ, бр. 66 от 1992 г.).
В първата част от мотивите си главният
прокурор очертава правните характеристики
на института на изземването и последващото
разпореждане с издирвани вещи по ЗМВР. Той
го намира за управленско (административно) действие, посредством което „се засягат
или ограничават вещни права на добросъвестния държател (приобретател)“. Според
главния проку рор оспорените разпоредби
превръщат прокурора в орган за решаване
на имуществени спорове, без да предвидят
изричен съдебен или инстанционен прокурорски контрол върху неговите актове.
Вносител ят на искането поддържа, че
„разпореждането на прокуратурата с вещи
извън наказателния процес“ не попада в нито
едно от правомощията на прокуратурата,
посочени в чл. 127 от Конституцията. Той
намира, че оспорените разпоредби превръщат прокурора в „своеобразен верификатор
на органите на изпълнителната власт“ и в
„самостоятелен решаващ орган“ – нетипични
роли на прокурора, които не намират „убедителна конституционна опора“.
Главният прокурор излага съображения,
че отсъствието на предварителен или последващ съдебен контрол върху актовете на

прокурора, издадени в изпълнение на оспорените разпоредби от ЗМВР, противоречи
на чл. 56 от Конституцията. Според него в
случая е практически неприложима и разпоредбата на чл. 120 от Конституцията, защото
до нея може да се стигне само по „сложен
тълкувателен път, неизвървян до момента
от практиката“.
С поред гла вн и я п рок у рор оспорената
правна уредба „се конфронтира с принципа
на правовата държава по чл. 4 от Конституцията и води до правна несигурност“. Той
счита, че разбирането за прокурорски актове,
които могат да бъдат възприемани и като
актове на съдебната власт, и като административни актове, „е в разрез с принципите
на правовата държава“. Първото разбиране
води до ограничаването на съдебния контрол
и не дава гаранции за защита на правата
на гражданите. Второто разбиране според
вносителя на искането, поради липсата на
„установена ясна и опростена процедура за
достъп до съд“, би довела до „задълбочаване
на правната несигурност“.
В края на искането са изложени и арг у мен т и за п рот иворечие на оспорени те
р а зпо р ед би с Доп ъ л н и т е л н и я п р о т око л
към Конвенцията за защита на правата на
човека и основните свободи. Най-общо те
се свеждат до липсата на „ясна законова
процедура за изземване и разпореждане от
страна на държавата с вещи, собственост на
граждани и юридически лица“, и липсата на
„адекватни правни средства за защита на
правата на засегнатия“.
По делото са получени няколко становища
от заинтересувани страни.
Висшият адвокатски съвет (ВАдС) намира
искането на главния прокурор за основателно и препоръчва то да бъде уважено, като
разпоредбите на чл. 84, ал. 6 и 8 ЗМВР бъдат
обявени за противоконституционни и противоречащи на чл. 1 от Протокол № 1 към
КЗПЧОС. Според ВА дС оспорената правна
уредба противоречи на разпоредбите на чл. 4,
56, 120 и 127 от Конституцията.
Фондация „Български адвокати за правата на човека“ сподел я разбирането, че
„разпоредбите, предмет на искането, следва
да бъдат обявени за противоконституционни
поради отсъствието на дължимите своевременни процедурни гаранции за предварителен
или последващ достъп до съд и минимални
възможности за предоставяне на ефективна
защита срещу потенциални нарушения или
диспропорционални посегателства на права,
гарантирани както от Конституцията на РБ,
така и от международни договори, по които
тя е страна“.
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В становището на министъра на правосъдието не е взета категорична позиция за
евентуалната противоконституционност на
оспорената уредба или за несъответствието
є с международните договори, по които Република България е страна. Направеният в
края на становището извод, че „за да бъдат
оспорените разпоредби на чл. 84, ал. 6 и 8
ЗМВР в съответствие с конституционните
принципи и с международните договори, по
които Република България е страна, то следва
по ясен и недвусмислен начин да предвиждат
възможност за оспорване на действията по
изземване на издирваните вещи пред съд“
може да бъде тълкуван като аргумент за
противоконституционност и несъответствие
с международните договори.
В становището си министърът на външните работи се спира само на съответствието
на оспорените разпоредби с чл. 1 от Протокол № 1 към КЗПЧОС. Според него тези
разпоредби не противоречат на Протокол
№ 1, като все пак прави и уговорката, че
„в случай на установяване на възможност
за предизвикване на противоконституцонно
приложение на оспорваните законови разпоредби КС може да предотврати това явление
чрез извеждане в мотивите на своето решение
на конституционно дължимото съдържание
на оспорваните норми“.
Становището на министъра на вътрешните
работи е, че искането на главния прокурор
е неосноват ел но. М и н ис т ър ът сч и та, че
„именно Прокуратурата на Република България следи за спазването на законността в
нейната цялост“. Според него обявяването
на разпоредбите на чл. 84, ал. 6 и 8 ЗМВР за
противоконституционни ще доведе до „правна несигурност и празнота в националното
законодателство“.
Неоснователност на искането на главния
прокурор се твърди в становището на Върховния касационен съд. Съдът приема, че
ролята на прокурора в оспорените норми се
свежда до преценката, дали съответните вещи
имат отношение към национално наказателно
производство, поради което ролята му „сочи
на типични за прокуратурата правомощия“.
За да се произнесе, Конституционният
съд взе предвид следното:
Ра зпоредбата на ч л. 84 ЗМ ВР у реж да
реда, по който се изземват вещите, посочени
в чл. 100 от Конвенцията за прилагане на
Споразумението от Шенген. Това са вещи,
издирвани от други държави с цел конфискация или за да послужат като доказателство
в съдебен процес. Конвенцията ги посочва
изчерпателно – откраднати, незаконно присвоени или изгубени моторни превозни средства с обем на двигателя над 50 кубически
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сантиметра, такива ремаркета и каравани с
тегло без товар над 750 кг, откраднати, незаконно присвоени или изгубени, огнестрелни
оръж и я, празни официа лни док у менти и
документи за самоличност (паспорт, лична
карта, свидетелство за управление на моторно
превозно средство) и подозрителни банкноти.
Този ред се отнася и до вещи, които са
регистрирани в информационните фондове
на Международната организация на криминалната полиция (Интерпол). Тези фондове
включват информация за откраднати или
з а г у б ен и л и ч н и док у мен т и , о т к ра д н ат и
официални документи, откраднати моторни
превозни средства, произведения на изкуството и културни ценности.
Когат о та к и ва да н н и б ъдат въведен и
в Шен г енск ат а и нф орма ц ион на сис т ема
(ШИС) или в информационните фондове
на Интерпол, това поражда задължения за
компетентните власти на съответната страна,
на чиято територия се намират издирваните
вещи, да предприемат необходимите мерки
за тяхното предаване на държавата, която
ги издирва. Съгласно ЗМВР в Република
България изземването на такива вещи с цел
последващото им предаване е възложено на
полицейските органи.
Ако издирваните вещи бъдат предадени
доброволно на полицейския орган, той съставя съответния протокол, който незабавно, но
не по-късно от 24 часа се внася за утвърждаване от прокурор в окръжната прокуратура
по местопредаването. Ако установи, че не е
имало нарушения при предаването, както и
ако се убеди в идентичността на търсените
и предадените вещи, прокурорът утвърждава
протокола. От този момент тече 60-дневен
срок, в който държавата, която е обявила
вещта в ШИС или в информационните фондове на Интерпол, може да отправи искане за
правна помощ или за предаване на тази вещ.
Ако в този срок чуждата държава не направи подобно искане, с постановление на
съответната окръжна прокуратура вещта в
5-дневен срок се връща на лицето, което я
е предало.
Ако лицето, което упражнява фактическа власт върху исканата вещ, не я предаде
доброволно, полицейските органи изземват
вещта с протокол. В този случай със своето
утвърждаване на протокола прокурорът не
решава спор между полицейския орган и
засегнатото лице, който има вещноправен
характер, а само следи за идентичността
на исканата и иззетата вещ, как то и за
спазването на правилата за изземане. След
изтичането на 60-дневния срок прокурорът
и в тази хипотеза връща вещта, ако тя не
бъде поискана от чуждата държава.
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Прокурорът няма право да върне вещта
на лицето, ако тя е предмет или средство за
извършване на престъпление на територията
на Република България, ако тя е „доказателство или обект на обезпечителни мерки, ако
връщането є може да затрудни наказателно
производство, образувано в Република България“ или ако притежаването є е забранено
от българското законодателство.
Основната функция на прокурора в това
производство се свежда до проверка на законността на действията по изземването на
вещта. След установяване на идентичността
на исканата и предадената или иззета вещ,
както и на спазването на процедурата по
чл. 84, ал. 1 – 5 ЗМВР прокурорът със своя
акт приключва фактическия състав на изземването. От този момент фактическата власт
върху иззетата вещ окончателно преминава
върху държавата за сроковете, предвидени
в закона.
За разлика от Конституцията от 1971 г.,
която предвиждаше, че главният прокурор
упражнява „надзор за точното и еднакво
изпълнение на законите от министерствата
и другите ведомства, местните държавни
органи, стопанските и обществените организации, длъжностните лица и гражданите“,
действащата Конституцията не урежда т.нар.
„общ надзор за законност“. Прокуратурата
не упражнява общ надзор, а следи за спазване на законността чрез функциите, които
са є определени от Конституцията. Извън
хипотезата на чл. 30, ал. 3 от Конституцията
никакво установено със закон правомощие
на прокуратурата няма да има конституционно основание, ако не попада в обхвата на
чл. 127 от Основния закон, дори обективно
да е насочено към защита на законността.
Конституционният съд вече е приел, че
функциите на проку рату рата, посочени в
чл. 127 от Конституцията, са уредени изчерпателно. През 2005 г. съдът в тълкувателно решение е заключил, че „основната
функция на прокуратурата се осъществява
обаче не произволно, а в строго определени от констит у ционни я законодател г раниц и, очер тани о т него ч рез способи т е,
които са формулирани в разпоредбата на
чл. 127, ал. 1 – 4 от Конституцията“. Съдът
също така подчертава и че „учредителната
власт, определяйки специфичната основна
функция на прокуратурата, същевременно
е ограничила способите, чрез които тя при
изпълнението є реализира съответната част
от правозащитната функция на държавата“
и стига до заключението, че „други способи
са конституционно недопустими“ (Решение
№ 8 от 2005 г. на КС). Тази позиция на съда
беше потвърдена и в Решение № 2 от 2017 г.,
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където също се подчертава, че „прокуратурата има специфични функции, изчерпателно
изброени в чл. 127 от Конституцията“.
Същественият въпрос следователно е да се
установи дали правомощието на прокурора
по оспорените разпоредби на чл. 84 ЗМВР
се вмества във функциите на прокуратурата
по чл. 127 от Конституцията. Всъщност на
практика този въпрос може да бъде редуциран до това, дали функциите по чл. 127, т. 4
и по т. 5 от Конституцията – да упражнява
надзор при изпълнение на наказателните и
други принудителни мерки и да предприема
действия за отмяна на незаконосъобразни
актове, могат да се реализират чрез оспореното правомощие на прокурора по чл. 84
ЗМВР.
Няма съмнение, че изземването на обявени т е в ШИС и л и в информа ц ионни т е
фондове на Интерпол вещи без съгласието
на засегнатото лице по естеството си представлява принудителна мярка. Конституцията възлага на прокуратурата да упражнява
надзор при изпълнение на наказателните и
други принудителни мерки.
Актът на прокурора по чл. 84, ал. 6 ЗМВР
не е израз на негово надзорно правомощие
по чл. 127, т. 4 от Конституцията. Всъщност
прокурорът е участник в една административна процедура, в която утвърждаването на
протокола на полицейския орган завършва
фа к т и че ск и я с ъ с т а в, пора ж да щ окон чателното правно действие на изземването.
Прок у рор ът не у п ра ж н я ва на дзор върх у
изпълнението на прин уди телната м ярка,
наложена от друг орган – на практика той
участва в постановяването є.
Доброволното предаване на вещи, обявени в ШИС или в информационните фондове
на Интерпол, няма принудителен характер
и не може да се определи като принудителна мярка. Поради това правомощието
на прокурора да утвърждава протокола за
доброволното предаване по никакъв начин
не представлява надзор за изпълнение на
принудителна мярка.
Казаното дот у к позвол ява обобщението, че оспорените разпоредби не могат да
се впишат в хипотезата на чл. 127, т. 4 от
Конституцията.
Предприемането на действие по отмяна
на незаконосъобразни актове по чл. 127, т. 5
от Конституцията по съществото си също
е надзорно правомощие, ако се отнася до
актове на органи извън съдебната власт.
Прокурорът не отменя сам тези актове, а
извършва действия, чрез които да осигури
възможност за съдебен контрол върху тях. С
това свое правомощие прокурорът пренася
контролната дейност върху актовете на адми-
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нистрацията от сферата на изпълнителната
власт в сферата на съдебната. Неслучайно
Конституцията предвижда, че прокурорът
„предприема действия за отмяна“, а не че
той сам отменя незаконосъобразните актове.
Упражняването на надзора за законност
върху актовете на администрацията изключва
възможността някои от тях да бъдат в режим
на постоянен надзор от прокурор. Изискването определен вид административни актове
да бъдат утвърждавани от прокурора, за да
породят правни последици, на практика го
превръща в административен орган и надзорът бива трансформиран в контрол.
Разпоредбата на чл. 84 ЗМВР възлага на
прокурора контролни правомощия върху актове на изпълнителната власт, каквито не са
предвидени в чл. 127, т. 5 от Конституцията.
А ктът на проку рора, издаден по реда на
чл. 84 ЗМВР, има характера на административен акт и подлежи на съдебен контрол,
тъй като в слу чая проку рорът действа като
а д м и н ис т рат и в ен о рг а н. В т е зи с л у ч а и
неговите актове са подчинени на режима,
установен в чл. 120 от Констит уцията за
административните актове (Решение на КС
№ 11 от 2016 г.). Трябва да се отбележи, че
при упра жняването на правомощи ята по
чл. 84 ЗМВР проку рорът не действа и като
орг а н на с ъдебнат а в лас т, за д ъ л жен по
силата на чл. 30, ал. 3 от Констит уцията
да се произнася по законосъобразност та
на задържането. Ето защо останалите съображения, изложени в Решение № 11 от
2016 г., са неот носими к ъм п редмета на
настоящото дело.
Обявяването на оспорените разпоредби
за противоконстит уционни с нищо няма да
промени възможност та за съдебен контрол
върх у изземването – актът на полицейския
орган пак ще подлежи на такъв контрол,
доколкото той не е изрично изк лючен.
Изложеното дот ук позволява извода, че
разпоредбата на ч л. 84, а л. 6, изречение
първо, противоречи на чл. 127 от Констит уцията, защото чрез прилагането є не се
осъществява нито една от конституционните
функции на проку рат у рата.
Гореизложеното се отнася и до разпоредбата на чл. 84, ал. 8 ЗМВР в част та є „в
5-дневен срок с постановление на окръжната проку рату ра по местопредаването или
изземването на вещта“. След отпадане на
установените в закона функции на проку рора от окръжната проку рат у ра в хипотезата
на чл. 84, ал. 8 ЗМВР занапред връщането
на вещта ще следва да се осъществява непосредствено от органите на МВР, които
са я иззели или приели на съхранение в
резултат на доброволно предаване. Това ще
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произтича от отпадането на основанието
за задържането є в условията на 60-дневно
бездействие на държавата, подала сигнала.
Вещта н яма да бъде върната на лицето,
което я е предало доброволно или от което е била иззета в изрично предвидените
слу чаи, които произтичат от процесуални
действия на други органи – например при
постановяване на обезпечителна мярка от
съда или на акт на съответния разследващ
орган или проку рор в рамките на разследване по НПК.
Пора д и ус та новено т о п ро т и вореч ие с
посочената разпоредба на Констит уцията
съдът няма да обсъжда и възможното противоречие с чл. 1 от Допълнителния протокол
към Конвенцията за защита на правата на
човека и основните свободи.
По изложените съображения и на основание чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията на
Република България Конституционният съд
РЕШИ:
Обявява за противоконституционна разпоредбата на чл. 84, ал. 6, изр. първо от Закона
за Министерството на вътрешните работи
(обн., ДВ, бр. 53 от 2014 г.; посл. доп., бр. 13
от 2017 г.), както и на чл. 84, ал. 8 от Закона
за Министерството на вътрешните работи в
частта є „в 5-дневен срок с постановление на
окръжната прокуратура по местопредаването
или изземването на вещта“.
Отхвърля искането по чл. 84, ал. 8 от
Закона за Министерството на вътрешните
работи в останалата му част.
Решението е подписано с особено мнение
на съдия Георги Ангелов.
Председател:
Борис Велчев
ОСОБЕНО МНЕНИЕ
по конституционно дело № 16 от 2016 г.
на конституционния съдия Георги Ангелов
Намирам искането за противоконституционност на чл. 84, ал. 8 от Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР) за
изцяло, а не само за частично неоснователно.
Единственият спорен въпрос е попада ли
постановлението на окръжната прокуратура по местопредаването, или изземването
на вещта по чл. 84, ал. 8 ЗМВР в компетентността на прокуратурата по чл. 127 от
Конституцията. Отговорът му според мен е
положителен.
І. 1. Пра вомощ и я та на п рок у рат у рата
са не само по разгледаните с решението
чл. 127, т. 4 и 5 от Основния закон, но и по
останалите три точки от този член: да ръководи разследването и да упражнява надзор
за законосъобразното му провеждане (т. 1);
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да може да извършва разследване (т. 2); да
привлича към отговорност лицата, които
са извършили престъпления, и да поддържа
обвинението по наказателни дела от общ
характер (т. 3).
2. Разследването е дейност по установяването на факти. Това става с предвидените
в закона доказателства. Подвеждането на
установените факти под наказателноправната
норма пък е основание за привличането към
отговорност на лицата, които са извършили
престъпления, и за поддържането на обвинението по наказателни дела от общ характер.
3. Вещите по т. 1 и 2 на чл. 84, ал. 8 ЗМВР
са наказателно-процесуални доказателства.
Това произтича както от посочения им там
характер (предмет или средство за извършване на престъпление на територията на Република България – т. 1; доказателство – т. 2),
така и от чл. 84, ал. 9 ЗМВР, според който
те се предават по реда на Наказателнопроцесуалния кодекс (НПК) за целите на
наказателното производство.
4. Тяхното местонахождение, оттам и възможността за изгубването или погиването
им, следователно е въпрос изцяло в правомощията на прокуратурата по първите три
точки на чл. 127 от Конституцията. Такава
е и преценката може ли предаването им да
затрудни наказателно производство, образувано в Република България.
ІІ. 1. Компетентността на прокуратурата
като система от правомощия не се променя
от съществуването на аналогични правомощия на други, конкретно на полицейските
(чл. 52, ал. 1, т. 2 и 3 НПК) държавни органи,
защото тяхната компетентност не е посочена
в Конституцията като заместваща тази на
прокуратурата.
2. Не е самостоятелно основание за противоконституционност и наличието на една и
съща, още по-малко на подобна, правна норма
в разпоредбите било на един и същ, било на
различни нормативни актове. Този въпрос е
относим към законовите (чл. 10 от Закона за
нормативните актове и чл. 38 и 39 от Указа
за прилагане на Закона за нормативните
актове във връзка с чл. 9, ал. 3 от закона),
не и към конституционните изисквания към
нормативните актове. Член 4, ал. 1 от Конституцията изисква да няма противоречие, а
не повторение между правни норми.
3. Възражението най-сетне, за което има
практическо основание, че окръжната прокуратура по местопредаването или изземването
на вещта няма информация дали изпращаната
на друга държава, или връщана на лицето вещ
е доказателство по наказателно производство
в Република България, не може успешно да
противостои на произтичащата от чл. 126,
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ал. 2 от Конституцията и действаща норма
на чл. 136, ал. 1 от Закона за съдебната власт,
че прокуратурата на Република България е
единна. Единството се отнася и до единство
на информацията, въз основа на която прокуратурата упражнява правни действия в изпълнение на конституционните си задължения.
Липсата на знание у окръжната прокуратура
по чл. 84, ал. 8 ЗМВР, което е организационно
и информационно отстранимо, не може да е
основание за тяхното неупражняване спрямо
веществените доказателства с произтичащите
от изчезването или погиването им наказателноправни последици.
ІІІ. Твърдяната в оспорването липса на
предвиден в разпоредбата съдебен контрол
като основание за противоречието є с чл. 1
от Допълнителния протокол от Конвенцията
за защита на правата на човека и основните
свободи е неоснователна. Постановлението на
окръжния прокурор подлежи на обжалване
пред съд по общия наказателно-процесуален
ред.
По тези причини искането за противоконституционност на чл. 84, ал. 8 ЗМВР трябваше
да се отхвърли изцяло.
Конституционен съдия:
Георги Ангелов
2151

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 54
ОТ 23 МАРТ 2017 Г.
за откриване на три института в структурата
на Университета за национално и световно
стопанство
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Открива Институт по икономика
и политики.
Чл. 2. Открива Институт по творчески
индустрии и бизнес.
Чл. 3. Открива Институт по предприемачество.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Постановлението
се приема на основание чл. 9, ал. 3, т. 3 от
Закона за висшето образование.
Министър-председател:
Огнян Герджиков
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
2258
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 55
ОТ 23 МАРТ 2017 Г.
за приемане на Наредба за процедурите за
обмен на информаци я и сътрудничество
меж д у държавните органи, у частващи в
защитата на лицата, работещи по трудово
правоотношение, подали съобщения за нарушения, свързани с пазарни злоупотреби
с финансови инструменти
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТА НОВИ:
Ч лен ед и нс т в ен. Приема Н ар ед ба з а
п роцед у ри те за обмен на информаци я и
сътрудничество между държавните органи,
участващи в защитата на лицата, работещи
по трудово правоотношение, подали съобщения за нарушения, свързани с пазарни
злоупотреби с финансови инструменти.
Министър-председател:
Огнян Герджиков
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
НАРЕДБА
за процедурите за обмен на информация и
сътрудничество между държавните органи,
участващи в защитата на лицата, работещи
по трудово правоотношение, подали съобщения за нарушения, свързани с пазарни
злоупотреби с финансови инструменти
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Тази наредба урежда процедурите
за обмен на информация и сътрудничество
между Комисията за финансов надзор и Изпълнителна агенция „Главна инспекция по
труда“ с оглед защитата на лицата, работещи
по трудово правоотношение, подали съобщения за нарушение по реда на глава втора от
Закона за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
(ЗПМПЗФИ), срещу дисциплинарно уволнение.
Чл. 2. (1) Процедурите за обмен на информация и сътрудничество се осъществяват
при спазване поверителността на данните,
които се съдържат в подадените съобщения
по реда на глава втора от ЗПМПЗФИ.
(2) При прилагане на процедурите за обмен
на информация и сътрудничество Комисията
за финансов надзор и Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ обменят
информация помежду си по електронен път.
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ПРОЦЕДУРИ ЗА ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ И СЪТРУДНИЧЕСТВО
Чл. 3. (1) Лице, работещо по трудово правоотношение, подало съобщение за нарушение
по реда на глава втора от ЗПМПЗФИ, може
да подаде сигнал за започнало срещу него
дисциплинарно производство за нарушение
на трудовата дисциплина по чл. 187, ал. 1,
т. 8 от Кодекса на труда (КТ), за което счита,
че е в нарушение на чл. 187, ал. 2 КТ.
(2) Сигналът по ал. 1 се подава в Централното управление на Изпълнителна агенция
„Главна инспекция по труда“ или в териториалната дирекция „Инспекция по труда“
по седалището и адреса на управление на
работодателя.
(3) Сигналът по ал. 1 се подава лично
или чрез упълномощен представител с препоръчано писмо с обратна разписка или по
електронен път при спазване на изискванията на Закона за електронния документ и
електронния подпис.
(4) В случаите, когато лице по ал. 1 е
сезира ло Комиси ята за финансов надзор
за започна ло срещ у него дисциплинарно
производство за нару шение на трудовата
дисциплина по чл. 187, ал. 1, т. 8 КТ, за
което счита, че е в нарушение на чл. 187,
ал. 2 КТ, най-късно на следващия работен
ден Комисията за финансов надзор препраща
сигнала на Изпълнителна агенция „Главна
инспекция по труда“ с информация за това
дали лицето, което е подало сигнала, е подало съобщение за нарушение по реда на
глава втора от ЗПМПЗФИ.
Чл. 4. Сигналът по чл. 3, ал. 1 съдържа:
1. имената на лицето и единния му граждански номер/личен номер на чужденец;
2. актуален точен адрес, телефонен номер
и/или електронен адрес на лицето;
3. наименование и данни за седалището
и адреса на управление на работодателя;
4. входящ номер или дата и час на подаване на съобщението за нару шение до
Комисията за финансов надзор по реда на
глава втора от ЗПМПЗФИ или други данни,
идентифициращи съобщението;
5. данни за образуваното дисциплинарно
производство срещу лицето;
6. други данни – по преценка на лицето;
7. дата и подпис на лицето.
Чл. 5. Сигнали по чл. 3, подадени след
налагане на дисциплинарно наказание „уволнение“ на лицето, не се разглеждат от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по
труда“.

С Т Р.

8

ДЪРЖАВЕН

Чл. 6. (1) Най-късно на следващия работен
ден след получаване на сигнал по чл. 3, ал. 1
Централното управление на Изпълнителна
агенция „Главна инспекция по труда“ или
съответната териториална дирекция „Инспекция по труда“ уведомява Комисията за
финансов надзор за получения сигнал и отправя запитване дали лицето, което е подало
сигнала, е подало съобщение за нарушение
по реда на глава втора от ЗПМПЗФИ.
(2) Най-късно на следващия работен ден
след получаването на запитването по ал. 1
заместник-председателят на Комисията за
финансов на дзор, ръководещ у п равление
„Надзор на инвестиционната дейност“, извършва проверка дали лицето, което е подало
сигнала, е подало съобщение за нарушение
по реда на глава втора от ЗПМПЗФИ и
уведомява за това Изпълнителна агенция
„Главна инспекция по труда“.
Чл. 7. (1) В срок два работни дни от получаването на уведомлението по чл. 6, ал. 2,
съответно от получаването на сигнала по
чл. 3, ал. 4, когато е подадено съобщение
за нарушение по реда на глава втора от
ЗПМПЗФИ, контролните органи на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“
или на съответната териториална дирекция
извършват п роверка на рабо т одател я по
повод на постъпилия сигнал.
(2) При проверката по ал. 1 се установява:
1. открито ли е производство по налагане
на дисциплинарно наказание от работодателя
за нарушение по чл. 187, ал. 1, т. 8 КТ;
2. откритото производство по налагане
на дисциплинарно наказание свързано ли
е с подадено от работника или служителя
съобщение за нарушение по реда на глава
втора от ЗПМПЗФИ.
Чл. 8. В случаите по чл. 3, ал. 2 и 4 незабавно след приключването на проверката
по подадено съобщение за нарушение по
реда на глава втора от ЗПМПЗФИ и на базата на наличната информация, събрана по
реда на чл. 15, т. 2 ЗПМПЗФИ, заместникпредседателят на Комисията за финансов
надзор, ръководещ управление „Надзор на
инвестиционната дейност“, уведомява Изпълнителна агенция „Главна инспекция по
труда“ дали данните в подаденото съобщение
за нарушение са верни.
Чл. 9. (1) В случаите, когато откритото
производство по налагане на дисциплинарно
наказание е свързано с подадено от работника
или от служителя съобщение за нарушение
по реда на глава втора от ЗПМПЗФИ, контролните органи на Изпълнителна агенция
„Главна инспекция по труда“ прилагат при-
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нудителна административна мярка по реда
на чл. 404, ал. 1, т. 4 от Кодекса на труда,
с която временно спират започнатото от
работодателя дисциплинарно производство
до изясняване на обстоятелствата по чл. 8
от Комисията за финансов надзор.
(2) При н у д и т ел ната а д м и н ис т рат и вна
мярка по ал. 1 се прилага в 14-дневен срок
от започването на проверката по чл. 7 и
се съобщава на лицето, подало сигнала по
чл. 3, ал. 2 или по чл. 3, ал. 4, в качеството
му на заинтересована страна, както и на
работодателя.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Наредбата се приема на основание
чл. 17, ал. 2 от Закона за прилагане на мерките
срещу пазарните злоупотреби с финансови
инструменти.
§ 2. В срок един месец от влизането в
сила на наредбата председателят на Комисията за финансов надзор и изпълнителният
директор на Изпълнителна агенция „Главна
инспекция по труда“ сключват споразумение
за обмен на информация по електронен път
във връзка с прилагането на наредбата.
2259

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
НАРЕДБА № 8121з-433
от 16 март 2017 г.

за професионалното обучение на служителите
от Министерството на вътрешните работи
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) С тази наредба се определя редът
за планиране, организиране, провеж дане,
контрол и отчитане на професионалното обучение и редът за провеждане на проверките
за оценяване на нивото на професионалната
подготовка на държавните служители по
чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР).
(2) За актуализирането и надграждането
на професионалната квалификация в рамките
на заеманата длъжност извън обученията по
ал. 1 по реда на тази наредба се провежда и
допълнително обучение.
Чл. 2. (1) За придобиването на професионална квалификация във връзка с из-
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пълнението на длъжностните задължения
по основните задачи и дейности на Министерството на вътрешните работи (МВР) и
за развитие в професионалната кариера на
служителите в МВР се планира, организира
и провежда професионално обучение с откъсване от работа.
(2) Професионално обучение с откъсване
от работа се реализира чрез курсове за:
1. първоначално професионално обучение;
2. повишаване на професионалната квалификация;
3. професионална специализация.
(3) Професионалното обучение с откъсване от работа се извършва в Академията
на МВР (АМВР), научноизследователските
и научно-приложните институти на МВР и
обучаващите звена на МВР, наричани по-долу
„обучаващи институции на МВР“.
(4) След приключването на курс от професионалното обучение по ал. 1 държавните
служители, които не са назначени за стажанти, се задължават да служат в МВР за
сроковете, определени по чл. 173, ал. 4 ЗМВР.
Чл. 3. (1) Освен обучението по чл. 2 за
развиване на професиона лните знани я и
умения и за поддържане устойчиво ниво на
професиона лна к ва лификаци я в рамк ите
на заеманата длъжност в МВР се планира,
организира и провежда професионално обучение по месторабота.
(2) Професионалното обучение по месторабота се осъществява чрез:
1. специализирана подготовка;
2. физическа подготовка;
3. подготовка по полицейска лична защита;
4. стрелкова подготовка;
5. пожаро-строева подготовка.
Чл. 4. Допълнителното обучение се провежда с откъсване от работа в обучаващи
институции на МВР и в други национални и
чуждестранни обучаващи институции.
Чл. 5. За държавните служители, преминали обученията по чл. 3 или 4, не се прилага
чл. 173, ал. 4 ЗМВР.
Г л а в а

в т о р а

П РО ФЕС ИОН А Л НО ОБУ Ч Е Н И Е
ОТКЪСВАНЕ ОТ РАБОТА

С

Раздел I
Учебно-планова документация
Чл. 6. (1) Професионалното обучение с
откъсване от работа се организира и провежда по:
1. Каталог на курсовете за професионално
обучение;
2. График за професионално обучение.
(2) Допълнителното обучение се провежда
по учебно-плановата документация по ал. 1.
Ч л. 7. (1) К ат а лог ът на к у р с ове т е за
п р о ф е сиона л но о бу чен ие сис т емат изи ра
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информацията по видовете курсове за професионално обучение с откъсване от работа
и съдържа сигнатура на курса, продължителност, формите на провеждане, обучаващите
институции, предназначението, структурата,
тематичния обхват, учебните дисциплини,
хорари у ма от у чебни часове, дост ъпа до
к ласифиц и рана информац и я, очак вани т е
резултати – конкретните знания, умения и
компетентности, които следва да бъдат придобити при приключване на курса.
(2) Каталогът на курсовете за професионално обучение се разработва от обучаващите
институции на МВР и дирекция „Човешки
ресурси“ (ДЧР) – МВР, съгласува се с главните дирекции на МВР или заинтересованите основни структури по чл. 37 ЗМВР и
се утвърждава от главния секретар на МВР.
Чл. 8. (1) Графикът за професионално
обучение разпределя видовете курсове за
професиона лно обу чение с откъсване от
работа в обучаващите институции на МВР,
к ат о оп р еде л я п р од ъ л ж и т е л но с т, вр еме
за провеждане, брой заявени участници и
разходите за съответния курс за участие на
един обучаем.
(2) Графикът обхваща едногодишен период,
за който се планира необходимият брой смени
на курсовете от професионалното обучение
с откъсване от работа и от допълнителното
обучение.
(3) Ежегодно до 10 ноември на текущата
календарна година обучаващите институции
на МВР изпращат до ДЧР предложение с
видовете курсове от каталога по чл. 6, ал. 1,
т. 1, които могат да проведат през следващата
календарна година.
(4) Въз основа на предложението по ал. 3
ст ру к т у ри те по ч л. 37 ЗМВР ана лизи рат
потребностите от обучение на служителите, планират и изпращат заявка до ДЧР по
видове курсове и брой служители за съответния курс.
(5) Графикът се разработва от ДЧР и
обучаващите институции на МВР съобразно заявените потребности от обучение по
ал. 4, съгласува се с главните дирекции и
се утвърждава от главния секретар на МВР
до края на декември на текущата календарна година.
Чл. 9. (1) Професионалното обучение с
откъсване от работа се извършва по учебно-планова документация, състояща се от:
1. учебен план;
2. тематични планове по учебните дисциплини, включени в учебния план;
3. учебни разписания.
(2) Учебно-плановата документация по
ал. 1, т. 1 и 2 се:
1. изготвя от обучаващите институции на
МВР в съответствие с Каталога на курсовете
за професионално обучение;
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2. съгласува от обучаващите институции
на МВР със заинтересованите ст ру кт у ри
на МВР.
(3) Учебно-плановата документация по
ал. 1 се изготвя съобразно правилника за
устройството и дейността на съответната
обучаваща институция.
Чл. 10. Ръководителите на структурите по
чл. 37 ЗМВР могат да изготвят мотивирано
предложение до обучаващите институции на
МВР за промени в Каталога на курсовете за
професионално обучение и в учебно-плановата документация по реда на чл. 9, ал. 2 и 3.
Раздел II
Провеждане на професионалното обучение
с откъсване от работа
Чл. 11. (1) Професионалното обучение с
откъсване от работа се провежда в присъствена, дистанционна или комбинирана форма.
(2) За участие в курсове за обучение в
дистанционна или комбинирана форма ръководителите на структурите по чл. 37 ЗМВР
осигуряват подготовката на служителите в
рамките на тринадесет часа седмично, съвпадащи с установеното работно време, които
се отчитат като работно време по смисъла
на чл. 187 ЗМВР.
Чл. 12. (1) Изпращането и/или определянето на служители от МВР за участие в
курсове за професионално обучение с откъсване от работа в обучаващите институции
на МВР се извършва със заповед на главния
секретар на МВР, която определя вида, условията, мястото, формата, срока и разходите
за участие на един обучаем в обучението.
(2) Заповедите по ал. 1 се изготвят от
ДЧР въз основа на предложение на ръководителите на структурите по чл. 37 ЗМВР,
изпратено чрез директора на ДЧР до главния
секретар на МВР.
(3) Предложенията по ал. 2 се изпращат в
ДЧР не по-късно от 20 дни преди началната
дата на курса.
Чл. 13. (1) Участието на служителите в
курс за професионално обучение се прекратява или отменя в следните случаи:
1. по здравословни причини въз основа
на издаден болничен лист или решение на
ТЕЛК;
2. при възникнала служебна необходимост;
3. поради слаб успех;
4. при отстраняване по дисциплинарен ред;
5. при отсъствие по уважителни причини
повече от една четвърт от продължителността на курса;
6. при прекратяване на служебното правоотношение с МВР;
7. по собствено желание при първоначално
професионално обучение.
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(2) За прекратяване или отмяна участието на служител в курс за професионално
обучение с откъсване от работа ръководителите на структурите по чл. 37 ЗМВР или
обучаващите институции на МВР изпращат в
тридневен срок от възникване на причината
мотивирано предложение чрез директора на
ДЧР до главния секретар на МВР.
Чл. 14. (1) Обучаващите институции на
МВР изда ват на сл у ж и т ел и т е док у мен т,
удостоверяващ успешното завършване на
съответния курс.
(2) Удостоверяващият документ се издава в
четиринадесетдневен срок след завършването
на курса, изпраща се до съответното звено
„Човешки ресурси“, обслужващо структурата,
в която служителят изпълнява държавната
служба в МВР, и се предоставя срещу подпис
на служителя.
(3) Звената „Човешки ресурси“ прилагат
копие на удостоверяващия документ към
личното кадрово дело (ЛК Д) на служителя
и въвеждат данните в автоматизираната информационна система (АИС) за управление
на човешките ресурси.
(4) В срока по ал. 2 обучаващите институции на МВР изпращат до ДЧР за всеки
приключил курс справка относно издадените
удостоверяващи документи.
Раздел III
Видове професионално обучение с откъсване
от работа
Чл. 15. Първоначалното професионално
обу чение е обу чение за п ри добиване на
основни знания и умения за изпълнение на
задачите и дейностите на МВР по противодействие на престъпността, опазване на
обществения ред, защита на националната
сигурност, граничния контрол, регулиране
на миграционните процеси, пожарната безопасност и защитата на населението.
Чл. 16. Първоначалното професионално
обучение се провежда в присъствена или
комбинирана форма и се реализира в базов и
специализационен етап, включващи самостоятелни теоретични и теоретико-практически
модули и практически стажове.
Чл. 17. (1) Базовият етап е предназначен
за придобиване на основни теоретико-практически знания за изпълнение на дейностите на основната структура, в която ще се
изпълняват служебните задължения.
(2) Специализационният етап е предназначен за придобиване на знания и умения за
изпълнение на длъжностните задължения за
съответното направление на дейност.
Чл. 18. Теоретичните и теоретико-практическите модули завършват с полагане на
изпити.
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Чл. 19. (1) Прак тическ ите ста жове на
обучаемите се провеж дат по съответните
направления на дейност в структурите на
МВР, от които са изпратени на обучение.
(2) Практическите стажове се провеждат
по специализирана у чебна документация,
разработена от обу чаващи те инст и т у ции
на МВР, съгласувана с главните дирекции
или заинтересованите основни структури и
утвърдена от главния секретар на МВР.
Чл. 20. (1) На курс за първоначално професионално обучение се изпращат:
1. държавните служители – стажанти по
чл. 157, ал. 7 ЗМВР;
2. държавни служители, заемащи длъжности, за които се изисква първоначално
професионално обучение, което те не притежават;
3. държавни служители – при тяхно искане
за преназначаване на вакантна длъжност,
за която се изисква първоначално професионално обучение, което те не притежават,
след съгласие на съответните ръководители
на структури по чл. 37 ЗМВР;
4. държавни служители от Главна дирекция
„Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН) – МВР, заемащи младши
изпълнителски длъжности, след спечелен
конкурс за преминаване на по-висока по вид
длъжност с придобита образователно-квалификационна степен на висшето образование
„бакалавър“ извън АМВР.
(2) Дипломираните курсанти от АМВР и
от висшите военни училища, обучавани за
нуждите на МВР, не подлежат на първоначално професионално обучение.
(3) Не подлежат на първоначално професионално обучение служителите от МВР с
придобита образователно-квалификационна
степен на висшето образование „бакалавър“
в АМВР в различна от редовна форма на
обучение, спечелили конкурс за длъжности
за държавни служители с висше образование, ако придобитата в АМВР специалност
съответства на изискванията, определени в
длъжностната характеристика за съответната
длъжност.
Чл. 21. Повишаването на професионалната
квалификация е професионално обу чение
за придобиване на професионални знания
и умения за заемане на по-висока по вид
длъжност след спечелен конкурс.
Чл. 22. Повишената професионална квалификация се удостоверява с документ за
успешно завършен курс и е основание за
преназначаване на по-високата по вид длъжност, за която е спечелен конкурсът.
Чл. 23. Не подлежат на обучение за повишаване на професионалната квалификация
държавните сл у ж ители от МВР, заема ли
младши изпълнителски длъжности, с при-

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 1

до би т а о бра з оват е л но -к ва л ифи к а ц ион н а
степен на висшето образование „бакалавър“
в АМВР в различна от редовна форма на
обучение и спечелили конкурс за изпълнителска длъжност, ако придобитата в АМВР
специалност съответства на изискванията,
определени в длъжностната характеристика
за съответната длъжност.
Чл. 24. (1) Професионалната специализация е обучение за придобиване на знания и
умения за длъжност, за която съответният
служител не притежава необходимата професионална квалификация.
(2) Служителите се изпращат на курс за
професионална специализация:
1. преди преназначаването им на длъжността, за която не притежават необходимата
професионална квалификация;
2. при необходимост от професионална
квалификация за изпълнение на специфични
за длъжността служебни дейности.
Г л а в а

т р е т а

П Р О ФЕ С ИОН А Л НО ОБ У Ч Е Н И Е ПО
МЕСТОРАБОТА
Раздел I
Планиране, организиране, провеж дане и
контрол на професионалното обучение по
месторабота
Чл. 25. (1) Професионалното обучение по
месторабота се планира, организира и провежда по видовете подготовки по чл. 3, ал. 2.
(2) Ръководителите на стру кт у рите по
чл. 37 ЗМВР ръководят, контролират и отговарят за провеждането на професионалното
обучение по месторабота.
Чл. 26. За провеждане на професионалното обучение по месторабота се използват
форми и методи, съобразени с оперативната
обстановка, пол, длъжностна характеристика, нивото на подготовка на служителите,
ежедневната им дейност и материално-техническата база.
Чл. 27. (1) Професионалното обучение по
месторабота се организира за едногодишен
период.
(2) В професионалното обучение по месторабота участват и подлежат на проверки
за оценяване на нивото на професионалната
подготовка, както следва:
1. в специализираната подготовка – държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и
ал. 3 ЗМВР;
2. във физи ческ ата под г о т овк а – д ър жавните служители – полицейски органи и
органи по пожарна безопасност и защита на
населението, заемащи младши изпълнителски, изпълнителски и ръководни длъжности
до „началник на група“, с изключение на
д л ъж нос т и т е за разслед ва щ и пол и ца и и
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държавните служители, заемащи длъжности,
за които не се изисква първоначална професионална подготовка;
3. в подготовката по полицейска лична
защита – държавните служители – полицейски органи, заемащи младши изпълнителски,
изпълнителски и ръководни длъжности до
„началник на група“, с изключение на длъжностите за разследващи полицаи и държавните служители, заемащи длъжности, за които
не се изисква първоначална професионална
подготовка;
4. в стрелковата подготовка – държавните
служители – полицейски органи, заемащи
м л а д ш и и зп ъ л н и т е лс к и , и зп ъ л н и т е лс к и
и ръководни длъжности до „началник на
сектор“, с изключение на длъжностите за
разследващи полицаи;
5. в пожаро-строевата подготовка – държавните слу ж ители – органи по пожарна
безопасност и защита на населението, заемащи младши изпълнителски длъжности от
направление „Пожарогасителна и спасителна
дейност“, с изключение на служителите от
оперативните центрове.
(3) Годишното планиране, организиране и
провеждане на специализираната подготовка
се осъществява по организационно-планови
тримесечия.
(4) Физическата подготовка, подготовката
по полицейска лична защита, стрелковата
подготовка и пожаро-строевата подготовка
се планират, организират и провеждат по
спец иа лизи рани мет одик и, у т върдени о т
министъра на вътрешните работи.
(5) Видовете подготовки по чл. 3, ал. 2 се
провеждат по учебно-планова документация,
утвърдена от ръководителите на структурите
по чл. 37 ЗМВР, а за териториалните звена
на Главна дирекция „Национална полиция“
(ГДНП), Главна дирекция „Гранична полиция“ (ГДГП) и Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“
(ГДПБЗН) – утвърдена от съответните нача л н и ц и на зона л н и т е ж а н дармери йск и
у п ра в лен и я (ЗЖ У ) и л и о т с ъ о т в е т н и т е
директори на регионалните дирекции „Гранична полиция“ (РДГП) или регионалните
дирекции „Пожарна безопасност и защита
на населението“ (РДПБЗН).
(6) Учебно-плановата документация по
ал. 5 включва:
1. тематични планове по специализирана
подготовка и пожаро-строева подготовка;
2. ежемесечни учебни разписания;
3. годишни отчети.
Чл. 28. (1) Професионалното обу чение
по месторабота се провежда от инструктори по физическа подготовка, полицейска
лична защита и ст релкова подготовка и
пожаро-строева подготовка и обучители по
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специализирана подготовка и пожаро-строева подготовка.
(2) Ръководителите на стру кт у рите по
чл. 37 ЗМВР ежегодно определят със заповед служителите по ал. 1, техните права и
задължения.
(3) За териториалните звена на ГДНП,
ГДГ П и ГДПБЗН за повед та по а л. 2 се
издава от съответните началници на ЗЖУ
или от съответните директори на РДГП или
РДПБЗН.
(4) Ръководителите по ал. 2 и 3 са длъжни
да осигуряват на служителите, определени
със заповед, условия за подготовка и провеждане на обучението, включително да ги
освобождават от изпълнение на преките им
служебни задължения.
Чл. 29. (1) За инструктори и главни инструктори по физическа подготовка, полицейска лична защита и стрелкова подготовка
се определят служители, успешно завършили
съответен курс.
(2) За инструктори по пожаро-строева подготовка се определят държавни служители,
работещи по направление „Пожарогасителна
и спасителна дейност“, заемащи изпълнителски и ръководни длъжности.
Чл. 30. (1) За обу чители по специализирана подготовка и/или пожаро-строева
подготовка се определят служители, успешно
завършили съответен курс, и/или служители
с богат професионален опит в съответното
направление.
(2) При необходимост от провеждането
на специализираната подготовка и пожаростроевата подготовка като обучители могат
да се привличат лектори и експерти с богат
професионален опит извън системата на МВР.
Чл. 31. Контролът по провеждането на
професионалното обучение по месторабота
е постоянен процес и се осъществява чрез
проверки за оценяване на нивото на професионалната подготовка.
Раздел II
Видове професионално обучение по месторабота
Чл. 32. (1) Специализираната подготовка
има за цел поддържане на устойчиво ниво
на професионална квалификация на служителите и се провежда в установеното за
съответната структура работно време, организирано по структурни звена чрез:
1. теоретични форми на обучение;
2. практически форми на обучение;
3. смесени теоретико-практически форми
и решаване на казуси.
(2) Годишното планиране, организиране и
провеждане на специализираната подготовка
се осъществява по организационно-планови
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тримесечия, в които се планират не по-малко
от 9 часа.
Чл. 33. (1) Организацията на специализираната подготовка на структурите по чл. 37
ЗМВР обхваща дейности по:
1. анализиране състоянието на оперативната обстановка и степента на изпълнение
на задачите и дейностите за пред ходни я
организационно-планов или едногодишен
период;
2. определяне на тематичния обхват на
специализираната подготовка за следващия
организационно-планов период;
3. разработване и изпращане на звената
от по-нисък ранг на учебно съдържание в
рамките на определения тематичен обхват
по направления на дейност, източници на
информац и я и мет оди ческ и у казани я за
провеждане на подготовката;
4. организиране и провеждане на подготовката в рамките на тематичния обхват,
определен през предходния организационнопланов период.
(2) Специализираната подготовка на звената от по-нисък ранг през текущия организационно-планов период обхваща дейностите
по предходната алинея, както и провеждане
на подготовката по тематиката, определена
през предходния организационно-планов период, разработена от звената с по-висок ранг.
(3) Структурното ниво, до което се планира, организира и провежда специализираната подготовка по реда на предходните
алинеи, се определя от ръководителите на
структурите по чл. 37 ЗМВР.
(4) Специализираната подготовка на служителите, изпълняващи държавна служба
в най-ниското стру кт у рно ниво по ал. 3,
вк лючва само изу ча ва не на т емат иката,
разработена от структурното звено от повисок ранг.
Чл. 34. Физическата подготовка е основно
средство за поддържане високо ниво на работоспособност, противодействие на стреса,
здравословен начин на живот и има за цел:
1. физическо укрепване и възстановяване;
2. усъвършенстване на двигателни качества
и умения, необходими при изпълнение на
професионалните правомощия.
Чл. 35. Физическата подготовка включва
занимания с физически упражнения, вид
спорт или туризъм.
Чл. 36. Физическата подготовка се провежда в установеното за съответната структура работно време за не по-малко от 8 часа
месечно.
Чл. 37. Подготовката по полицейска лична защита има за цел усъвършенстване на
специфични двигателни качества и умения,
необходими за самозащ и та и ефек т ивно
изпълнение на длъжностните задължения.
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Чл. 38. Провеждането на подготовката по
полицейска лична защита се извършва от
инструктор по чл. 29, ал. 1 в предварително
определени групи.
Чл. 39. Обучението по полицейска лична защита се провежда в установеното за
съответната структура работно време за не
по-малко от 8 часа месечно.
Чл. 40. Стрелковата подготовка поддържа
и усъвършенства знанията и уменията за
прилагане на законоустановените норми за
използването на огнестрелно оръжие.
Чл. 41. Провеждането на стрелковата подготовка се извършва от инструктор по чл. 29,
ал. 1 в предварително определени групи.
Чл. 42. Стрелковата подготовка се провежда в установеното за съответната структура работно време за не по-малко от 4 часа
месечно.
Чл. 43. Пожаро-строевата подготовка има
за цел създаване, усъвършенстване и поддържане на необходимите практически умения
за работа със специализирана техника.
Чл. 44. Пожаро-строевата подготовка се
провеж да в установеното за съответната
структура работно време за не по-малко от
4 часа месечно.
Чл. 45. Времето за провеждане и участие
в професионално обучение по месторабота
се от чита за от работено време съгласно
наредбата по чл. 187, ал. 9 ЗМВР.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

РЕД ЗА ПРОВЕЖ Д АНЕ Н А ГОДИШН А
ПРОВЕРК А ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА НИВОТО
НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА ПОДГОТОВК А
Чл. 46. Годишната проверка за оценяване нивото на професионалната подготовка
е съвкупност от проверките по видовете
подготовка, в които участват служителите
по чл. 27, ал. 2.
Чл. 47. Годишната проверка за оценяване
на нивото на професионалната подготовка
се провежда не по-късно от октомври, като
се предвиждат допълнителни дати за служителите, които са били възпрепятствани
да се явят на определените дати.
Чл. 48. (1) Годишната проверка за оценяване на нивото на професионалната подготовка се провежда от комисии, чийто състав
се определя със заповед на ръководителя
на съответната структура по чл. 37 ЗМВР, а
за териториалните звена на ГДНП, ГДГП и
ГДПБЗН – издадена от съответните началници на ЗЖУ или от съответните директори на
РДГП или РДПБЗН, и включва председател
и членове от съответната структура.
(2) Председател на комисията може да бъде
само държавен служител, заемащ ръководна
или по-висока длъжност.

С Т Р.

14

ДЪРЖАВЕН

(3) В състава на комисията за годишната
проверка по ал. 1 могат да бъдат включени
и служители от:
1. обучаващите институции на МВР;
2. дирекция „Човешки ресурси“  –  МВР,
или звената „Човешки ресурси“ на съответната структура.
Чл. 49. Годишната проверка по специализираната подготовка се извършва чрез
писмен тест по направление на дейност,
разработен от обучителите по чл. 30, ал. 1
и утвърден от ръководителя на съответната
структура по чл. 37 ЗМВР, като условията и
редът за провеждане на тестовите проверки
за оценяване на нивото на специализираната
подготовка се определят с правила съгласно
приложението.
Чл. 50. Годишната проверка за оценяване на нивото на физическата подготовка,
подготовката по полицейска лична защита,
стрелковата подготовка и пожаро-строевата
подготовка се извършват по реда на специализираните методики по чл. 27, ал. 4.
Чл. 51. (1) Установено несъответствие на
нивото на професионалната подготовка е
налице при получена от служителя оценка
„НЕИЗДЪРЖ АЛ“ на годишната проверка на
един или повече от видовете подготовки, на
които подлежи съгласно чл. 27, ал. 2.
(2) При установено несъответствие на
н и во т о на п р о ф е сиона л нат а под г о т овк а
на служител с изискванията за заемане на
длъжността при две последователни годишни
проверки звеното „Човешки ресурси“ към
съответната структура писмено уведомява
прекия му ръководител за предприемане на
действия по изготвяне на оценка на изпълнението на длъжността при условията и по
реда на наредбата по чл. 164а, ал. 2 ЗМВР.
Чл. 52. До кра я на месец ноември на
текущата календарна година комисиите по
чл. 48, ал. 1 предоставят резултатите от проведената годишна проверка на звената „Човешки ресурси“ към съответната структура
по чл. 37 ЗМВР за прилагане към ЛК Д на
съответния служител и изготвяне на отчет.
Г л а в а

п е т а

ОТ ЧИ ТА НЕ Н А ПРОФЕСИОН А ЛНОТО
ОБУЧЕНИЕ
Чл. 53. (1) Отчитането на резултатите от
проведеното професиона лно обу чение по
месторабота се извършва в края на текущия
едногодишен период.
(2) В срок до 10 декември на текущата
календарна година ръководителите на структурите по чл. 37 ЗМВР утвърждават отчет
за п роведеното п рофесиона лно обу чение
по месторабота по видовете подготовки по
чл. 3, ал. 2.
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(3) В срок до 15 декември на текущата
календарна година ръководителите на структурите по чл. 37 ЗМВР изпращат отчетите
си по специализирана подготовка и пожаростроева подготовка до ДЧР за изготвяне на
обобщен отчет за проведеното професионално
обучение по месторабота на служителите
от МВР.
(4) В срок до 15 декември на текущата
календарна година ръководителите на структурите по чл. 37 ЗМВР изпращат отчетите
си по физическа подготовка, подготовка по
полицейска лична защита и стрелкова подготовка до АМВР за изготвяне на обобщен
отчет. В срок до 30 декември АМВР изпраща
обобщения отчет до ДЧР.
(5) В срок до 25 януари ДЧР изготвя обобщен отчет за проведеното професионално
обучение по месторабота на служителите от
МВР за предходната календарна година и
го предоставя за утвърждаване от главния
секретар на МВР.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Служителите на МВР се изпращат
на доп ъ лни т елно обу чение в обу чаващ и
институции на МВР и в други национални
и чуждестранни обучаващи институции по
реда на чл. 12 от наредбата.
§ 2. Разходите за у частие в професионалното обучение с откъсване от работа се
определят по методика, която се разработва
от дирекция „Планиране и управление на
бюджета“ в срок до 1 месец от влизането в
сила на тази наредба.
§ 3. В срок до пет месеца от влизането
в сила на наредбата А МВР съвместно с
ГДПБЗН – МВР, изготвят и предоставят за
утвърждаване от министъра на вътрешните
работи специализирана методика по пожаро-строева подготовка на служителите от
ГДПБЗН.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 4. Тази наредба се издава на основание
чл. 170, ал. 5 и чл. 170а, ал. 2 от Закона за
Министерството на вътрешните работи.
§ 5. Тази наредба отменя Наредба № 8121з346 от 2014 г. за професионалното обучение
на служителите от Министерството на вътрешните работи (обн., ДВ, бр. 66 от 2014 г.;
изм. и доп., бр. 37 и 77 от 2015 г.; изм., бр. 36
от 2016 г.).
§ 6. Методическо ръководство по изпълнение на наредбата се осъществява от дирекция
„Човешки ресурси“ – МВР.
§ 7. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Пламен Узунов
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Приложение
към чл. 49
ПРАВИЛА
за реда и условията за провеждане на тестова
проверка за оценяване на нивото на специализираната подготовка на служителите от
Министерството на вътрешните работи
I. Общи положения
1. С тези правила се определят условията
и редът за провеждане на тестова проверка за
оценяване на нивото на специализираната подготовка на държавните служители по чл. 142,
ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Закона за Министерството
на вътрешните работи (ЗМВР).
2. По тези правила се оценява нивото на
специализираната подготовка по направления
на дейност от проведеното през съответната
календарна година професионално обучение по
месторабота на служителите, заемащи младши
изпълнителски, изпълнителски и ръководни
длъжности до „началник на отдел“.
3. Целта на тези правила е унифициране на
практиката при провеждане на тестова проверка
за оценяване на нивото на специализираната
подготовка от професионалното обучение по
месторабота, както и установяване степента
на познаване на нормативните актове, регламентиращи дейността на структурното звено и
функциите на заеманата длъжност.
II. Условия и ред за провеждане на тестови
проверки за оценяване нивото на специализираната подготовка
4. Тестовете за проверка на специализираната подготовка се организират и провеждат по
реда на чл. 48 от Наредбата при унифицирани
условия за проверяваната група служители – определен час, място на провеждане и еднакво
времетраене на теста (60 минути).
5. За провеж дането на тестова проверка
се разработват 3 различни варианта на тест с
еднаква степен на трудност, с по 30 въпроса с
един възможен верен отговор по изучаваната
през учебната година по месторабота тематика.
6. Служител от проверяваната група изтегля
чрез жребий един от вариантите на теста и го
обявява пред останалите служители.
7. Провеждащият теста за проверка на специализираната подготовка:
а) разпределя служителите, които са се явили
в съответното помещение (зала);
б) запознава участниците с условията и реда
за провеждане на тестовата проверка, като не
се разрешава използването на помощни учебни
материали;
в) инструктира участниците за начина за
попълване на отчетната карта;
г) се уверява, че проверяваните служители
са разбрали условията, и отговаря на въпроси
по организацията на тестовата проверка.
8. При провеждане на тестовата проверка
не се допуска: преписване, размяна, пресни-
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мане, изнасяне от помещението и нанасяне на
отметки върху теста.
9. Всеки от проверяваните служители получава тест с 30 въпроса и отчетна карта за
попълване по образец № 1.
10. Отчетната карта се попълва с химикал,
пишещ със син цвят.
11. В отчетната карта проверяваният служител вписва: структурно звено, специфично
наименование, имена и длъжност, дата, подпис,
вариант на тест, който е решил.
12. На отчетната карта има 30 полета с по
три възможни отговора („а“, „б“, „в“), съответстващи на 30 въпроса от теста. Верният отговор
е само един, който се отбелязва със знак „Х“.
13. Ако служителят прецени, че е сгрешил
и верният отговор е друг – огражда с кръг зачертания отговор, подписва се в празното поле
встрани и маркира верния отговор.
14. Непопълнен отговор на въпрос или дадени повече от един отговор в отчетната карта
се отчита за грешка.
15. По време на теста не са позволени прекъсвания и почивки.
16. В случай че се установи служител, който
осуетява обективното оценяване на неговите
знания – същият се отстранява от залата и се
счита, че не е издържал тестовата проверка.
III. Оцен яване на резултатите от теста за
оцен яване на нивото на специа лизираната
подготовка
17. Резул тат ът о т тестовата п роверка се
оценява по точкова система.
18. За всек и г решен отговор се дава по
1 наказателна точка.
19. Служителят не е издържал теста при
повече от 10 грешни отговора.
20. Провеждащият тестовата проверка проверява отчетната карта чрез контролен шаблон.
21. В отчетната карта се отразяват броят на
грешните отговори и оценката „ИЗДЪРЖ АЛ“/
„НЕИЗДЪРЖ АЛ“.
22. След изчисл яване на резултата от тестовата проверка не се доп ускат корек ции в
от четната карта, освен так ива, които са необходими за отст ран яване на явни фактическ и
г решк и.
23. Поправките се извършват единствено
от служителя, провеждащ тестовата проверка.
24. За резултата от тестовата проверка се
изготвя протокол по образец № 2.
25. Отчетните карти от проведената тестова
проверка се прилагат към ЛКД на служителите.
26. В петдневен срок от п рик лючване на
тестови те п роверк и п ротоколи те с резул тат и те от тя х се изп ращат до звената „Човешк и
ресу рси“ к ъм съот вет ната ст ру к т у ра по ч л. 37
ЗМВР.
Приложения:
1. Образец на отчетна карта – 1 лист.
2. Образец на протокол – 1 лист.
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ОБРАЗЕЦ № 1

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
....................................................................................
(наименование на структурата)

ОТЧЕТНА

КА Р ТА

за оценяване нивото на специализираната подготовка
по реда на чл. 48 от Наредба № 8121з-433 от 16.03.2017 г. за професионалното
обучение на служителите от МВР
…………………………….……………………………………………….…………………………
………………………………………………………………………………………………………..
(специфично наименование, имена, длъжност, структурно звено на проверявания служител)
гр. …………………..
……………….20…..г.

Подпис::………………………

Отговори по въпросник, вариант „….....”
а

9.
б

в

а

10.
б

в

а

11.
б

в

а

12.
б

в

а

13.
б

а

14.
б

в

а

15.
б

в

а

16.
б

а

1.
б

в

а

2.
б

в

а

3.
б

а

4.
б

а

5.
б

а

6.
б

а

7.
б

а

8.
б

в

в

Грешни отговори: ……...(бр.)
Оценка: ………………...………
(издържал/неиздържал)

а

17.
б

в

а

18.
б

в

а

19.
б

в

а

20.
б

в

а

21.
б

а

22.
б

в

в

а

23.
б

в

в

а

24.
б

в

в

в

а

25.
б

в

а

26.
б

в

а

27.
б

в

в

а

28.
б

в

в

а

29.
б

в

а

30.
б

в

в

Проверил теста: .………………………….....
(подпис, име и фамилия)

ЗАБЕЛЕЖКА: Верният отговор се отбелязва със знак „Х”.
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ОБРАЗЕЦ № 2

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

.............................................................................................................................
(наименование на структурата)

ПРОТОКОЛ
от тестова проверка, проведена в ………………............................................................., за
оценяване нивото на специализираната подготовка

Основание за провеждане на проверката: чл. 48 от Наредба № 8121з-433
от 16.03.2017 г. за професионалното обучение на служителите от МВР.
Дата на провеждане на тестовата проверка: ……………………………
Подлежат на проверка: ………………......
Явили се на проверка: ……………………
Не се явили на проверка: ………………...
Издържали тестовата проверка: …………………….
Неиздържали тестовата проверка: …………………

Списък на служителите и резултати от проведената тестова проверка
Брой
№
Три имена на служителя:
Длъжност:
грешни
отговори:
1.
2.
3.
4.
5.

гр. ……….…......
………...... 20... г.

Оценка:

Провел тестовата проверка: ….………..............................
(…………........................……)
(подпис, име и фамилия)

2093
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Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-406 от 2015 г. за условията и реда
за провеждане на конкурс за преминаване в
по-висока по вид длъжност на държавните
служители в Министерството на вътрешните
работи (ДВ, бр. 29 от 2015 г.)
§ 1. В чл. 1 след думите „ал. 1, т. 1“ се добавя
и „ал. 3“, а думите „и по § 86 от преходните
и заключителните разпоредби на Закона за
изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи (ДВ, бр. 14
от 2015 г.)“ се заличават.
§ 2. В чл. 5 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3 след думите „класифицирана информация“ се добавя „и успешно завършване
на съответната професионална подготовка“.
2. Алинея 4 се отменя.
§ 3. В чл. 10 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 думите „в МВР“ се заменят с „по
чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3 ЗМВР“.
2. В ал. 3, т. 2 след думата „конкурсът“ се
поставя запетая и се добавя „или на друга
структура на МВР“.
3. Създава се нова ал. 4:
„(4) По преценка на министъра на вътрешните работи:
1. в състава на комисията могат да се
включват и служители от:
а) дирекция „Вътрешна сигурност“ – МВР;
б) други структури/звена със същото направление на дейност като конкурсната длъжност;
2. служители от дирекции „Човешки ресурси“  –  МВР, и „Вътрешна сигурност“ – МВР,
могат да присъстват при провеждането на
структурираното интервю извън случаите по
т. 1, буква „а“.“
4. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
§ 4. В чл. 15, ал. 1, т. 3 след думите „дисциплинарни наказания“ се поставя запетая и се
добавя „както и за обстоятелствата по чл. 6,
ал. 3, т. 2 и 3“.
§ 5. В чл. 29 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, изречение първо думите „председателят на конкурсната комисия“ се заменят
с „ръководителят на съответната структура“,
а в изречение второ думите „ръководителя на
съответната структура“ се заменят с „дирекция
„Човешки ресурси“ – МВР“.
2. В ал. 2 думите „председателят на конкурсната комисия“ се заменят с „ръководителят на
съответната структура“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 6. Неприключените до влизането в сила
на тази наредба конкурси за преминаване в
по-висока по вид длъжност се провеждат по
досегашния ред.
§ 7. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Пламен Узунов
2094
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МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
Наредба за допълнение на Наредба № 10 от
2015 г. за условията за регистрация и реда
за идентификация на пчелните семейства
(ДВ, бр. 27 от 2015 г.)
§ 1. Създават се чл. 7а и 7б:
„Чл. 7а. (1) Средството за официална идентификация на пчелните семейства, чиито
собственици или ползватели участват за подпомагане по мерки „Агроекология и климат“,
„Биологично земеделие“ от Програмата за
развитие на селските райони 2014 – 2020 г. и
„Агроекологични плащания“ от Програмата
за развитие на селските райони 2007 – 2013 г.
е индивидуална идентификационна табела.
(2) Средството за официална идентификация на пчелните семейства е:
1. изработено от гъвкав, пластичен материал;
2. защитено от фалшифициране, лесно
да се разчита през целия живот на пчелното семейство и надписът му да не може се
заличава;
3. направено така, че след поставяне на
капака на кошера да остава на мястото на
поставяне.
(3) Средството за официална идентификация на пчелните семейства отговаря на
следните специфични изисквания:
1. да бъде с жълт цвят;
2. има правоъг ълна форма – височина
45 – 60 мм и дължина 65 – 90 мм;
3. структурата на номера се състои от:
абревиатурата на компетентния орган на латиница (BFSA), номер „100 XXX X X X X Х
X X X X “, като първите три цифри на табелата
показват кода на страната (100), следващите
три показват кода на производителя и/или
търговеца на табелата, а следващите д е в е т
ц и ф р и са поредният номер на средството
за официална идентификация на пчелното
семейство, като последните четири цифри
са с по-голям размер;
4. надписите са в черен цвят, разположени
са на три реда съгласно образеца в приложението и съдържат:
а) абревиатурата на компетентния орган
на латиница (BFSA), като символите са с
минимална височина 5 мм;
б) баркод с номера на индивидуалната
и ден т ификационна табела, обозначаваща
пчелното семейство с минимална височина
8 мм;
в) номера на индивидуална идентификационна табела, обозначаваща пчелното семейство, като първите 11 символа са с височина
5 мм, а последните 4 – с височина 10 мм.
(4) Допустимо е идентифициране на пчелни семейства с табела с вграден електронен
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транспондер, отговарящ на ISO стандарти
11784 и 11785, които са:
1. само четими пасивни транспондери
(електронни устройства), използващи HDX
или FDX-B технология, в съответствие с ISO
стандарти 11784 и 11785;
2. четими от четящите устройства, отговарящи на ISO стандарт 11785, и четящи
HDX или FDX-B транспондери (електронни
устройства), като разстоянието за четене на
портативни четящи устройства трябва да
бъде минимум 12 см.
(5) При използване на табела с вграден
електронен транспондер тя трябва да отговаря на изискванията по ал. 3, т. 2 – 4, като
цветът е оранжев, а номерът на електронния
транспондер съответства на баркода и изписания номер.
(6) Средството за официална идентификация на пчелното семейство e негодно за
използване:
1. при производствен дефект;
2. ако вече е използвано.
(7) Средството за официална идентификация на пчелните семейства е невалидно:
1. при пълна или частична невъзможност да
се разчита надписът (баркодът или номерът);
2. когато пчелното семейство е умряло/
принудително унищожено;
3. при повреждане по време на поставянето;
4. при повреждане по време на употреба;
5. при опит за манипулация (опит за промяна на производствената форма и номер).
(8) Средствата за официална идентификация се отразяват като невалидни от собственика на животновъдния обект (пчелина)
в тридневен срок от датата на събитието, за
което се съставя протокол от собственика на
пчелното семейство по образец, утвърден от
изпълнителния директор на БАБХ.
(9) Средствата за официална идентификация на пчелните семейства, отразени за
невалидни по реда на ал. 8, и съпровождащият
ги протокол се предават на регистрирания
ветеринарен лекар, обслужващ животновъдния обект, в срок не по-късно от един месец
считано от датата на събитието, за което се
съставя приемно-предавателен протокол.
(10) Невалидните средства за официална
идентификация на пчелните семейства се
унищожават съгласно Закона за управление
на отпадъците с изключение на средствата
за официална идентификация по ал. 7, т. 2,
които се у нищожават заедно с пчелното
семейство и за тях не се прилага редът по
ал. 8 и 9.
Чл. 7б. (1) Пчелните семейства се идентифицират от собственика на животновъдния
обект, като:
1. от дясната страна на предната част на
капака на кошера се поставя индивидуална
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и ден т ификационна табела, обозначаваща
пчелното семейство;
2. индивидуалната идентификационна табела се закрепва трайно, така че да остане
на мястото на поставяне.
(2) Когато индивидуална идентификационна табела е невалидна поради пълна или частична невъзможност да се разчита надписът,
номерът или баркодът съгласно чл. 7а, ал. 7,
т. 1, пчелното семейство се идентифицира с
нова индивидуална идентификационна табела.
Връзката между двата номера на индивидуалните идентификационни табели се отразява в
дневника на пчелина и в Информационната
система на БАБХ – ВетИС.
(3) Индивидуалната идентификационна
табела съпровожда пчелното семейство при
преместване в друг кошер от пчелина, като се
отстранява от стария и се поставя на новия
кошер. Когато пчелното семейство се търгува
с кошера, индивидуалната идентификационна
табела не се отстранява.
(4) При принудително убиване на пчелно
семейство по чл. 8, ал. 1 индивидуалната
идентификационна табела се унищожава заедно с унищожаването на пчелното семейство.
(5) Индивидуалната идентификационна
табела не може да се използва повторно за
официална идентификация на друго пчелно
семейство.
(6) Данните от извършената официална
идентификация и движението на пчелното
семейство се отразяват в Интегрираната информационна система на Българската агенция
по безопасност на храните – ВетИС.“
§ 2. Създава се приложение към чл. 7а,
ал. 3, т. 4:
„Приложение
към чл. 7а, ал. 3, т. 4

“
Заключителни разпоредби
§ 3. Пчелните семейства на собствениците
или ползвателите, участващи по мерки „Агроекология и климат“, „Биологично земеделие“
от Програмата за развитие на селските райони
2014 – 2020 г. и „Агроекологични плащания“
от Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г., трябва да бъдат идентифицирани по реда на чл. 7а към момента на
кандидатстване.
§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Христо Бозуков
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Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2016 г. за прилагане на подмярка
19.4. „Текущи разходи и популяризиране на
стратегия за Водено от общностите местно
развитие“ на мярка 19. „Водено от общностите
местно развитие“ от Програмата за развитие
на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
(обн., ДВ, бр. 9 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 53
от 2016 г.)
§ 1. В чл. 3 думите „или оправомощено от
него лице“ се заличават, а думите „сключен
договор“ се заменят със „сключено споразумение“.
§ 2. Създава се чл. 5а:
„Чл. 5а. Дейности, изпълнявани на територията на Република България, за които има
определени опростени разходи по чл. 5, т. 2
и 3, се включват в заявлението за планирани дейности и разходи, като задължително
се използват посочените в приложение № 1
стойности и при спазване на размера по
чл. 6, ал. 2.“
§ 3. Създава се чл. 6а:
„Чл. 6а. Определената в приложение № 1
стойност е с включен данък добавена стойност
(ДДС) за местни инициативни групи, които
не са регистрирани по Закона за данък върху
добавената стойност.“
§ 4. В чл. 8 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Допустими за възстановяване са разходи, извършени от МИГ, която отговаря на
условията за допустимост, посочени в чл. 12
и 13 от Наредба № 22 от 2015 г.“
§ 5. В чл. 9, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 2 след думите „разходи за“ се добавя
„външни услуги“ и се поставя запетая, думата
„работодателя“ се заменя с „МИГ“ и след
думите „на експерти“ се добавя „(физически
или юридически лица);“.
2. В т. 3 след думата „услуги,“ се добавя
„непряко“.
3. Точка 11 се изменя така:
„11. разходи за застраховане на закупени
по реда на тази наредба след подписване на
споразумението за изпълнение на стратегия
дълготрайни материални активи, както и на
такива, закупени по реда на Наредба № 23
от 2009 г. и на Наредба № 16 от 2015 г. за
прилагане на подмярка 19.1. „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19. „Водено от
общностите местно развитие“ от Програмата
за развитие на селските райони за периода
2014 – 2020 г. (ДВ, бр. 59 от 2015 г.), наричана
по-нататък „Наредба № 16 от 2015 г.“, до срока, определен за задължително застраховане
съгласно съответните наредби;“.
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4. В т. 15 накрая се добавя „както и на
Европейската ЛИДЕР асоциация и други
асоциации на МИГ“.
§ 6. В чл. 10 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 2 думите „или по реда на“ се заменят с „по реда на Наредба № 16 от 2015 г.
или по реда на“.
2. Точка 11 се изменя така:
„11. платени в брой, с изк лючение на
разходите по чл. 9, ал. 2, т. 4, 12, 14, 15, за
комуникация и външни услуги – телефон,
интернет, пощенски услуги, куриерски услуги,
топло- и електроенергия, вода, както и разходи за техническо обслужване на автомобил
и годишни винетни такси, такси за издаване
на изискуеми документи и разходи за застрахователни премии;“.
3. Създава се т. 16:
„16. за разходи за възнаграждения и осигуровки по чл. 9, ал. 2, т. 2 и 3 на служители,
наети по реда на чл. 13 от Наредба № 22 от
2015 г. в същата МИГ.“
§ 7. В чл. 11 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „договор“ се заменя със
„споразумение за изпълнение на стратегия
за ВОМР“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Към заявлението по ал. 1 се прилага
нотариално заверено изрично пълномощно,
ако не е подадено лично от законния представител на МИГ.“
3. В ал. 4 думите „министърът на земеделието и храните или оправомощено от него
лице“ се заменят с „ръководителят на УО на
ПРСР 2014 – 2020 г.“.
§ 8. В чл. 12 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) накрая се поставя запетая и се добавя
„към което се прилагат следните документи:“;
б) създават се т. 1 и 2:
„1. декларации съгласно приложение № 6
към чл. 24, ал. 1, т. 8 от Наредба № 22 от
2015 г., попълнени от законния представител на МИГ, от членовете на колективния
управителен орган и от представляващите по
закон и пълномощие членове на колективния
управителен орган на МИГ, когато същите са
юридически лица;
2. нотариално заверено изрично пълномощно, ако заявлението не е подписано лично от
законния представител на МИГ.“
2. В ал. 4 думите „министъра на земеделието и храните или оправомощено от него
лице.“ се заменят с „ръководителя на УО на
ПРСР 2014 – 2020 г.“.
§ 9. В чл. 14, ал. 1 и 2 думите „министърът
на земеделието и храните или оправомощено
от него лице“ се заменят с „ръководителят
на УО на ПРСР 2014 – 2020 г.“.
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§ 10. В чл. 15, ал. 5 думите „Министърът
на земеделието и храните или оправомощено
от него лице“ се заменят с „Ръководителят
на УО на ПРСР 2014 – 2020 г.“.
§ 11. В чл. 16, ал. 1 се създава изречение
второ: „Към обобщения годишен доклад се
прилага нотариално заверено изрично пълномощно, ако докладът не е подписан лично
от законния представител на МИГ.“
§ 12. В чл. 28, ал. 1, т. 7 думите „и декларация по чл. 24, ал. 1, т. 9“ се заличават.
§ 13. В чл. 34 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 след думите „2020 г.“ запетаята
и думите „2021 г.“ се заличават, а думите
„2022 г.“ навсякъде се заменят с „2021 г.“
2. В ал. 3 след думите „плащане за“ се
добавя „2022 г. или“.
§ 14. В чл. 36 ал. 1 се изменя така:
„(1) Местната инициативна група е длъжна
да осигури публичност на дейността си и на
източниците на финансиране съгласно:
1. изиск вани я та, посочени в Единни я
наръчник на бенефициента за прилагане на
правилата за информация и комуникация
2014 – 2020 г., съгласно приложение № 2 от
Националната комуникационна стратегия за
програмен период 2014 – 2020 г.;
2. приложение № ІІІ „Информация и публичност, посочени в член 13“ от Регламент
за изпълнение 808/2014 на Комисията от
17 юли 2014 г. за определяне на правила за
прилагането на Регламент (ЕС) № 1305/2013
на Европейския парламент и на Съвета относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд
за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)
(ОВ, L 227, 31 юли 2014 г.) и Регламент за
изпълнение (ЕС) 2016/669 на Комисията от
28 април 2016 г. за изменение на Регламент за
изпълнение (ЕС) № 808/2014 по отношение на
изменението и съдържанието на програмите
за развитие на селските райони, публичността
на тези програми и коефициентите на преобразуване в животински единици (ОВ, L 115
от 29 април 2016 г.);
3. раздел ІІ, точка 2.2 от Приложение ХІІ от
Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския
парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г.
за определяне на общоприложими разпоредби
за Европейския фонд за регионално развитие,
Европейския социален фонд, Кохезионния
фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд
за морско дело и рибарство и за определяне
на общи разпоредби за Европейския фонд за
регионално развитие, Европейския социален
фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд
за морско дело и рибарство и за отмяна на
Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета (ОВ,
L 347 от 20 декември 2013 г.), приложими за
мерките за информация и публичност.“
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§ 15. В допълнителната разпоредба, в § 1
се създава т. 11а:
„11а. „Непреки разходи“ са разходите по
чл. 9, ал. 2, т. 3, 5, 6, 8, 10, 12 и 18.“
§ 16. В приложение № 7 към чл. 29, ал. 2,
раздел А. „Общи документи“ т. 2, 4, 10, 12 и
14 се отменят.
§ 17. Навсякъде в наредбата думите „договор за изпълнение“ се заменят със „споразумение за изпълнение“.
Преходна разпоредба
§ 18. Параграф 8, т. 1 не се прилага за
започналите и недовършени до влизането в
сила на тази наредба процедури, свързани с
одобрение на заявленията по чл. 11 и 12.
Министър:
Христо Бозуков
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НАЦИОНАЛНА
ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА
Условия и ред за изменение и допълнение
на Условия и ред за сключване на договори
за отпускане и заплащане на лекарствени
продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за
лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични
храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК
(обн., ДВ, бр. 22 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 49
от 2016 г., в сила от 1.04.2016 г. до 31.03.2017 г.)
§ 1. В чл. 20 ал. 2 и 3 се изменят така:
„(2) Изпълнителят се задължава да съхранява информацията за цялостното движение
на лекарствените продукти, отпуснати в изпълнение на договора, както в оперативната
база данни на софтуера, така и в архив за не
по-малко от една календарна година. Архивът
трябва да може да възстанови информацията
за движението на лекарствените продукти на
компютъра в аптеката в случай на дефект
или срив в хардуерната конфигурация на
аптечната програма.
(3) При проверка изпълнителят е длъжен
да осигури на контролните органи достъп до
информацията по ал. 2 в момента на проверката в оперативната база данни, а при невъзможност – в тридневен срок от извършването
є след възстановяване от архив. Информацията
по ал. 2 за цялостното движение на лекарствените продукти се генерира от софтуера
на аптеките в съответствие със справките,
дефинирани в документ „Изисквания към
софтуера, обработващ рецептите от аптеките“,
публикуван на интернет страницата на НЗОК.“
§ 2. В чл. 21 се правят следните изменения:
1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
„(1) Изпълнителят се задължава да въвежда
в софтуера по чл. 20, ал. 1 реквизитите от
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изпълняваните рецепти. Изискванията към
софтуера се определят съвместно от представителите на НЗОК и БФС по реда на чл. 45,
ал. 15 ЗЗО.
(2) Въвеждането на информацията по ал. 1
се извършва в момента на отпускане на лекарствените продукти, медицинските изделия
и диетичните храни за специални медецински
цели в приемното помещение на аптеката от
магистър-фармацевтът, който ги отпуска.“
2. Алинеи 3 и 4 се отменят.
§ 3. В чл. 48, ал. 1 се правят следните
изменения:
1. В т. 9 и 10 думите „ал. 1“ се заменят с
„ал. 2“.
2. Точка 15 се отменя.
§ 4. В чл. 51 се правят следните изменения:
1. В ал. 2, т. 1 думите „31.03.2017 г.“ се
заменят с „31.03.2018 г.“
2. В ал. 3, т. 1 и 2 думите „31.03.2017 г.“ се
заменят с „31.03.2018 г.“
§ 5. Създава се приложение № 6 „Образец
на типово допълнително споразумение към
договор за отпускане на лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни
за специални медицински цели за домашно
лечение, заплащани напълно или частично
от НЗОК/РЗОК“ със следното съдържание:
„Приложение № 6
Образец на типово допълнително споразумение
ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ
КЪМ ДОГОВОР
№ ……………/…………2016 Г.
ЗА ОТПУСК АНЕ НА
ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, МЕДИЦИНСКИ
ИЗДЕЛИЯ И ДИЕТИЧНИ ХРАНИ ЗА СПЕЦИАЛНИ МЕДИЦИНСКИ ЦЕЛИ ЗА ДОМАШНО
ЛЕЧЕНИЕ, ЗАПЛАЩАНИ НАПЪЛНО ИЛИ
ЧАСТИЧНО ОТ НЗОК/РЗОК
Днес, ………….................... 201….. г., в гр. ...........
...................................................................... между
НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА
К АСА, София 1407, ул. Кричим 1, БУЛСТАТ:
121858220, представлявана на основание чл. 20,
ал. 1, т. 1 ЗЗО от ....................................................
................................................................................ –
директор на Районна здравноосигурителна каса –
гр. ............................................................................ ,
седалище и адрес на РЗОК: гр. .......................... ,
ул. .............................................................. № .........,
тел. ................, факс: .................., e-mail ............... ,
наричана за краткост по-долу „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“ –
от една страна,
и
.................................................................................. ,
(наименование на търговеца/клона на чуждестранния
търговец/европейското дружество, вид на търговеца,
седалище и адрес на управление на лицето, получило разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти)
представляван от ....................................................
(имена по документ за самоличност)
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в качеството му на ............................................... ,
ЕИК .........................................................................
(на търговеца/клона на чуждестранния търговец/
европейското дружество)
Банкова сметка:.................................................
Банка: .................................................................
Адрес на банката: ............................................
...................................................................................
BIC ...........................................................................
IBAN ....................................................................... ,
открита на името на: ............................................
...................................................................................
Тел./факс № ……………………, e-mail ................... ,
притежаващ разрешение за търговия на дребно с
лекарствени продукти в аптека №/дата .............,
издадено от ..............................................................
Адрес на аптеката: ...........................................
област .........................., община ........................... ,
населено място: гр./с. .......................................... ,
ул. ............................................................ № ............ ,
тел. .................................., факс: ..............................
ръководител на аптеката: маг.-фарм. .................
.................................................................................. ,
(имена по документ за самоличност)
УИН на магистър-фармацевта – ръководител на
аптеката ......................................
Адрес за кореспонденция (на търговеца): ....
...................................................................................
Телефон ……………………………, факс: .................... ,
E-mail ……………………, моб. телефон ..................
Регистрационен № на аптеката в РЗОК: ......... ,
наричан по-долу за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ“ –
от друга страна,
на основание чл. 45, ал. 15 ЗЗО, чл. 7, ал. 1
и чл. 16, ал. 1 от Наредба № 10 от 2009 г. за
условията и реда за заплащане на лекарствени
продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 и 2 от Закона за
лекарствените продукти в хуманната медицина,
на медицински изделия и на диетични храни за
специални медицински цели, както и на лекарствени продукти за здравни дейности по чл. 82,
ал. 2, т. 3 от Закона за здравето (ДВ, бр. 24 от
2009 г.) (Наредба № 10) и в съответствие със
съгласуваните между НЗОК и БФС Условия и
ред за сключване на договори за отпускане и
заплащане на лекарствени продукти по чл. 262,
ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в
хуманната медицина, на медицински изделия и на
диетични храни за специални медицински цели,
заплащани напълно или частично от НЗОК (ДВ,
бр. 22 от 2016 г.), както и на основание чл. 46,
ал. 2, т. 1 от договора СЕ СКЛЮЧИ НАСТОЯЩОТО ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ
КЪМ ПОСОЧЕНИЯ ДОГОВОР ЗА СЛЕДНОТО:
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приемат следните изменения и допълнения на описаните по-долу клаузи от договора:
§ 1. В чл. 1 ал. 2 се изменя така:
„(2) Изпълнителят чрез посочената аптека
ще отпуска по реда на този договор:
1. Всички лекарствени продукти по
ал. 1 извън тези по т. 2

2. Лекарствени продукти от следните
групи:
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2.1. Лекарствени продукти, съдържащи
наркотични и упойващи вещества
(при условията на ЗКНВП)



2.2. Лекарствени продукти от група IА,
предписвани по „Протокол за предписване
на лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК“
(обр. МЗ-НЗОК)
2.3. Лекарствени продукти от група IВ,
предписвани по „Протокол за предписване
на лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК“
(обр. МЗ-НЗОК) 

2.4. Лекарствени продукти от група IС,
предписвани по „Протокол за предписване
на лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК“
(обр. МЗ-НЗОК):
2.4.1. Лекарствени продукти за поддържаща хормонална терапия на болни от
злокачествени заболявания

2.4.2. Лекарствени продукти – аналогови инсулини

2.4.3. Лекарствени продукти, предназначени за поддържащо лечение на трансплантирани пациенти

2.4.4. Лекарствени продукти от група IС –
без тези по т. 2.4.1, т. 2.4.2 и т. 2.4.3
2.5.Лекарствени продукти, съдържащи
едно активно вещество (монопродукти)
за лечение на заболяването есенциална

хипертония с МКБ код I10.
(в случай че изпълнителят ще отпуска лекарствени
продукти от съответната група по чл. 1, ал. 2, т. 2,
в квадратчето срещу нея се поставя знак „Х“)“
§ 2. В чл. 2, ал. 2 т. 1 – 6 се изменят така:
„1. Диетични храни за специални медицински цели

2. Медицински изделия за стомирани
болни

3. Медицински изделия – тестленти

4. Медицински изделия – превръзки за
булозна епидермолиза

5. Медицински изделия за прилагане с
инсулинова помпа

6. Медицински изделия за субкутанна
инфузия на имуноглуболини

(в случай че изпълнителят ще отпуска медицински
изделия и/или диетични храни за специални медицински цели по чл. 2, ал. 2, в квадратчето срещу
съответната група се поставя знак „Х“)“
§ 3. В чл. 14 ал. 2 и 3 се изменят така:
„(2) Изпълнителят се задължава да съхранява
информацията за цялостното движение на лекарствените продукти, отпуснати в изпълнение
на договора, както в оперативната база данни
на софтуера, така и в архив за не по-малко от
една календарна година. Архивът трябва да може
да възстанови информацията за движението на
лекарствените продукти на компютъра в аптеката в случай на дефект или срив в хардуерната
конфигурация на аптечната програма.
(3) При проверка изпълнителят е длъжен да
осигури на контролните органи достъп до информацията по ал. 2 в момента на проверката
в оперативната база данни, а при невъзможност – в тридневен срок от извършването є
след възстановяване от архив. Информацията по
ал. 2 за цялостното движение на лекарствените
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продукти се генерира от софтуера на аптеките
в съответствие със справките, дефинирани в документ „Изисквания към софтуера, обработващ
рецептите от аптеките“, публикуван на интернет
страницата на НЗОК.“
§ 4. В чл. 15 се правят следните изменения:
1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
„(1) Изпълнителят се задължава да въвежда в
софтуера по чл. 20, ал. 1 реквизитите от изпълняваните рецепти. Изискванията към софтуера
се определят съвместно от представителите на
НЗОК и БФС по реда на чл. 45, ал. 15 ЗЗО.
(2) Въвеждането на информацията по ал. 1
се извършва в момента на отпускане на лекарствените продукти, медицинските изделия
и диетичните храни за специални медецински
цели в приемното помещение на аптеката от
магистър-фармацевта, който ги отпуска.“
2. Алинеи 3 и 4 се отменят.
§ 5. В чл. 42, ал. 1, в т. 9 и 10 думите „ал. 1“
се заменят с „ал. 2“.
§ 6. В чл. 42, ал. 1 т. 15 се отменя.
§ 7. Настоящото допълнително споразумение влиза в сила от 1.04.2017 г. и е със срок на
действие до 31.03.2018 г.
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
……………………………........ ..........................…………………
(подпис на представителя
и печат на фирмата)
ДИРЕКТОР на РЗОК –
…………............................:

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
ЮРИСКОНСУЛТ:
РЪКОВОДИТЕЛ
НА АПТЕК АТА:
...................................................
(подпис на ръководителя на аптеката и печат на аптеката)
Настоящото изменение на индивидуалния
договор за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 ЗЛПХМ,
на медицински изделия и на диетични храни за
специални медицински цели е съгласувано от
представителите на БФС и на НЗОК по чл. 45,
ал. 15 ЗЗО, определени съответно с Решение
на Управителния съвет на БФС по протокол
от заседание на УС на БФС от 28.02.2017 г. и
Решение РД-НС-21/13.02.2017 г.“

Преходни разпоредби
§ 6. Настоящите условия и ред за изменение
и допълнение на Условия и ред за сключване
на договори за отпускане и заплащане на
лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1
от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и
на диетични храни за специални медицински
цели, заплащани напълно или частично от
НЗОК влизат в сила от 1.04.2017 г.
§ 7. Действието на договорите за отпускане
на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6,
т. 1 от Закона за лекарствените продукти в
хуманната медицина, на медицински изделия
и на диетични храни за специални медицински
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цели, сключени по настоящите условия и ред,
се удължава чрез подписване на допълнителни
споразумения до сключване на нов договор,
но не по-късно от 31.03.2018 г.
§ 8. Допълнителните споразумения към
сключените договори с търговците на дребно
на лекарствени продукти влизат в сила, както
следва: от 1 април 2017 г. – за търговците на
дребно на лекарствени продукти, които имат
сключени договори към датата на влизане в
сила на настоящото изменение на условията
и реда.
§ 9. За търговеците на дребно, които до
момента на влизане в сила на настоящото
изменение не са работил по договор с НЗОК,
новите договори влизат в сила от датата на
подписването им.
§ 10. Търговците на дребно на лекарствени продукти, които към датата на влизане в
сила на допълнителното споразумение имат
сключени договори за отпускане на напълно или частично заплащани от бюд жета
на НЗОК лекарствени продукти по чл. 262,
ал. 6, т. 1 ЗЛПХМ, медицински изделия и
диетични храни за специални медицински
цели, сключват допълнително споразумение
в срок до 30.04.2017 г.
§ 11. Сключените преди влизане в сила на
настоящите условия и ред договори с търговците на дребно се прекратяват от 1.05.2017 г.,
ако търговецът не е сключил допълнително
споразумение за удължаване срока на договора.
§ 12. При неподписване от изпълнителя
на допълнително споразумение в срок до
30.04.2017 г. се сключва срочно допълнително споразумение за периода 1.04.2017 г. до
30.04.2017 г., след което договорът се счита
за прекратен.
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Проек т ът е п рие т на зас еда н ие о т
16.02.2017 г. на представителите на Българския
фармацевтичен съюз, определени с Решение на
Управителния съвет на БФС по протокол от
заседание на УС на БФС № 94 от 28.01.2017 г.,
и представителите на Националната здравноосигурителна каса, определени с Решение
РД-НС-21 от 13.02.2017 г., както следва:
За НЗОК:
Павлина Василева Иванова – началник-отдел в
дирекция ЛПМИКПО
Милена Стефчова Цонева – главен експерт в
дирекция ЛПМИКПО
Юлиан Живков Якимов – главен юрисконсулт
в дирекция ЛПМИКПО
София Герасимова Георгиева – главен експерт
в дирекция ЛПМИКПО
Ирена Дилянова Бенева – началник на отдел в
дирекция ЛПМИКПО
Цветелина Дешкова – директор на дирекция
ЛПМИКПО
Зоя Крачунова Вълева – директор на дирекция –
главен счетоводител, дирекция СЧР
Лъчезара Божидарова Манева-Петкова – началник-отдел в дирекция ИПСИ
Иванка Кирилова Тодорова – главен експерт в
отдел УЗОП, дирекция БФП
За БФС:
Анжела Мизова – магистър-фармацевт
Борислав Борисов – магистър-фармацевт
Димитрия Стайкова – магистър-фармацевт
Маргарита Грозданова – магистър-фармацевт
Йордан Славчев – магистър-фармацевт
Любима Бургазлиева – магистър-фармацевт
Мирослав Ненчев – магистър-фармацевт
Рени Въткова – магистър-фармацевт
Саад Алуани – магистър-фармацевт
2233
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ЕНЕРГЕТИКАТА
ЗАПОВЕД № Е-РД-16-244
от 27 февруари 2017 г.
На основание чл. 7, ал. 2, т. 7 и чл. 43, ал. 3
от Закона за подземните богатства (ЗПБ) и § 63
от преходните и заключителните разпоредби на
Закона за изменение на Закона за забрана на
химическото оръжие и за контрол на токсичните
химически вещества и техните прекурсори (ДВ,
бр. 14 от 2015 г.) нареждам:
1. Да се проведе неприсъствен конкурс за
предоставяне на разрешение за проучване на
строителни материали, подземни богатства по
чл. 2, ал. 1, т. 5 ЗПБ, в площ „Тополите“ с размер 0,475 кв. км, разположена на територията
на община Лом, област Монтана, с координати
на граничните точки – приложение № 1 към
настоящата заповед.
2. Определям срок на разрешението: 1 година от датата на влизане в сила на договора за
проучване.
3. Определ ям изиск вани я за минима лни
управленски и финансови възможности, които
да притежават кандидатите за допускането им
до участие в конкурса – приложение № 2 към
настоящата заповед.
4. Определям срок за провеждане на конкурса:
до 90 дни от датата на обнародване на заповедта
в „Държавен вестник“.
5. Определям срок за закупуване на конкурсните книжа: до 17 ч. на 14-ия ден от обнародването
на заповедта в „Държавен вестник“. Конкурсните
документи се получават в стая 813 на Министерството на енергетиката, София, ул. Триадица 8,
тел.: 02/9263 217, 02/9263 279, след представяне
на следните документи:
– копие от платежно нареждане за закупуване на конкурсните книжа на стойност 500 лв.,
внесени по сметка на Министерството на енергетиката – IBAN BG 94 BNBG 9661 3000 1421
01, BIC BNBGBGSD, БНБ – ЦУ; в платежното
нареждане следва да бъде записано: „За закупуване на конкурсни книжа за площ „Тополите“;
в документа се посочва и името на кандидата, в
полза на когото е извършено плащането;
– документ за самоличност на лицето, което
получава закупените конкурсни книжа; лицето,
което получава закупените книжа, подписва
приемно-предавателен протокол и декларация
за опазване тайната на сведенията, които се
съдържат в конкурсните документи.
6. Определям срок за приемане на заявленията за участие в конкурса: до 17,30 ч. на 30-ия
ден от обнародване на заповедта в „Държавен
вестник“ кандидатите подават в деловодството
на Министерството на енергетиката, София,

ул. Триадица 8, писмено заявление за участие
в конкурса и приложенията към него, изискуеми съгласно българското законодателство, и
конкурсните книжа, включително документ за
внесена такса в размер 1450 лв. съгласно Тарифата за таксите, които се събират в системата на
Министерството на икономиката, енергетиката
и туризма по Закона за подземните богатства,
одобрена с ПМС № 284 от 17 октомври 2011 г.
Таксата се внася по сметка на Министерството
на енергетиката – IBAN BG 94 BNBG 9661 3000
1421 01, BIC BNBGBGSD, БНБ – ЦУ. В платежното нареждане следва да бъде записано: „Такса
за участие в конкурс за площ „Тополите“.
7. Определям депозит за участие – парична
вноска в размер 5000 лв., който следва да бъде
внесен към датата на подаване на заявлението
за участие в конкурса по сметка на Министерството на енергетиката – IBAN BG 75 BNBG
9661 3300 1421 03, BIC BNBGBGSD, БНБ – ЦУ.
В платежното нареждане следва да бъде записано: „Депозит за участие в конкурс за площ
„Тополите“. Същото се прилага към заявлението
за участие в конкурса.
8. Определям срок за подаване на офертите: до
17,30 ч. на 55-ия ден от обнародване на заповедта
в „Държавен вестник“ допуснатите до участие
в конкурса кандидати подават в деловодството
на Министерството на енергетиката, София, ул.
Триадица 8, оферта, изготвена съгласно изискванията в конкурсните книжа.
9. Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на Станислав Станков – директор на дирекция „Природни ресурси, концесии и контрол“.
Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
Министър:
Н. Павлов
Приложение № 1
към т. 1
СПИСЪК
на координатите на граничните точки, описващи
площ „Тополите“
(Координатна система 1970 г.)
№

X (m)

Y (m)

1.

4754925

8494250

2.

4754590

8494845

3.

4754440

8494685

4.

4753950

8494365

5.

4753785

8494190

6.

4753940

8494010

7.

4754060

8494110

8.

4754205

8494155

9.

4754483

8494055

10.

4754720

8494100
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Приложение № 2
към т. 3

Изисквания за наличие на минимални управ
ленски и финансови възможности
Kандидатът търговец, съответно обединението кандидат, да притежава необходимите за
извършване на дейностите по проучване минимални управленски и финансови възможности,
както следва:
1. Минимални управленски възможности – кумулативното изпълнение на следните условия:
1.1. кандидатът, а когато същият е обединение – всеки един от участниците в него, да представи препоръки от бизнес партньори (оригинали
или нотариално заверени), които да удостоверяват
техните управленски възможности – минимум
2 броя;
1.2. кандидатът да разполага с основен експертен състав, който задължително да включва
минимум един геологопроучвател и един минен
инженер, всеки с трудов стаж по специалността
минимум 3 години.
По т. 1.2 кандидатът може да представи доказателства за управленски възможности за други
физически или юридически лица при условие,
че декларира, че ще използва ресурсите им при
изпълнение на проекта и представи декларация от
третото лице, че ще предостави на разположение
на кандидата възможностите си за изпълнение
на дейностите по проучване на строителни материали в площ „Тополите“. В случай че използва
ресурсите на други физически или юридически
лица, същите представят декларация по чл. 3,
т. 7 и чл. 4 ЗИФОДРЮПДКТЛТДС във връзка
с § 1 от допълнителните разпоредби или доказателства за наличие на обстоятелства по чл. 4
ЗИФОДРЮПДКТЛТДС.
2. Минимални финансови възможности – кандидатът да отговаря на едно от следните изисквания:
2.1. кандидатът търговец или поне един от
участниците в обединението кандидат да е реализирал нетни приходи от продажби общо за
последните 3 финансови години в зависимост
от датата, на която е учреден, не по-малко от
100 000 лв.; когато кандидатът е обединение, което не е юридическо лице, изискването по тази
точка се прилага към обединението като цяло;
или
2.2. кандидатът, а когато същият е обединение – поне един от участниците в него, да представи препоръка от банкова или друга финансова
институция, че същият разполага с необходимите
финансови средства за изпълнение на дейностите
по проучване на строителни материали в площ
„Тополите“;
или
2.3. кандидатът, а когато същият е обединение – поне един от участниците в него, да
представи писмо-намерение от банкова или
друга финансова институция, че ще му бъдат
предоставени необходимите финансови ресурси
за изпълнение на дейностите по проучване на
строителни материали в площ „Тополите“.
По т. 2 кандидатът може да използва финансовите ресурси на друго физическо или юридическо лице – търговец, при изпълнение на
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проекта за проучване, при условие че докаже,
че ще има на свое разположение тези ресурси. В
случай че кандидатът ползва ресурсите на друго
физическо или юридическо лице – търговец, същото следва да представи декларация по чл. 3,
т. 7 и чл. 4 ЗИФОДРЮПДКТЛТДС във връзка
с § 1 от допълнителните разпоредби или доказателства за наличие на обстоятелства по чл. 4
ЗИФОДРЮПДКТЛТДС.
2033
ЗАПОВЕД № E-РД-16-247
от 28 февруари 2017 г.
На основание чл. 7, ал. 2, т. 7 и чл. 43, ал. 3
от Закона за подземните богатства (ЗПБ) и § 63
от преходните и заключителните разпоредби на
Закона за изменение на Закона за забрана на
химическото оръжие и за контрол на токсичните
химически вещества и техните прекурсори (ДВ,
бр. 14 от 2015 г.) нареждам:
1. Да се проведе търг с тайно наддаване за предоставяне на разрешение за търсене и проучване
на метални полезни изкопаеми, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 ЗПБ, в площ „Свобода“ с
размер 189 кв. км, разположена на територията
на общини Панагюрище, Лесичово, Пазарджик
и Стрелча, област Пазарджик, с координати на
характерните гранични точки – приложение № 1
към настоящата заповед.
2. Определям срок на разрешението: 3 години от датата на влизане в сила на договора за
търсене и проучване.
3. Одобрявам минимална работна програма,
задължителна за изпълнение от определения
титуляр на разрешението, посочена в т. V от
тръжните книжа.
4. Определям срок за провеждане на търга:
до 90 дни от датата на обнародване на заповедта
в „Държавен вестник“.
5. Определям срок за закупуване на тръжните
книжа: до 17,30 ч. на 25-ия ден от обнародване
на заповедта в „Държавен вестник“. Тръжните
документи се получават в стая 807 на Министерството на енергетиката, София, ул. Триадица 8,
тел. 02/9263 164, след представяне на следните
документи:
– копие от платежно нареждане за закупуване
на тръжните книжа на стойност 1500 лв., внесени
по сметка на Министерството на енергетиката – IBAN BG 94 BNBG 9661 3000 1421 01, BIC
BNBGBGSD, БНБ – ЦУ; в платежното нареждане следва да бъде записано: „За закупуване на
тръжни книжа за площ „Свобода“; в документа
се посочва и името на кандидата, в полза на
когото е извършено плащането;
– документ за самоличност на лицето, което
получава закупените тръжни книжа; лицето,
което получава закупените книжа, подписва
приемно-предавателен протокол и декларация
за опазване тайната на сведенията, които се
съдържат в тръжните документи.
6. Определям срок за приемане на заявленията
за участие в търга: до 17,30 ч. на 35-ия ден от
обнародване на заповедта в „Държавен вестник“
кандидатите подават в деловодството на Минис-
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терството на енергетиката, София, ул. Триадица 8,
писмено заявление в запечатан плик на български
език за участие в търга и приложенията към него,
изискуеми съгласно българското законодателство
и тръжните книжа, включително документ за
внесена такса в размер 1450 лв. съгласно Тарифа за таксите, които се събират в системата на
Министерството на икономиката, енергетиката
и туризма по Закона за подземните богатства,
одобрена с ПМС № 284 от 17 октомври 2011 г.
Таксата се внася по сметка на Министерството
на енергетиката – IBAN BG 94 BNBG 9661 3000
1421��������������������������������������
01, BIC BNBGBGSD, БНБ – ЦУ. В платежното нареждане следва да бъде записано: „Такса
за участие в търг за площ „Свобода“.
7. Определям депозит за участие – парична
вноска в размер 10 000 лв., който следва да бъде
внесен към датата на подаване на заявлението за
участие в търга по сметка на Министерството на
енергетиката – IBAN BG 75 BNBG 9661 3300 1421
03, BIC BNBGBGSD, БНБ – ЦУ. В платежното
нареждане следва да бъде записано: „Депозит
за участие в търг за площ „Свобода“. Същото
се прилага към заявлението за участие в търга.
8. Определям изисквания за минимални управ
ленски и финансови възможности, които да притежават кандидатите за допускането им до участие в
търга – приложение № 2 към настоящата заповед.
9. Определям срок за внасяне на ценовите
предложения: до 17,30 ч. на 55-ия ден от обнародване на заповедта в „Държавен вестник“.
Ценовите предложения се подават в запечатан
плик в деловодството на Министерството на
енергетиката, София, ул. Триадица 8.
10. Определям първоначална цена на правото да се търси и проучва в площта в размер
228 000 лв. (без ДДС).
11. Когато двама или повече участници предложат еднаква най-висока цена, да се проведе
явен търг между тях, при който наддаването да
започне от предложената еднаква най-висока цена
със стъпка на наддаване 11 400 лв. (без ДДС),
представляващи 5 на сто от първоначалната цена
по т. 10 от настоящата заповед.
12. Търгът да се проведе и когато има само
един допуснат кандидат.
13. Контрола по изпълнение на заповедта ще
осъществявам лично.
Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
Министър:
Н. Павлов
Приложение № 1
към т. 1
СПИСЪК
на координатите на граничните точки, описващи площ „Свобода“
(Координатна система 1970 г.)
№

X (m)

Y (m)

1.

4577750

8569180

2.

4575250

8579660
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№

X (m)

Y (m)

3.

4572790

8582800

4.

4573000

8587960

5.

4568593

8588145

6.

4567270

8589820

7.

4559800

8586415

8.

4570458

8569418

9.

4571037

8570972

10.

4570960

8572050

11.

4571210

8571990

12.

4572595

8571185

13.

4573730

8569323

изключена площ
14.

4566455

8582336

15.

4566128

8583730

16.

4565474

8583950

17.

4565320

8583802

18.

4565605

8582394

19.

4564930

8582194

20.

4564954

8581816

21.

4565477

8581627

22.

4565643

8581248
Приложение № 2
към т. 8

Изисквания за наличие на минимални управ
ленски и финансови възможности
Kандидатът търговец, съответно обединението
кандидат, да притежава необходимите за извършване на дейностите по търсене и проучване минимални управленски и финансови възможности,
както следва:
1. Минимални управленски възможности – кумулативното изпълнение на следните условия:
1.1. кандидатът, а когато същият е обединение – всеки един от участниците в него, да представи препоръки от бизнес партньори (оригинали
или нотариално заверени), които да удостоверяват
техните управленски възможности;
1.2. кандидатът да разполага с основен експертен състав, който задължително да включва
минимум един геологопроучвател и един минен
инженер, всеки с трудов стаж по специалността
минимум 5 години.
По т. 1.2 кандидатът може да представи доказателства за управленски възможности за други
физически или юридически лица, при условие
че декларира, че ще използва ресурсите им при
изпълнение на проекта и представи декларация
от третото лице, че ще предостави на разположение на кандидата възможностите си за изпълнение на дейностите по търсене и проучване на
метални полезни изкопаеми в площ „Свобода“.
В случай че използва ресурсите на други физически или юридически лица, същите представят
декларация за липса на обстоятелствата по чл. 2
ЗИФОДРЮПДКТЛТДС във връзка с § 1 от
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допълни телни те разпоредби и ли доказателства за на ли чие на обстоя телст ва по ч л. 4
ЗИФОДРЮПДКТЛТДС.
2. Минимални финансови възможности – кандидатът да отговаря на едно от следните изисквания:
2.1. кандидатът търговец или поне един от
участниците в обединението кандидат да е реализирал нетни приходи от продажби общо за
последните 3 финансови години в зависимост
от датата, на която е учреден, не по-малко от
500 000 лв.; когато кандидатът е обединение, което не е юридическо лице, изискването по тази
точка се прилага към обединението като цяло;
или
2.2. кандидатът, а когато същият е обединение – поне един от участниците в него, да представи препоръка от банкова или друг финансова
институция, че същият разполага с необходимите
финансови средства за изпълнение на дейностите по търсене и проучване на метални полезни
изкопаеми в площ „Свобода“;
или
2.3. кандидатът, а когато същият е обединение – поне един от участниците в него, да представи писмо-намерение от банкова или друга финансова институция, че ще му бъдат предоставени
необходимите финансови ресурси за изпълнение
на дейностите по търсене и проучване на метални
полезни изкопаеми в площ „Свобода“.
По т. 2 кандидатът може да използва финансовите ресурси на друго физическо или юридическо
лице – търговец, при изпълнение на проекта за
проучване, при условие че докаже, че ще има
на свое разположение тези ресурси. В случай
че кандидатът ползва ресурсите на друго физическо или юридическо лице, същото следва да
представи декларация за липса на обстоятелства
по чл. 2 ЗИФОДРЮПДКТЛТДС във връзка с
§ 1 от допълнителните разпоредби или доказателства за наличие на обстоятелства по чл. 4
ЗИФОДРЮПДКТЛТДС.
2034
ЗАПОВЕД № Е-РД-16-268
от 1 март 2017 г.
На основание чл. 7, ал. 2, т. 7 и чл. 43, ал. 3
от Закона за подземните богатства (ЗПБ) и § 63
ПЗРЗИ на Закона за забрана на химическото
оръжие и за контрол на токсичните химически
вещества и техните прекурсори (ДВ, бр. 14 от
2015 г.) нареждам:
1. Да се проведе неприсъствен конкурс за
предоставяне на разрешение за проучване на
неметални полезни изкопаеми – индустриални
минерали, подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 2 ЗПБ, в площ „Спасово“ с размер 0,27 кв. км,
разположена в землището на с. Спасово, община
Чирпан, област Стара Загора, с координати на
граничните точки – приложение № 1 към настоя
щата заповед.
2. Определям срок на разрешението: 3 години от датата на влизане в сила на договора за
проучване.
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3. Определ ям изиск вани я за минима лни
управленски и финансови възможности, които
да притежават кандидатите за допускането им
до участие в конкурса – приложение № 2 към
настоящата заповед.
4. Определям срок за провеждане на конкурса:
до 90 дни от датата на обнародване на заповедта
в „Държавен вестник“.
5. Определям срок за закупуване на конкурсните книжа: до 17 ч. на 14-ия ден от обнародването
на заповедта в „Държавен вестник“ конкурсните
документи се получават в стая 807 на Министерството на енергетиката, София, ул. Триадица 8,
тел.: 02/9263 210, 02/9263 279, след представяне
на следните документи:
– копие от платежно нареждане за закупуване на конкурсните книжа на стойност 1000 лв.,
внесени по сметка на Министерството на енергетиката – IBAN: BG 94 BNBG 9661 3000 1421
01, BIC BNBGBGSD, БНБ – ЦУ; в платежното
нареждане следва да бъде записано: „За закупуване на конкурсни книжа за площ „Спасово“; в
документа се посочва и името на кандидата, в
полза на когото е извършено плащането;
– документ за самоличност на лицето, което
получава закупените конкурсни книжа; лицето,
което получава закупените книжа, подписва
приемно-предавателен протокол и декларация
за опазване тайната на сведенията, които се
съдържат в конкурсните документи.
6. Определям срок за приемане на заявленията
за участие в конкурса: до 17 ч. на 30-ия ден от
обнародване на заповедта в „Държавен вестник“
кандидатите подават в деловодството на Министерството на енергетиката, София, ул. Триадица
8, писмено заявление за участие в конкурса и
приложенията към него, изискуеми съгласно
българското законодателство, и конкурсните
книжа, включително документ за внесена такса в
размер 1450 лв. съгласно Тарифа за таксите, които
се събират в системата на Министерството на
икономиката, енергетиката и туризма по Закона
за подземните богатства, одобрена с ПМС № 284
от 17 октомври 2011 г. Таксата се внася по сметка на Министерството на енергетиката – IBAN:
BG 94 BNBG 9661 3000 1421 01, BIC BNBGBGSD,
БНБ – ЦУ. В платежното нареждане следва да
бъде записано: „Такса за участие в конкурс за
площ „Спасово“.
7. Определям депозит за участие – парична
вноска в размер 5000 лв., който следва да бъде
внесен към датата на подаване на заявлението за
участие в конкурса, по сметка на Министерството
на енергетиката – IBAN: BG75 BNBG 9661 3300
1421 03, BIC BNBGBGSD, БНБ – ЦУ. В платежното
нареждане следва да бъде записано: „Депозит за
участие в конкурс за площ „Спасово“. Същото се
прилага към заявлението за участие в конкурса.
8. Определям срок за подаване на офертите:
до 17 ч. на 55-ия ден от обнародване на заповедта
в „Държавен вестник“ допуснатите до участие
в конкурса кандидати подават в деловодството
на Министерството на енергетиката, София, ул.
Триадица 8, оферта, изготвена съгласно изискванията в конкурсните книжа.
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9. Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на Станислав Станков – директор на дирекция „Природни ресурси, концесии и контрол“.
Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
Министър:
Н. Павлов
Приложение № 1
към т. 1
СПИСЪК
с координати на граничните точки, описващи
площ „Спасово“
(Координатна система 1970 г.)
№

X (m)

Y (m)

1.

4616890

9406155

2.

4616970

9406380

3.

4617175

9406690

4.

4616815

9406965

5.

4616510

9406345
Приложение № 2
към т. 3

Изисквания за наличие на минимални управ
ленски и финансови възможности
Kандидатът търговец, съответно обединението кандидат, да притежава необходимите за
извършване на дейностите по проучване минимални управленски и финансови възможности,
както следва:
1. Минимални управленски възможности – кумулативното изпълнение на следните условия:
1.1. кандидатът, а когато същият е обединение – всеки един от участниците в него да представи препоръки от бизнес партньори – оригинали;
1.2. кандидатът да разполага с основен експертен състав, който задължително да включва
минимум един геологопроучвател и един минен
инженер, всеки с трудов стаж по специалността
минимум 3 години.
По т. 1.2 кан ди дат ът може да представи
доказателства за управленски възможности за
други физически или юридически лица, при
условие че декларира, че ще използва ресурсите
им при изпълнение на проекта и представи декларация от третото лице, че ще предостави на
разположение на кандидата възможностите си
за изпълнение на дейностите по проучване на
неметални полезни изкопаеми – индустриални
минерали, в площ „Спасово“. В случай че използва
ресурсите на други физически или юридически
лица, същите представят декларация за липса на
обстоятелствата по чл. 2 ЗИФОДРЮПДКТЛТД
във връзка с § 1 от допълнителните разпоредби
или доказателства за наличие на обстоятелства
по чл. 4 ЗИФОДРЮПДКТЛТД.
2. Минимални финансови възможности – кандидатът да отговаря на едно от следните изисквания:
2.1. кандидатът търговец или поне един от
участниците в обединението кандидат да е реа
лизирал нетни приходи от продажби общо за
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последните 3 финансови години в зависимост
от датата, на която е учреден, не по-малко от
100 000 лв.; когато кандидатът е обединение, което не е юридическо лице, изискването по тази
точка се прилага към обединението като цяло;
или
2.2. кандидатът, а когато същият е обединение – поне един от участниците в него, да представи препоръка от банкова или друга финансова
институция, че същият разполага с необходимите
финансови средства за изпълнение на дейностите
по проучване на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали, в площ „Спасово“;
или
2.3. кандидатът, а когато същият е обединение – поне един от участниците в него, да
представи писмо-намерение от банкова или
друга финансова институция, че ще му бъдат
предоставени необходимите финансови ресурси
за изпълнение на дейностите по проучване на
неметални полезни изкопаеми – индустриални
минерали, площ „Спасово“.
По т. 2 кандидатът може да използва финансовите ресурси на друго физическо или юридическо
лице – търговец, при изпълнение на проекта за
проучване, при условие че докаже, че ще има
на свое разположение тези ресурси. В случай че
кандидатът ползва ресурсите на друго физическо
или юридическо лице, същото следва да представи декларация за липса на обстоятелствата
по чл. 2 ЗИФОДРЮПДКТЛТД във връзка с
§ 1 от допълнителните разпоредби или доказателства за наличие на обстоятелства по чл. 4
ЗИФОДРЮПДКТЛТД.
2035
РАЗРЕШЕНИЕ № 464
от 28 февруари 2017 г.
за проучване на скалнооблицовъчни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от
Закона за подземните богатства, в площ „Бунара“,
разположена в землищата на с. Железино и с.
Черни рид, община Ивайловград, област Хасково
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 точка № 32 от протокол № 4 от заседанието
на Министерския съвет на 18 януари 2017 г.
разрешавам на „Ивайловг рад – Их тио – Комерс“ – ЕООД, Пловдив – титуляр на разрешението, дружество, вписано в търговския регистър
на Агенцията по вписванията, ЕИК 126737190,
със седалище и адрес на управление – Пловдив
4003, ул. Белград 6, ет. 6, да извърши за своя
сметка проучване на скалнооблицовъчни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от
Закона за подземните богатства, в площ „Бунара“,
разположена в землищата на с. Железино и с.
Черни рид, община Ивайловград, област Хасково,
при следните условия:
1. Срокът на разрешението е 2 години.
2. Размерът на площта е 1,07 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
координати на граничните точки съгласно приложението.
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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 работната програма, неразделна
част от договора за проучване.
6. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за проучване с титуляря.
7. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от
министъра на енергетиката.
Разрешението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър:
Н. Павлов
Приложение
към т. 3
Координатен регистър на граничните точки,
описващи площ „Бунара“
Координатна система 1970 г.
№

Х (m)

Y (m)

1.

4529000

9461250

2.

4529222

9460785

3.

4530000

9460650

4.

4530168

9460896

5.

4530110

9460935

6.

4530166

9461018

7.

4530224

9460978

8.

4530320

9461120

9.

4530350

9461635

10.

4529522

9461930

11.

4529500

9461500

12.

4529346

9461423

13.

4529385

9461346

14.

4529296

9461302

15.
2052

4529257

9461378

РАЗРЕШЕНИЕ № 465
от 28 февруари 2017 г.
за проучване на минни отпадъци, подземни
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 7 от Закона за
подземните богатства, в площ „Северозападно
насипище“, разположена на територията на
община Златица, Софийска област, и община
Панагюрище, област Пазарджик
На основание чл. 49, ал. 2, чл. 50, ал. 1, т. 1
във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 1,
чл. 5, т. 1 на Закона за подземните богатства и
§ 63 от преходните и заключителните разпоредби
на Закона за изменение на Закона за забрана на
химическото оръжие и за контрол на токсичните
химически вещества и техните прекурсори (ДВ,
бр. 14 от 2015 г.) и протоколно решение по т. 18
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от протокол № 4 от заседанието на Министерския съвет на 18 януари 2017 г. разрешавам на
„Интерпром“ – ЕООД, София, с ЕИК 121115366,
титуляр на разрешението, със седалище и адрес
на управление: България, област София (столица),
община Столична, София 1309, район „Възраждане“, бул. Александър Стамболийски 130 – 132,
сграда А, ет. 1, офис 1, да извърши за своя сметка
проучване на минни отпадъци, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 7 от Закона за подземните
богатства, в площ „Северозападно насипище“,
разположена на територията на община Златица,
област Софийска, и община Панагюрище, област
Пазарджик, при следните условия:
1. Срокът на разрешението е 2 години.
2. Размерът на площта е 0,90 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 влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за проучване с титуляря.
7. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от
министъра на енергетиката.
Разрешението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър:
Н. Павлов
Приложение
към т. 3
Координатен регистър на граничните точки,
описващи площ „Северозападно насипище“
Координатна система 1970 г.
№

X (m)

Y (m)

1.

4595345.03

8568677.56

2.

4595189.36

8568279.43

3.

4595063.08

8568201.92

4.

4595002.66

8567999.61

5.

4594866.89

8567930.61

6.

4594771.08

8568263.08

7.

4594435.18

8568279.04

8.

4594273.83

8568249.24

9.

4594151.00

8568803.09

10.

4594267.94

8569180.42

11.

4594526.24

8569079.17

12.

4595084.11

8569038.84

13.
2053

4595121.08

8568893.56
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РАЗРЕШЕНИЕ № 466
от 28 февруари 2017 г.
з а проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона
за подземните богатства, в площ „Ливадето“,
разположена в землищата на с. Мърчево и с. Владимирово, община Бойчиновци, област Монтана
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 5,
т. 1, чл. 7, ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона
за подземните богатства и протоколно решение
по точка № 19 от протокол № 4 от заседанието
на Министерския съвет на 18 януари 2017 г.
разрешавам на „Пътин женеринг – М“ – А Д,
Монтана – титуляр на разрешението, дружество,
вписано в търговския регистър на Агенцията по
вписванията, ЕИК 111001688, със седалище и
адрес на управление – Монтана 3400, ул. Граф
Игнатиев 24, 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 „Ливадето“, разположена в
землищата на с. Мърчево и с. Владимирово,
общ и на Бой ч и новц и, облас т Мон та на, п ри
следните условия:
1. Срокът на разрешението е една година.
2. Размерът на площта е 0,205 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 работната програма, неразделна
част от договора за проучване.
6. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за проучване с титуляря.
7. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от
министъра на енергетиката.
Разрешението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър:
Н. Павлов
Приложение
към т. 3
Координатен регистър на граничните точки,
описващи площ „Ливадето“
Координатна система 1970 г.
№

X (m)

Y (m)

1.

4731659

8510744

2.

4731877

8510947

3.

4731922

8511258

4.

4732257

8512041

5.

4732123

8512083

6.

4732038

8511831

7.

4731913

8511792

8.

4731978

8511531
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№

X (m)

Y (m)

9.

4731849

8511267

10.

4731727

8511096

11.

4731634

8511003

12.

4731413

8511003

13.
2054

4731480

8510917

РАЗРЕШЕНИЕ № 467
от 28 февруари 2017 г.
за търсене и проучване на метални полезни
изкопаеми – подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 1 от Закона за подземните богатства, в площ
„Тинтява“, разположена на територията на община Ивайловград, област Хасково, и община
Крумовград, област Кърджали
На основание чл. 49, ал. 2, чл. 50, ал. 1, т. 1
във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 1,
чл. 5, т. 1 на Закона за подземните богатства
и § 63 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение на Закона за
забрана на химическото оръжие и за контрол
на токсичните химически вещества и техните
прекурсори (ДВ, бр. 14 от 2015 г.) и протоколно
решение по т. 47 от протокол № 4 от заседанието на Министерския съвет на 18 януари 2017 г.
разрешавам на „Горубсо – Кърд жали“ – А Д,
Кърджали, с ЕИК 108060915, титуляр на разрешението, със седалище и адрес на управление:
гр. Кърджали 6600, община Кърджали, област
Кърджали, ул. Републиканска 83, да извърши
за своя сметка търсене и проучване на метални
полезни изкопаеми, подземни богатства по чл. 2,
ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства,
в площ „Тинтява“, разположена на територията на община Ивайловград, област Хасково,
и община Крумовград, област Кърджали, при
следните условия:
1. Срокът на разрешението е 3 години.
2. Размерът на площта е 163,60 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
координати на граничните точки съгласно приложението.
4. Условията за осъществяване на дейността
по търсене и проучване, както и правата и задълженията на титуляря се определят в договора
за търсене и проучване.
5. Видовете и обемите на работите по търсене
и проучване и добивът за технологични изпитания
са определени в работна програма, неразделна
част от договора за търсене и проучване.
6. Разрешението влиза в сила от датата на
влизане в сила на договора за търсене и проучване с титуляря.
7. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от
министъра на енергетиката.
Разрешението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър:
Н. Павлов
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Приложение
към т. 3

Координатен регистър на граничните точки,
описващи площ „Тинтява“
Координатна система 1970 г.
№

X (m)

Y (m)

1.

4533770.0

9451780.0

2.

4533370.0

9454450.0

3.

4532425.0

9454470.0

4.

4532370.0

9457520.0

5.

4526127.9

9457206.5

6.

4522572.8

9464237.5

7.

4519474.3

9463130.9

8.

4522122.3

9449907.5

9.

4519170.0

9449270.0

10.

4519620.0

9448000.0

11.

4517650.0

9446995.0

12.

4519621.1

9443597.6

13.

4527218.9

9443673.4

14.

4527210.6

9451002.9
9449695.0

15.
2055

4530810.0

РАЗРЕШЕНИЕ № 468
от 28 февруари 2017 г.
за проучване на строителни материали, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона
за подземните богатства, в площ „Вароша“,
разположена в землището на с. Бучино, община
Благоевград, област Благоевград
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, § 63 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение на Закона за забрана на химическото
оръжие и за контрол на токсичните химически
вещества и техните прекурсори (ДВ, бр. 14 от
2015 г.) и протоколно решение по т. 16 от протокол
№ 15 от заседанието на Министерския съвет на
13.04.2016 г. разрешавам на „Агромах“ – ЕООД, с.
Бело поле – титуляр на разрешението, дружество,
вписано в търговския регистър на Агенцията
по вписванията с ЕИК 101611650, със седалище
и адрес на управление – с. Бело поле 2709, ж.к.
Производствена база на „Агромах“ – ЕООД,
област Благоевград, 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 „Вароша“, разположена
в землището на с. Бучино, община Благоевград,
област Благоевград, при следните условия:
1. Срокът на разрешението е една година.
2. Размерът на площта е 0,502 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
координати на граничните точки съгласно приложението.
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4. Условията за осъществяване на дейността
по проучване, както правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на геологопроучвателните работи, както и добивът за технологични
изпитания се определят в работната програма и
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 с титуляря.
Контролът по изпълнението на разрешението
и на сключения договор се осъществява от министъра на енергетиката.
Министър:
Н. Павлов
Приложение
към т. 3
Координатен регистър на граничните точки,
определящи границите на площ „Вароша“
Координатна система 1970 г.
№

X (m)

Y (m)

1.

4532387,9

8473498,5

2.

4532502,3

8473785,2

3.

4532135,0

8474232,0

4.

4531998,0

8474113,0

5.

4531952,0

8474088,0

6.

4531903,4

8474058,4

7.

4531873,2

8474287,3

8.

4531822,3

8474410,5

9.

4531446,1

8474410,8

10.

4531349,3

8474183,5

11.

4531634,0

8474087,9

12.
2080

4532102,7

8473450,7

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 29
от 26 януари 2017 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столичната община е постъпило писмо от главния архитект на район „Витоша“ с
изх. № 9400-4766/23.10.2015 г., заведено в НАГ с
вх. № ГР-70-00-462/26.10.2015 г., с което се иска
съгласуване на проект за ПУП – парцеларен
план за изграждане и обслужване на подземен
кабел НН, захранващ трафопост х. „Острица“ с
х. „Рудничар“ в землището на с. Мърчаево.
Към писмото на район „Витоша“ са приложени: заявление вх. № 9400-4766/8.10.2015 г. от
„Група технология на металите – Ангел Балевски
Холдинг“ – АД – София; проект за парцеларен
план с обяснителна записка и регистър на засегнатите имоти от трасето и сервитута на ел.
кабела; Решение № РД-49-380 от 25.09.2015 г.
на министъра на земеделието и храните за съ-
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гласуване учредяването на сервитут в полза на
„Група технология на металите – Ангел Балевски
Холдинг“ – АД, върху поземлен имот в горска
територия – публична държавна собственост, с
площ на сервитутната зона 159 кв. м за изграждане и обслужване на подземен ел. кабел НН в
поземлен имот с идентификатор 49597.4248.284,
м. Въртен камък; удостоверение за пълна проектантска правоспособност рег. № 0684 на КИИП
на името на Костадин Петров Калинов и застрахователна полица; скица от СГКК – София,
№ 15-281021от 3.07.2015 г. за имот с идентификатор
49597.4248.284; регистър на засегнатите имоти, в
който като собственик на сграда с идентификатор 49597.4248.139.4 е вписано „Група технология
на металите – Ангел Балевски Холдинг“ – АД.
По искането на „Група технология на металите – Ангел Балевски Холдинг“ – АД, в HAГ с
вх. № ИБК-04-00-5/2.10.2015 г. е постъпило чрез
Столичната община писмо на Министерството на земеделието и храните – Изпълнителна
агенция по горите, № ИАГ-33323/28.09.2015 г.
и Решение № РД-49-380 от 25.09.2015 г. на МЗХ
за предварително съгласуване за учредяване на
сервитут върху поземлен имот в горска територия – публична държавна собственост, в полза на
„Група технология на металите – Ангел Балевски
Холдинг“ – АД.
Допълнително със заявления вх. № ГР-7000-462/26.11.2015 г. и № ГР-70-00-462/2.12.2015 г.
от „Гру па т ех нолог и я на мета ли т е – А нгел
Балевски Холдинг“ – АД, чрез пълномощник
Тодор Начев Тодоров в НАГ са внесени: писмо № 26-00-7851/5.09.2014 г. на директора на
РИОСВ – София, със становище, че не е необходимо провеждане на процедури по реда на глава
втора от наредбата за ОС; нотариално заверено
пълномощно на името на Тодор Начев Тодоров;
писмо изх. № ИТ-91-1/1.12.2015 г. на директора
на Дирекция „Природен парк „Витоша“ към
МЗХ – ИАГ, със становище, че съгласно плана за управление на Природен парк „Витоша“
обектът попада в зона на територии с активно
управление на природната среда – В.1.2. – Център Златни мостове – Офелиите – Конярника и
полагането на подземна мрежа НН е допустимо
съгласно Режим № 184 от плана за управление
на Природен парк „Витоша“.
Приложеният парцеларен план е разгледан
като мотивирано предложение за разрешаване изработване на ПУП от отделите на НАГ
и като мотивирано предложение е приет от
ОЕСУТ с протоколи № ЕС-Г-86/1.12.2015 г., т. 6,
и ЕС-Г-4/19.01.2016 г., т. 9, с решение: „Приема
мотивираното предложение. Предлага на главния
архитект на СО да внесе доклад в СОС за допускане на устройствена процедура за изработване
на парцеларен план на „Трасе на ел. кабел НН
в ПИ № 49597.4248.284 от сградата на трафопост
с идентификатор 49597.4248.139.4 до ел. табло на
х. „Рудничар“ с идентификатор 49597.4248.139.3
по КК на с. Мърчаево“.
С писмо изх. № САГ16-ГР00-788/8.02.2016 г. на
главния архитект на СО в Столичния общински
съвет е внесен за разглеждане доклад с проекторешение за разрешаване изработването на проект
за парцеларен план.
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С Решение № 188 по протокол № 9/25.02.2016 г.,
т. 12, на СОС е разрешено да се изработи проект
за подробен устройствен план – парцеларен план
за инженерна инфраструктура извън границите
на урбанизираните територии за обект „Трасе на
ел. кабел НН в поземлен имот с идентификатор
49597.4248.284 от сградата на трансформаторен
пост с идентификатор 49597.4248.139.4 до ел. табло
на х. „Рудничар“ с идентификатор 49597.4248.139.3
по КК на с. Мърчаево със съответния сервитут“,
м. Въртен камък, Природен парк „Витоша“, район
„Витоша“, в обхвата на мотивираното предложение и е одобрено задание за изработване на
подробен устройствен план – парцеларен план
за инженерна инфраструктура извън границите
на урбанизираните територии за кабели НН в
териториалния обхват на разрешението, което
задание е неразделна част от решението.
Със за явление вх. № СА Г16 -ГР0 0 -788-[1]/
7.03.2016 г. са представени допълнително: Доклад
за оценка на поземлен имот с идентификатор
49597.4248.284 – публична държавна собственост,
по повод учредяване на безсрочен сервитут по
чл. 61, ал. 1, т. 1 ЗГ; съгласувано от „Софийска
вода“ – АД, на 31.09.2014 г. и от „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД, на 11.11.2015 г. трасе на нов
кабел НН от ТП до х. „Рудничар“ – ПП „Витоша“.
С писма вх. № САГ16-ГР00-788-[2]/9.03.2016 г.
и № САГ16-ГР00-788-[3]/11.03.2016 г. решението на
СОС е изпратено на главния архитект на СО от
директора на Дирекция „Координация, контрол и
прием на граждани“ и от директора на Дирекция
„Секретариат на СОС“.
С писмо изх. № САГ16-ГР00-788-[4]/6.04.2016 г.
на началник-отдел „ПУП“ решението на СОС е
изпратено до кмета на район „Витоша“ за сведение и изпълнение и на заявителя.
Със за явление вх. № СА Г16-ГР0 0 -788-[5]/
7.04.2016 г. е внесен за одобряване проект за
ПУП – парцеларен план за инженерна инфраструктура извън границите на урбанизираните
територии за обект „Трасе на ел. кабел НН в
поземлен имот с идентификатор 49597.4248.284
от сградата на трансформаторен пост с идентификатор 49597.4248.139.4 до ел. табло на х.
„Рудничар“ с идентификатор 49597.4248.139.3 по
КК на с. Мърчаево със съответния сервитут“, м.
Въртен камък, Природен парк „Витоша“, район
„Витоша“, с обяснителна записка.
На основание чл. 128, ал. 3 ЗУТ проектът
е изпратен за съобщаване в район „Витоша“ с
писмо изх. № САГ16-ГР00-788-[6]/14.04.2016 г. на
началник-отдел „ПУП“.
Със за явление вх. № СА Г16-ГР00 -788-[7]/
19.04.2016 г. допълнително е внесена декларация
за липса на дървесна растителност съгласно
чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО.
Проек т ът е върнат след п рик лючена п роцед у ра по с ъобща ва не с п исмо изх.
№ РВТ16-ВК08-940-[2]/6.06.2016 г. на главния
арх итект на район „Витоша“ (вх. № СА Г16ГР00-788-[9]/7.06.2016 г. в НАГ), с което се удостоверява, че в законоустановения срок няма
постъпили възражения. Приложено е съобщение
по чл. 128, ал. 3 ЗУТ, обратна разписка и стано-
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вище на главния архитект на район „Витоша“,
че не възразява срещу изготвения проект за
парцеларен план.
Проектът е разгледан и приет на заседание на
ОЕСУТ с протокол № ЕС-Г-45/14.06.2016 г., т. 4,
с решение „Приема проекта. Изпраща в СОС за
одобряване на основание чл. 129, ал. 1, изр. 3 от
ЗУТ във връзка с чл. 18, ал. 1 ЗАТУРБ и чл. 7 ЗУТ“.
На основание чл. 12, т. 1 във връзка с чл. 10,
ал. 1 ЗУЗСО проектът е изпратен в район „Витоша“ с писмо изх. № САГ16-ГР00-788/12.08.2016 г.
за провеждане на обществено обсъждане.
С писмо № РВТ16-ВК08-940/3/10.11.2016 г. на
главния архитект на район „Витоша“ е изпратена
документация, свързана с проведеното обществено обсъждане – Заповед № РВТ16-РД-09-157
от 26.08.2016 г. на кмета на район „Витоша“ за
провеждане на общественото обсъждане, положително становище на главния архитект на района,
протокол, обобщаващ доклад с информация,
че в законоустановения срок не са постъпили
възражения.
При горната фактическа обстановка се установи от правна страна следното:
Искането за одобряване на проект за подробен
устройствен план – парцеларен план е направено
от заинтересувано лице по смисъла на чл. 131,
ал. 1 и ал. 2, т. 1 ЗУТ – „Група технология на
металите – Ангел Балевски Холдинг“ – АД, София, като собственик на сгради с идентификатори
49597.4248.139.2, 49597.4248.139.3, 49597.4248.139.4 и
49597.4248.139.5, съгласно нотариален акт № 132,
т. CXXIV, peг. № 52715, дело № 26725/23.11.2012 г.
Подземният кабел – обект на парцеларния
план, преминава през поземлен имот с идентификатор 49597.4248.284, м. Въртен камък, по КК
на с. Мърчаево, район „Витоша“, Природен парк
„Витоша“, и сгради в поземлен имот с идентификатор 49597.4248.139, които са предоставени за
управление на Министерството на земеделието
и храните – Изпълнителна агенция по горите,
като имоти – публична държавна собственост.
Съгласие с мотивираното предложение и заданието е изразено от министъра на земеделието
и храните и Природен парк „Витоша“.
Трасето на кабела преминава през имот,
попадащ извън границите на урбанизираната
територия по смисъла на чл. 7, ал. 1 ЗУ Т в
защитена територия – устройствена категория
„Природен парк“ (Рпп), в горска територия по
смисъла на чл. 27, ал. 3, т. 3 от Закона за горите
във връзка с чл. 5, т. 5 от Закона за защитените територии – природен парк, и в терен извън
строителните граници на гр. София.
Кадастралната карта за територията е одобрена със Заповед № РД-18-45 от 21.07.2011 г.
на изпълнителния директор на АГКК. В скица
№ 15-281021 от 3.07.2015 г. на СГКК – София, е
вписано: „Трайно предназначение на територията:
Защитена“.
Проектът за парцеларен план има за цел осигуряване на трасе на линейно съоръжение – захранваща електропроводна линия – ел. кабел НН
в ПИ 49597.4248.284 от сградата на трансформаторния пост с идентификатор 49597.4248.139.4 до
ел. таблото на х. „Рудничар“ с идентификатор
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49597.4248.139.3 и определяне на сервитутните
линии, в границите на които следва да се учреди
сервитут по чл. 61, ал. 1, т. 1 от Закона за горите.
Проектната дължина на трасето – кабелна
линия НН извън урбанизирани територии по
хоризонтална проекция е 42,20 м, на 2,0 м от границата на имота и на по 2,0 м от оста на трасето,
с което е спазено изискването на Наредба № 16
от 2004 г. за сервитутите на енергийните обекти,
приложение № 1, т. 14. Сервитутната площ през
имот 49597.4248.284 е 159 кв. м.
Предвид горното за одобряване на проекта за
ПУП – парцеларен план е налице основание по
чл. 110, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 64, ал. 2, изр. 1
от ЗУТ и чл. 117, ал. 7 от Закона за енергетиката.
Спазени са административнопроизводствените правила при издаване на акта – сезиране
на административния орган от заинтересовани
лица по чл. 131, ал. 2, т. 1 ЗУТ със заявление,
разрешено е изработването на проект за ПП от
компетентния за това орган, внесеният проект
е съобщен на всички заинтересовани лица,
разгледан е и е приет от ОЕСУТ. Проведено е
обществено обсъждане.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
По действащия ОУП на СО имотът – обект на
устройствената процедура, попада в устройствена
зона „Рпп“ – „Природни паркове“ – територия на
ПП „Витоша“, съгласно т. 59 от приложението
към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО.
Полагането на подземна мрежа НН е допустимо
съгласно Режим № 184 от плана за управление
на Природен парк „Витоша“.
Предвид горното проектът не противоречи на
ОУП на СО, с което е спазено изискването на
чл. 103, ал. 4 и чл. 104, ал. 1 ЗУТ.
Парцеларният план е изработен върху действаща кадастрална карта, с което е спазено изискването на чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ.
Проектът за ПП е изработен при спазване
изискванията на Наредба № 8 от 2001 г. за обема
и съдържанието на устройствените планове.
Проектното трасе е съгласувано от „Софийска вода“ – АД, и „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД. Спазено е изискването на чл. 19, ал. 4
ЗУЗСО и чл. 125, ал. 7 ЗУТ.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
На основание чл. 129, ал. 1, изр. 3 от ЗУТ
във връзка с чл. 18, ал. 1 ЗАТУРБ и чл. 7 ЗУТ
компетентен да одобри ПУП – парцеларен план
е Столичният общински съвет.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1, изр. 3 от ЗУТ във връзка с чл. 18,
ал. 1 ЗАТУРБ и чл. 7 ЗУТ, чл. 27, ал. 3, т. 3 от
Закона за горите във връзка с чл. 5, т. 5 от Закона
за защитените територии, чл. 110, ал. 1, т. 5 във
връзка с чл. 59, ал. 1, чл. 64, ал. 2, изр. 1 от ЗУТ и
чл. 117, ал. 7 от Закона за енергетиката, Наредба
№ 16 от 2004 г. за сервитутите на енергийните
обекти, приложение № 1, т. 14, Режим № 184 от
плана за управление на Природен парк „Витоша“,
чл. 115, ал. 1 и 2, чл. 108, ал. 5, чл. 103, ал. 4
и чл. 104, ал. 1 ЗУТ във връзка с т. 59 от при-
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ложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО и протокол на
ОЕСУТ № ЕС-Г-45/14.06.2016 г., т. 4, Столичният
общински съвет реши:
Одобрява проект за парцеларен план за инженерна инфраструктура извън границите на
урбанизираните територии за обект „Трасе на
ел. кабел НН в поземлен имот с идентификатор
49597.4248.284 от сградата на трансформаторен
пост с идентификатор 49597.4248.139.4 до ел. табло
на х. „Рудничар“ с идентификатор 49597.4248.139.3
по КК на с. Мърчаево и определяне на сервитутните линии, в границите на които да се учреди
сервитут“, м. Въртен камък, Природен парк
„Витоша“, район „Витоша“, Столична община,
съгласно приложения проект.
Решението и одобреният проект на подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столичната община – Направление
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com),
на основание чл. 129, ал. 5 ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават в район „Витоша“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правно-нормативно обслужване“ на
Направление „Архитектура и градоустройство“
на Столичната община.

2120

Председател:
Е. Герджиков

РЕШЕНИЕ № 57
от 9 февруари 2017 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ (НАГ) на Столичната община (СО) е постъпило заявление вх. № ГР-70-00-480/8.12.2014 г. от
„Сансеба иммобилиен“ – ООД, чрез управителя
Иван Момчилов Щилянов с искане за разрешаване изработването на проект за подробен
устройствен план (ПУП) –  изменение на план
за улична регулация (ИПР) и план за регулация
и застрояване (ПРЗ) на поземлен имот с идентификатор 44063.6234.4123 по КККР на с. Лозен,
м. Бърдо, район „Панчарево“.
Към заявлението са приложени мотивирано
предложение за ПУП, нотариален акт № 146, том I,
рег. № 6440, дело № 130 от 1.08.2014 г. и скица
от СГКК – София, на поземлен имот с идентификатор 44063.6234.4123 по КККР на с. Лозен.
С писмо изх. № Г Р-70 - 0 0 - 480/2.02.2015 г.
заявителят е уведомен да отстрани нередовнос
тите по преписката, като представи задание,
отговарящо на изискванията на чл. 125 ЗУТ.
Същото е представено със заявление вх. № ГР70-00-480/23.03.2015 г.
Заявлението с приложените към него доказателства е разгледано от ОЕСУТ, като с решение
по протокол № ЕС-Г-25/7.04.2015 г., т. 11, е прието заданието и мотивираното предложение и е
предложено на главния архитект на СО да издаде
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заповед за одобряването му и разрешаване на
изработването на проект за ПУП при задължително спазване на условията на отделите на НАГ.
Със Заповед № РД-09-50-332 от 4.05.2015 г. на
главния архитект на Столичната община на основание чл. 124а, ал. 5 и 7 ЗУТ е одобрено задание
за проектиране и е разрешено изработването на
проект за подробен устройствен план – изменение
на плана за улична регулация и план за регулация
и застрояване за поземлен имот с идентификатор
44063.6234.4123 по КККР на с. Лозен, м. Бърдо,
и прилежащата улица.
С писмо изх. № ГР-70-00-480/7.05.2015 г. заповедта е изпратена на кмета на район „Панчарево“
и заявителя за сведение и изпълнение.
С ъ с з а я в лен ие в х . № С А Г16 -Г Р 0 0 -1 3 0 6/
10.03.2016 г. е внесен за одобряване проект за
подробен устройствен план – изменение на план
за улична регулация на улица между о.т. 368а и
о.т. 369а; план за улична регулация за откриване
на нова улица от о.т. 368б – о.т. 368в – 368г до
о.т. 368д и план за регулация и застрояване за
създаване на нови УПИ: IV-4123 „За жс“, V-4123
„За жс“, VI-4123 „За жс“, VII-4123 „За жс“, кв.
52а, м. С. Лозен, с обяснителна записка. Към
заявлението е приложена комбинирана скица
по чл. 16 ЗКИР.
Представени са съгласуван проект от „ЧЕЗ
Разпределение България“ – АД, от 18.03.2016 г.,
становище изх. № 1202134996/10.03.2016 г. на
„ЧЕЗ Разпределение България“ – АД, данни за
предварително проучване № ТУ-905/10.03.2016 г.
от „Софийска вода“ – АД, геодезическо заснемане и експертна оценка на съществуваща висока
дървесна растителност, заверени от Дирекция
„Зелена система“ – СО, на 25.04.2016 г., и становище № 26-00-4206/4.05.2016 г. на директора на
РИОСВ – София, за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда.
С ъ с з а я в л е н и е № С А Г 16 - Г Р 0 0 -1 3 0 6/1 /
15.03.2016 г. допълнително е внесено мотивирано
предложение за транспортен достъп.
На основание чл. 128, ал. 3 ЗУТ проектът е
съобщен на заинтересуваните лица, като съгласно
писмо изх. № 6602-142/6/4/22.06.2016 г., на кмета на район „Панчарево“ в законоустановения
срок е постъпило възражение вх. № РПН16ГР94-1475/28.04.2016 г. от Даниела Младенова
Цветанова, собственик на поземлен имот с
идентификатор 44063.6234.3274 по К К К Р на
с. Лозен. По проекта е представено положително
становище № 6602-142/20.06.2016 г. на кмета на
район „Панчарево“.
Проектът е съгласуван от отделите на НАГ. Същият заедно с постъпилото възражение е разгледан
и приет от Общинския експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ) по реда на чл. 128,
ал. 7 ЗУТ с решение по протокол № ЕС-Г-55/
19.07.2016 г., т. 9, като възражението не е уважено
по съображения, подробно изложени в решението.
Направено е служебно предложение проектът да се
допълни с таблица на параметрите на застрояване,
като след неговото изпълнение е предложено да
бъде изпратен в СОС за одобряване на основание
чл. 21, ал. 7 ЗОС.
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С оглед на горната фактическа обстановка се
установява от правна страна следното:
Искането за одобряване на проект за подробен устройствен план е направено от заинтересуваното лице по смисъла на чл. 124а, ал. 5
във връзка с чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1 ЗУТ, а
именно „Сансеба иммобилиен“ – ООД, като
собственик на поземлен имот с идентификатор
44063.6234.4123 по КККР на с. Лозен – предмет
на плана, което се установява от представените в
производството документ за собственост и скица
от СГКК – София.
Спазени са административнопроизводствените правила при издаване на акта – сезиране
на административния орган от заинтересувано
лице по чл. 131, ал. 2, т. 1 ЗУТ със заявление по
образец и приложено мотивирано предложение,
одобрено е задание и е разрешено изработването
на проект за ИПР и ПРЗ от компетентния за това
орган, внесеният проект е съобщен на всички
заинтересувани лица, проектът е разгледан и
приет от ОЕСУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
П ла н ът за рег ула ц и я е израбо т ен върх у
действаща кадастрална карта, с което е спазено
изискването на чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ. Имотът се
урегулира за първи път и за същия се създават
четири УПИ, като външните им регулационните
граници следват имотните такива с изключение
на частта, която попада в новопредвидената
улица, в съответствие с чл. 17, ал. 1 във връзка
с чл. 17, ал. 2, т. 1 ЗУТ.
Изменението на плана за регулация се състои
в изменение на улична регулация между о.т. 368а
и о.т. 369а с оглед откриване на задънена улица
от о.т. 368б – о.т. 368в – 368г до о.т. 368д с цел
осигуряване на лице (изход) към улица на новообразуваните УПИ в съответствие с чл. 14, ал. 3,
т. 1 и ал. 4 ЗУТ.
Предвид горното е доказано основанието за
одобряване на ИПР по чл. 134, ал. 2 във връзка с
ал. 1, т. 1 и чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4 ЗУТ относно
изменението на уличната регулация.
Улицата се одобрява при спазване изискванията
на чл. 81, ал. 1 ЗУТ за широчина, като лицето на
УПИ отговаря на размерите по чл. 81, ал. 3 ЗУТ.
Съгласно чл. 81, ал. 4 ЗУТ отчуждаванията
за прокарване на нова задънена улица в урегулирана територия по искане на собственици на
поземлени имоти са за тяхна сметка.
Предвиденото с проекта урегулиране на улица е
мероприятие от публичен характер съгласно чл. 21,
ал. 1 ЗОС, поради което компетентен да одобри
проекта за ИПР и ПРЗ в случая на основание
чл. 21, ал. 7 ЗОС е Столичният общински съвет.
Новообразу вани т е У ПИ ще позвол я т на
собственика им да ги използва съгласно инвестиционните си намерения в съответствие с
предвижданията на зоната по ОУП на СО.
По действащия ОУП на СО в преобладаващата си част имотът попада в устройствена зона
„Жилищна зона с преобладаващо малкоетажно застрояване“ (Жм) и малка част от него в
„Жилищна зона с малкоетажно застрояване в
природна среда“ (Жм1). Предвиденото застрояване на жилищни сгради е допустимо в тази
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устройствена зона съгласно приложението към
чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО. Показателите на застрояване,
отразени в матрицата върху плана, отговарят на
предвидените в ОУП на СО.
С горното е спазено изискването на чл. 103,
ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 от ЗУТ.
С плана за застрояване се предвижда в границите на всеки от новообразуваните УПИ триетажно ниско като характер и свободностоящо
като начин жилищно застрояване. Същият се
одобрява при спазване изискването на чл. 31,
ал. 1 и 4 и чл. 32 ЗУТ по отношение изискуемите
разстояния.
Предвид горното с проекта за план за застрояване не се допускат намалени разстояния
към съседни имоти и/или сгради, включително
през улица.
Проектът е изработен при спазване изискванията на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и
съдържанието на устройствените планове.
Изпълнени са изискванията в мотивираното
предписание за съгласуване на проекта с „ЧЕЗ
Разпределение България“ – АД, и „Софийска
вода“ – АД.
Спазено е изискването на чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО,
което се установява от представените геодезическо
заснемане и експертна оценка на съществуващата
висока дървесна растителност, заверени от Дирекция „Зелена система“ – СО.
Изпълнено е изискването на чл. 125, ал. 7 ЗУТ,
което се установява от представеното становище
на РИОСВ за преценка на необходимостта от
извършване на оценка на въздействието върху
околната среда, от което е видно, че липсва
необходимост от извършването на оценка на
въздействието върху околната среда.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 21, ал. 7 ЗОС, чл. 136, ал. 1 във връзка с
чл. 134, ал. 1, т. 1 и ал. 2, чл. 14, ал. 3, т. 1 и
ал. 4, чл. 110, ал. 1, т. 1, чл. 115, ал. 1 и 2, чл. 17,
ал. 1 във връзка с чл. 17, ал. 2, т. 1, чл. 81, ал. 1,
3 и 4, чл. 31, ал. 1 и 4 и чл. 32, чл. 103, ал. 4 и
чл. 104, ал. 1, изр. 2 от ЗУТ, т. 4 и 5 от приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО и протокол на
ОЕСУТ № ЕС-Г-55/19.07.2016 г., т. 9, Столичният
общински съвет реши:
1. Одобрява проект за изменение на план за
регулация на м. С. Лозен. Изменение на улица
между о.т. 368а и о.т. 369а по кафявите и зелените
зачертавания съгласно приложения проект.
2 . Одо бря ва п р о ек т з а п ла н з а р ег улация за откриване на нова задънена улица от
о.т. 368б – о.т. 368в – 368г до о.т. 368д; създаване на нови УПИ: IV-4123 „За Жс“, V-4123 „За
жс“, VI-4123 „За жс“, VII-4123 „За жс“, кв. 52а,
м. С. Лозен, по червените и сините линии, цифри
и букви съгласно приложения проект.
3. Одобрява проект за план за застрояване на
новосъздадени УПИ: IV-4123 „За жс“, V-4123 „За
жс“, VI-4123 „За жс“, VII-4123 „За жс“, кв. 52а,
м. С. Лозен, съгласно приложения проект.
Въз основа на одобрения план за застрояване
не може да се издава виза за проектиране, да се
одобрява (съгласува) инвестиционен проект или
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да се издава разрешение за строеж с допускане
на намалени разстояния към съседни имоти и/
или сгради, включително през улица.
Решението и одобреният проект на подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столичната община – Направление
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com),
на основание чл. 129, ал. 5 ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда на
чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния съд –
София-град, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават в район „Панчарево“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правно-нормативно обслужване“ на
Направление „Архитектура и градоустройство“
на Столичната община.

2135

Председател:
Е. Герджиков

РЕШЕНИЕ № 59
от 9 февруари 2017 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ (НАГ) на Столичната община (СО) е постъпило заявление вх. № ГР-94-00-119/8.06.2015 г.
от Орлин Страшимиров Ингилизов и Павлина
Страшимирова Ингилизова с искане за разрешаване изработването на проект за подробен
устройствен план (ПУП) – изменение на план
за регулация и застрояване (ИПРЗ) на УПИ V235в, кв. 5, м. С. Бояна и в.з. Киноцентър Бояна,
район „Витоша“.
Към заявлението са приложени: нотариален
акт № 176, том IV, дело № 2904 от 18.02.1993 г. за
1/3 ид.ч. от парцел V-235в, без построената в него
вила на името на Орлин Страшимиров Ингилизов,
комбинирана скица по чл. 16, ал. 3 ЗКИР за пълна
или частична идентичност, протокол на СРС от
30.03.2015 г. по гр. дело № 5694/2006 г., писмо
до СРС по гр. дело № 5694/2006 г. от СО – район „Витоша“, с изх. № 0700178(1)/12.03.2015 г. с
копие-извадка от протокол № 6/18.02.2015 г. по
т. 10, мотивирано предложение в графичен вид
с обяснителна записка, подписана от собствениците Орлин Страшимиров Ингилизов и Павлина
Страшимирова Ингилизова, Иван Страшимиров
Ингилизов и Ангелина Николова Ингилизова,
пълномощни – 2 бр.
С ъ с з а я в л е н и е в х . № Г Р - 9 4 - 0 0 -11 9 - [1] /
24.07.2015 г. са внесени допълнително нотариален
акт № 22, том VIII, дело № 1630/14.06.1974 г. за
парцел V-235в заедно с малка виличка на името
на Иван Страшимиров Ингилизов, нотариален
акт № 88, том XXVI, дело № 5136/15.03.1994 г.
за 1/3 ид.ч. на името на Павлина Ингилизова.
Заявлението с приложените към него доказателства са разгледани от отделите на НАГ и са
приложени техните становища.
Със Заповед № РД-09-50-801 от 9.10.2015 г. на
главния архитект на СО на основание чл. 135,
ал. 3 ЗУТ е разрешено изработването на проект
за подробен устройствен план – изменение на
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регулация и застрояване на УПИ V-235в, поземлен
имот с идентификатор 68134.1945.350 по КККР,
кв. 5, м. С. Бояна и в.з. Киноцентър Бояна.
Заповедта е изпратена за сведение на кмета
на район „Витоша“ и заявителите с писмо изх.
№ ГР-94-00-119-[3]/12.10.2015 г.
С ъ с з а я в л е н и е в х . № Г Р - 9 4 - 0 0 -11 9 - [4] /
26.10.2015 г. е внесен за одобряване проект за
ПУП – изменение на план за регулация и застрояване на УПИ ІV-415, V-235в, XIII-1167 и IX-312б
за създаване на нови УПИ IV-415, V-350 – За жс,
XVII-350 – За жс, XVIII-350 – За жс, IX-312б и XIII1167, изменение на улична регулация за създаване
на задънена улица от о.т. 233б до о.т. 233в, кв. 5,
м. С. Бояна и в.з. Киноцентър Бояна, с обяснителна записка и извадка от действащия ПУП.
На основание чл. 128, ал. 3 ЗУТ проектът е
съобщен на заинтересуваните лица, като съгласно
писмо изх. № РВТ16-ВК08-440/18.02.2016 г. на главния архитект на район „Витоша“ в законоустановения срок са постъпили две възражения, а именно
възражение вх. № РВТ16-ГР94-304/18.01.2016 г.
от собственика на УПИ VI-1166 и възражение
вх. № 6602-436/2/21.12.2015 г. от собствениците
на УПИ XIV-238.
Проектът е разгледан от отделите на НАГ и
са представени техните забележки и становища.
Същият заедно с постъпилите възражения е разгледан от ОЕСУТ и е взето решение по протокол
№ ЕС-Г-22/15.03.2016 г., т. 23, с което са уважени
постъпилите възражения и е предложено проектът
да бъде коригиран, след което да се изпрати за
обявяване по реда на чл. 128, ал. 10 ЗУТ.
Със заявление с вх. № САГ16-ГР00-1037(1)/
4.04.2016 г. е внесен коригиран проект, който е
изпратен за обявяване по реда на чл. 128, ал. 10 ЗУТ
с писмо изх. № САГ16-ГР00-1037(2)/18.04.2016 г.
С писмо изх. № РВТ16-ВК08-973(2)/30.06.2016 г.
на главния архитект на район „Витоша“ е удостоверено, че проектът е обявен и в законоустановения
срок не са постъпили възражения.
Със заявление с вх. № САГ16-ГР00-1037(4)/
12.07.2016 г. допълнително са представени съг
ласуван проект от „ЧЕЗ Разпределение България“ – А Д, на 5.04.2016 г. и „Овергаз мрежи“ – АД, с № ОМ-ОМ-1504/25.04.2016 г., данни за
предварително проучване № ТУ-1257/31.03.2016 г.
от „Софийска вода“ – АД, и заснемане и експертна оценка на съществуващата растителност,
заверена от Дирекция „Зелена система“ – СО,
на 7.07.2016 г.
С писмо вх. № САГ16-ГР00-1037(5)/14.10.2016 г.
е внесен коригиран проект.
Проектът е разгледан и приет от ОЕСУТ по
реда на чл. 128, ал. 7 ЗУТ с решение по протокол № ЕС-Г-88/15.11.2016 г., т. 2, коригирано с
решение по протокол № ЕС-Г-2/10.01.2017 г., т. 1,
като е предложено да бъде изпратен в Столичния общински съвет за одобряване на основание
чл. 21, ал. 7 ЗОС.
С оглед на горната фактическа обстановка се
установява от правна страна следното:
Искането за одобряване на проект за подробен
устройствен план е направено от заинтересуваните
лица по смисъла на чл. 135, ал. 1 във връзка с
чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1 ЗУТ като собственици на
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поземлен имот с идентификатор 68134.1945.350 по
КККР на район „Витоша“, попадащ в границите
на УПИ V-235в – предмет на изменението, което
се установява от представените в административното производство документи за собственост и
скица от СГКК – София.
Спазени са административнопроизводствените правила при издаване на акта – сезиране
на административния орган от заинтересувани
лица по чл. 131, ал. 2, т. 1 ЗУТ със заявление по
образец и приложено мотивирано предложение,
разрешено е изработването на проект за ПУП
от компетентния за това орган, внесеният проект е съобщен на всички заинтересувани лица,
разгледан е и е приет от ОЕСУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
С изработения проект за ИПР се предвижда
изменение на границите на УПИ V-235в, което се
състои в поставянето им в съответствие с имотните такива на поземлен имот с идентификатор
68134.1945.350 с изключение на югоизточната
му регулационна граница, която не се изменя.
С проекта УПИ V-235в се разделя на три нови
УПИ по искане на собствениците му, които
се отреждат за имота по кадастралната карта.
Предназначението „За жилищно строителство“
по действащия план за регулация не се изменя.
Изменението на действащия план за застрояване се налага във връзка промяната на регулацията
и по искане на собствениците на УПИ – предмет
на изменението.
Предвид горното е доказано основанието за
одобряването на ПУП – ИПРЗ по чл. 134, ал. 2,
т. 6 във връзка с чл. 15, ал. 1, изр. 2 и ал. 3
ЗУТ – съгласие на всички собственици на имоти
по чл. 131, ал. 2, т. 1 ЗУТ.
Действащият ПР е одобрен със Заповед № 5292
от 27.08.1958 г. на министъра на комуналното
строителство, благоустройството и пътищата,
Заповед № 146 от 10.03.1961 г. на председателя на
ИК на СГНС и Заповед № 1381 от 29.05.1965 г. на
зам.-председателя на ДК по „СА“, а кадастралната карта за територията е одобрена със Заповед
№ РД-18-68 от 2.12.2010 г. на изпълнителния
директор на АГКК, като видно от комбинирана
скица по чл. 16, ал. 3 ЗКИР регулационните границите на УПИ V-235в не съвпадат с имотните
границите на поземлен имот с идентификатор
68134.1945.350.
Одобряването за първи път на кадастрална
карта за територията и във връзка с изискването
на чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ ИПР да се изработват
върху действаща такава се обосновава промяна
в устройствените условия, при които е изработен
действащият ПУП и основание за изменението
му по чл. 134, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 1 ЗУТ.
Предвид горното е доказано основанието за
одобряване на ИПР по чл. 134, ал. 2, т. 2 и чл. 134,
ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 2 ЗУТ.
П ла н ът за рег ула ц и я е израбо т ен върх у
действаща кадастрална карта, с което е спазено
изискването на чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ.
С изменение на ПР на УПИ V-235в по имотните граници на поземлен имот с идентификатор
68134.1945.350 се изменят и общите му регулаци-
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онни граници със съседните УПИ IV-415, УПИ
XIII-1167 и УПИ ІХ-312б. Останалите регулационни граници на тези УПИ не се изменят и не
се поставят в съответствие с имотните граници
на имотите по кадастралната карта, както и
същите не се отреждат за имотите по кадастралната карта.
Достъпът до нови УПИ е по улица, предвидена
с действащия план за регулация на местността, и
новопредвидена задънена улица, с което е спазено изискването на чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4 ЗУТ.
Изменението на плана за регулация се състои
в изменение на улична регулация с оглед урегулиране на задънена улица от улица от о.т. 233б
до о.т. 233в с цел осигуряване на лице (изход)
към улица на новообразуван УПИ XVIII-350 в
съответствие с чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4 ЗУТ.
Предвид горното е доказано основанието за
одобряване на ИПР по чл. 134, ал. 1, т. 1 във
връзка с ал. 2 и чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4 ЗУТ
относно изменението на уличната регулация.
Улицата се одобрява при спазване изискванията
на чл. 81, ал. 1 ЗУТ за широчина, като лицето на
УПИ отговаря на размерите по чл. 81, ал. 3 ЗУТ.
Съгласно чл. 81, ал. 4 ЗУТ отчуждаванията
за прокарване на нова задънена улица в урегулирана територия по искане на собственици на
поземлени имоти са за тяхна сметка.
С предвиденото с проекта изменение на улична регулация и урегулиране на задънена улица
се засягат имоти – частна собственост. Същото
е мероприятие от публичен характер съгласно
чл. 21, ал. 1 ЗОС, поради което компетентен да
одобри проекта за ИПРЗ в случая на основание
чл. 21, ал. 7 ЗОС е Столичният общински съвет.
Новообразу вани те У ПИ ще позвол я т на
собствениците им да ги използват съгласно инвестиционните си намерения в съответствие с
предвижданията на зоната по ОУП на СО.
По действащия ОУП на СО имотът попада
в устройствена зона „Жилищна зона с малкоетажно застрояване с допълнителни специфични
изисквания“ (Жм2). Предвиденото застрояване на
жилищни сгради е допустимо в тази устройствена зона съгласно приложението към чл. 3, ал. 2
ЗУЗСО. Показателите на застрояване, отразени
в матрицата върху плана, отговарят на предвидените в ОУП на СО.
С горното е спазено изискването на чл. 103,
ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 от ЗУТ.
С плана за застрояване се предвижда двуетаж
но ниско като характер и свободностоящо като
начин застрояване в нов УПИ XVIII-350, потвърждаване на съществуващите сгради в нови
УПИ V-350 и XVII-350, както и допълването им
с двуетажна част на свързано застрояване между
двата УПИ. Проектът се одобрява при спазване
на изискванията на чл. 21, ал. 2, чл. 31, ал. 1, 4
и 5 и чл. 32 ЗУТ.
Проектът е изработен при спазване изиск
ванията на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и
съдържанието на устройствените планове.
Изпълнени са изискванията в мотивираното
предписание за съгласуване на проекта с експлоатационните дружества.
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Спазено е изискването на чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО,
което се установява от представеното заснемане
и експертна оценка на дървесната растителност,
заверена от Дирекция „Зелена система“ – СО.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 21, ал. 1 и 7 ЗОС, чл. 136, ал. 1 във връзка с
чл. 134, ал. 2, т. 6 във връзка с чл. 15, ал. 1, изр. 2
и ал. 3, чл. 134, ал. 2, т. 2 и ал. 1, т. 1 във връзка
с ал. 2, чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4, чл. 81, ал. 1, 3
и 4, чл. 31, ал. 1, 4 и 5, чл. 32, ал. 1 и 2, чл. 103,
ал. 4, чл. 104, ал. 1, изр. 2 и чл. 108, ал. 5 ЗУТ,
т. 6 от приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО и
протоколи № ЕС-Г-22/15.03.2016 г., т. 23, № ЕС-Г88/15.11.2016 г., т. 2, и № ЕС-Г-2/10.01.2017 г., т. 1,
Столичният общински съвет реши:
1. Одобрява проект за изменение на план за
регулация за УПИ ІV-415, V-235в, XIII-1167 и IX312б за създаване на нови УПИ IV-415, V-350 – За
жс, XVII-350 – За жс, XVIII-350 – За жс, IX-312б и
XIII-1167; изменение на улична регулация между
о.т. 233 и о.т. 233а за създаване на задънена улица от о.т. 233б до о.т. 233в, кв. 5, м. С. Бояна и
в.з. Киноцентър Бояна, за осигуряване на лице
(изход) към улица на новообразувания УПИ
XVIII-350 – За жс, по зелените и кафявите линии,
цифри, текст, щрихи и зачертавания съгласно
приложения проект.
2. Одобрява проект за изменение на план за
застрояване на нови УПИ V-350 – За жс, XVII350 – За жс, XVIII-350 – За жс, кв. 5, м. С. Бояна
и в.з. Киноцентър Бояна, съгласно приложения
проект и без допускане на намалени разстояния
към съседни имоти и/или сгради, включително
през улица.
Въз основа на одобрения план за застрояване
не може да се издава виза за проектиране, да се
одобрява (съгласува) инвестиционен проект или
да се издава разрешение за строеж с допускане
на намалени разстояния към съседни имоти
и/или сгради, включително през улица.
Решението и одобреният проект на подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столичната община – Направление
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com),
на основание чл. 129, ал. 5 ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда на
чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния съд –
София-град, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават в район „Витоша“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правно-нормативно обслужване“ на
Направление „Архитектура и градоустройство“
на Столичната община.
Председател:
Е. Герджиков
2157
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РЕШЕНИЕ № 61
от 9 февруари 2017 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ (НАГ) на Столичната община (СО) е постъпило заявление вх. № ГР-94-Р-31/29.06.2010 г.
от Рени Тодорова Петкова и Албена Тодорова
Матуска с искане за даване на съгласие за изработването на проект за подробен устройствен
план (ПУП) – изменение на план за регулация
(ИПР) на УПИ ІІІ-173, кв. 34, м. Кв. Драгалевци,
район „Витоша“.
Към заявлението са приложени: нотариален акт
№ 164, том V, дело № 1070/1964 г., нотариален акт
№ 52, том VII, дело № 980/1964 г., нотариален акт
№ 109, том VIII, дело № 1390/1945 г., протокол от
6.11.1974 г. по гр.д. № 3589/1974 г. на СРС, удостоверение за наследници № 000201/23.02.2010 г.
на Тодор Атанасов Тодоров, скица на УПИ III173, издадена от район „Витоша“, и мотивирано
предложение за ИПР.
Заявлението с приложените към него доказателства заедно със становищата на отделите на
НАГ е разгледано на заседание на ОЕСУТ, като
с решение по протокол № ЕС-Г-89/19.10.2010 г.,
т. 8, е прието мотивираното предложение за ИПР.
Със Заповед № РД-09-50-1679 от 26.10.2010 г.
на главния архитект на Столичната община е
допуснато изработването на проект за подробен
устройствен план – изменение на план за регулация на УПИ III-173 за образуване на два нови
УПИ III-173 и УПИ XVII-173 и задънена улица по
о.т. 304а до о.т. 304б, кв. 34, м. Кв. Драгалевци,
район „Витоша“.
С писмо изх. № ГР-94-Р-31/29.10.2010 г. заповедта е изпратена до кмета на район „Витоша“
и заявителите за сведение и изпълнение.
Със заявление вх. № ГР-94-00-154/30.07.2015 г.
е внесен за одобряване проект за ПУП – изменение на план за регулация на УПИ III-173 за
образуване на нови УПИ III-173 и УПИ XVII-173
и задънена улица по о.т. 304а до о.т. 304б, кв.
34, м. Кв. Драгалевци, с обяснителна записка и
извадка от действащия ПУП. Към заявлението
са приложени комбинирана скица за пълна или
частична идентичност съгласно чл. 16 ЗКИР и
скица № 15-3190045 от 27.07.2015 г. на поземлен
имот с идентификатор 68134.1977.173 по КККР
на район „Витоша“, издадена от СГКК – София.
На основание чл. 128, ал. 3 ЗУТ проектът е
съобщен на заинтересуваните лица, като съгласно
писмо изх. № 6602-361/1/28.10.2015 г. на главния
архитект на район „Витоша“ в законоустановения
срок не са постъпили възражения, предложения
и искания.
Проектът е разгледан от отделите на НАГ и
са представени техните забележки и становища.
Същият е разгледан от ОЕСУТ и е взето решение
по протокол № ЕС-Г-4/19.01.2016 г., т. 17, с което
е предложено проектът да бъде коригиран, а
именно новообразуваните УПИ да бъдат с площ
минимум 400 кв. м, да се представят доказателства за съгласие на Надежда Енчева Тодорова за
настоящото производство, след което да се изпрати
за обявяване по реда на чл. 128, ал. 10 ЗУТ.
Със заявление с вх. № САГ16-ГР00-398(1)/
29.01.2016 г. е внесен коригиран проект, който е
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изпратен за обявяване по реда на чл. 128, ал. 10
ЗУТ с писмо изх. № САГ16-ГР00-398(2)/17.03.2016 г.
Представено е удостоверение за наследници
№ 001445/3.11.2008 г. на Надежда Енчева Тодорова.
С писмо изх. № РВТ16-ГР00-75/2/17.06.2016 г. на
главния архитект на район „Витоша“ е удостоверено, че проектът е обявен и в законоустановения
срок не са постъпили възражения.
Проектът е разгледан и приет от ОЕСУТ по
реда на чл. 128, ал. 7 ЗУТ с решение по протокол
№ ЕС-Г-77/18.10.2016 г., т. 18, като е предложено
да бъде изпратен в Столичния общински съвет
за одобряване на основание чл. 21, ал. 7 ЗОС.
С оглед на горната фактическа обстановка се
установява от правна страна следното:
Искането за одобряване на проект за подробен
устройствен план е направено от заинтересуваните
лица по смисъла на чл. 135, ал. 1 във връзка с
чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1 ЗУТ като собственици на
поземлен имот с идентификатор 68134.1977.173 по
КККР на район „Витоша“, попадащ в границите
на УПИ III-173 – предмет на изменението, което се
установява от представените в административното
производство документи за собственост, удостоверения за наследници и скица от СГКК – София.
Спазени са административнопроизводствените правила при издаване на акта – сезиране
на административния орган от заинтересувани
лица по чл. 131, ал. 2, т. 1 ЗУТ със заявление по
образец и приложено мотивирано предложение,
разрешено е изработването на проект за ПУП
от компетентния за това орган, внесеният проект е съобщен на всички заинтересувани лица,
разгледан е и е приет от ОЕСУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
С изработения проект за ИПР се предвижда изменение на границите на УПИ III-173 по
искане на собствениците му, което се състои в
разделянето му на два УПИ, като външните им
регулационни граници следват имотните такива
на поземлен имот с идентификатор 68134.1977.173
с изключение на частта, попадаща в новопредвидената улична регулация. Предназначението „за
жилищно строителство“ по действащия план за
регулация не се изменя.
Предвид горното е доказано основанието за
одобряването на ПУП – ИПР по чл. 134, ал. 2,
т. 6 във връзка с чл. 15, ал. 1, изр. 2 и ал. 3
ЗУТ – съгласие на всички собственици на имоти
по чл. 131, ал. 2, т. 1 ЗУТ.
Достъпът до нови УПИ е по улица, предвидена
с действащия план за регулация на местността, и
новопредвидена задънена улица, с което е спазено изискването на чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4 ЗУТ.
Изменението на плана за регулация се състои
в изменение на улична регулация с оглед урегулиране на задънена улица от улица от о.т. 304а до
о.т. 304б с цел осигуряване на лице (изход) към
улица на новообразуван УПИ III-173 в съответствие с чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4 ЗУТ.
Предвид горното е доказано основанието за
одобряване на ИПР по чл. 134, ал. 1, т. 1 във
връзка с ал. 2 и чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4 ЗУТ
относно изменението на уличната регулация.
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Улицата се одобрява при спазване изискванията на чл. 81, ал. 1 ЗУТ за широчина, като
лицето на УПИ отговаря на размерите по чл. 81,
ал. 3 ЗУТ.
Съгласно чл. 81, ал. 4 ЗУТ отчуждаванията
за прокарване на нова задънена улица в урегулирана територия по искане на собственици на
поземлени имоти са за тяхна сметка.
С предвиденото с проекта изменение на улична регулация и урегулиране на задънена улица
се засягат имоти – частна собственост. Същото
е мероприятие от публичен характер съгласно
чл. 21, ал. 1 ЗОС, поради което компетентен да
одобри проекта за ИПР в случая на основание
чл. 21, ал. 7 ЗОС е Столичният общински съвет.
Изменението на ПР не противоречи на ОУП
на СО, с което е спазено изискването на чл. 103,
ал. 4 и чл. 104, ал. 1 ЗУТ.
П ла н ът за рег ула ц и я е израбо т ен върх у
действаща кадастрална карта, с което е спазено
изискването на чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ.
Проектът е изработен при спазване изискванията на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и
съдържанието на устройствените планове.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 21, ал. 1 и 7 ЗОС, чл. 136, ал. 1 във връзка
с чл. 134, ал. 2, т. 6, чл. 15, ал. 1, изр. 2 и ал. 3,
чл. 134, ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 2 и чл. 14,
ал. 3, т. 1 и ал. 4, чл. 81, ал. 1, 3 и 4, чл. 103,
ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 и чл. 108, ал. 5 ЗУТ,
т. 6 от приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО и
протоколи на ОЕСУТ № ЕС-Г-55/19.07.2016 г.,
т. 7, и № ЕС-Г-77/18.10.2016 г., т. 18, Столичният
общински съвет реши:
Одобрява проект за изменение на план за
регулация за УПИ III-173 за създаване на нови
УПИ III-173 и XVII-173; изменение на улична
регулация между о.т. 79=70 и о.т. 304 за създаване
на задънена улица от о.т. 304а до о.т. 304б, кв.
34, м. Кв. Драгалевци, за осигуряване на лице
(изход) към улица на новообразувания УПИ III173 по зелените и кафявите линии, цифри, букви,
щрихи и зачертавания с корекциите в лилав цвят
съгласно приложения проект.
Решението и одобреният проект на подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столичната община – Направление
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com),
на основание чл. 129, ал. 5 ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават в район „Витоша“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правно-нормативно обслужване“ на
Направление „Архитектура и градоустройство“
на Столичната община.
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Председател:
Е. Герджиков
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ДЪРЖАВЕН
РЕШЕНИЕ № 94
от 23 февруари 2017 г.

С Решен ие № 723 по п ро т окол № 71 о т
6.11.2014 г. на СОС е одобрен подробен устройствен план (ПУП) –  план за регулация, план за
застрояване и план-схеми на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура на квартали 1, 2, м. Автомагистрала Тракия – м. Прогоно,
район „Панчарево“.
Административното производство по одобряване на подробния устройствен план е проведено
по заявление с вх. № ГР-94-Е-46 от 9.09.2009 г.
от „Миркат“ – ООД, и „Аутотехника“ – ООД,
за изработване на план за регулация, план за
застрояване и план-схеми по чл. 108, ал. 2 ЗУТ
в обхвата на ПИ 070002, 070003, 069033 и 069034,
попадащи в м. Прогоно, землище Горни Лозен,
район „Панчарево“. Имотите попадат в територия, отредена съгласно общия устройствен план
на Столичната община за далекоперспективна
по смисъла на чл. 15 ЗУЗСО.
Във връзка с извършена служебна проверка
се установи, че е допусната очевидна фактичес
ка грешка в диспозитива на Решение № 723 от
6.11.2014 г. на СОС, като в т. 1:
а) след думите „Създаване на УПИ в кв. 1:“ е
пропуснато изписването на УПИ I-10, за обществено обслужване и трафопост;
б) вместо „Създаване на УПИ в кв. 2: I-32, за
обществено обслужване и трафопост, II-33, 34, за
обществено обслужване и трафопост“ погрешно
е записано: „Създаване на УПИ в кв. 2: I-31, за
обществено обслужване и трафопост, II-32, 34, за
обществено обслужване и трафопост“.
В т. 2 от диспозитива на Решение № 723 от
6.11.2014 г. на СОС:
а) след думите „План за застрояване за УПИ:“
е пропуснато изписването на УПИ I-10, за обществено обслужване и трафопост;
б) вместо: „УПИ: I-32, за обществено обслужване и трафопост, II-33, 34, за обществено обслужване
и трафопост“, погрешно е записано: „УПИ: I-31,
за обществено обслужване и трафопост, II-32,34,
за обществено обслужване и трафопост“.
Гореописаното е видно от движението на
админист ративната процед у ра, док у ментите
в админист ративната преписка, г рафичните
материали към ПУП, както и от мотивите на
решението.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 62, ал. 2 АПК Столичният общински съвет
реши:
Допуска поправка на очевидна фактическа
грешка в диспозитива на Решение № 723 по
протокол № 71 от 6.11.2014 г. на Столичния
общински съвет, като в т. 1 след думите „Създаване на УПИ в кв. 1:“ да се чете: „I-10, за
обществено обслужване и трафопост;“. Вместо
„Създаване на УПИ в кв. 2: I-31, за обществено
обслужване и трафопост, II-32,34, за обществено
обслужване и трафопост“ да се чете: „Създаване
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на УПИ в кв. 2: I-32, за обществено обслужване
и трафопост, II-33, 34, за обществено обслужване
и трафопост“.
В т. 2 след думите „План за застрояване за
УПИ:“ да се чете „I-10, за обществено обслужване
и трафопост;“. Вместо: „УПИ: I-31, за обществено
обслужване и трафопост, II-32, 34, за обществено
обслужване и трафопост“, да се чете: „УПИ: I-32,
за обществено обслужване и трафопост, II-33, 34,
за обществено обслужване и трафопост“.
Това решение е неразделна част от Решение
№ 723 по протокол № 71 от 6.11.2014 г. на Столичния общински съвет.
Решението да се публикува на интернет страницата на Столичната община – Направление
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com),
на основание чл. 129, ал. 5 ЗУТ.
Решението следва да се съобщи на заинтересованите лица по реда на чл. 61 АПК.
Решението може да бъде обжалвано по реда на
АПК пред Административния съд – София-град,
в 14-дневен срок от обнародването му.
Жалбите се подават в район „Панчарево“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „ПНО“ на Направление „Архитектура и
градоустройство“ на Столичната община.
Председател:
Е. Герджиков
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СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИИ
РЕШЕНИЕ № 360
от 10 март 2017 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 196 от 11.04.2013 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
и инвестиции реши:
1. На 4.05.2017 г. в 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции, пл.
Славейков 6, ет. 1, да се проведе публичен търг
с явно наддаване за продажбата на помещение
(бивша фурна), с. Кривина, ул. Демокрация 2,
общински нежилищен имот, стопанисван от район
„Панчарево“, със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 42 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
4. Депозитът за участие – 4200 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска
агенция за приватизация и инвестиции при
„Общинска банка“ – А Д, ул. Врабча 6, Со фия (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 2.05.2017 г. вкл., в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
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документация – 360 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАПИ, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня
на търга след закупуване на тръжна документация.
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Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев

РЕШЕНИЕ № 361
от 10 март 2017 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 226 от 17.03.2016 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
и инвестиции реши:
1. На 4.05.2017 г. в 14 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции, пл.
Славейков 6, ет. 1, да се проведе публичен търг с
явно наддаване за продажбата на самостоятелен
обект в сграда с идентификатор 39791.6003.243.1.3
(помещение за склад), с. Кривина, ул. Демокрация 2, общински нежилищен имот, стопанисван
от район „Панчарево“, със съответното право
на строеж.
2. Начална тръжна цена – 24 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС).
3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.
4. Депозитът за участие – 2400 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска
агенция за приватизация и инвестиции при
„Общинска банка“ – А Д, ул. Врабча 6, Со фия (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 2.05.2017 г. вкл., в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 240 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАПИ, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня
на търга след закупуване на тръжна документация.
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Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев

РЕШЕНИЕ № 362
от 10 март 2017 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 789 от 8.12.2016 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
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Столичната общинска агенция за приватизация
и инвестиции реши:
1. На 11.05.2017 г. в 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции, пл.
Славейков 6, ет. 1, да се проведе публичен търг с
явно наддаване за продажбата на самостоятелен
обект в сграда с идентификатор 68134.4358.299.10.1
(помещение към трафопост), София, ж.к. Люлин – 9 м.р., до бл. 901, общински нежилищен
имот, стопанисван от район „Люлин“, със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 39 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.
4. Депозитът за участие – 3900 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска
агенция за приватизация и инвестиции при
„Общинска банка“ – А Д, ул. Врабча 6, Со фия (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 9.05.2017 г. вкл., в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 240 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАПИ, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня
на търга след закупуване на тръжна документация.
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Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев

ОБЩИНА БАТАК
РЕШЕНИЕ № 216
от 22 февруари 2017 г.
На основание чл. 21, а л. 1, т. 11 и а л. 2
ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Батак, одобрява:
1. Подробен устройствен план – план за регулация и план за застрояване във връзка с процедура по промяна предназначението на земеделски
земи за поземлен имот № 002082, м. Крегня,
по КВС, землище с. Фотиново, община Батак,
като с плана за регулация се обособяват нови
урегулирани поземлени имоти: УПИ I-82 – „За
животновъдна ферма“, с площ 3793 кв. м, и УПИ
II-82 – „За път“, с площ 121 кв. м, с плана за
застрояване за УПИ I-82 – „За животновъдна
ферма“ се предвижда зона Пп – предимно производствена, с показатели: Кинт.≤2,0; плътност
на зас т роява не ≤80 %; озелен я ва не ≥20 %;
Нстр.≤10 м; до два етажа, свободно застрояване,
съгласно проекта.
2. Схема за водопровод към обекта: трасе на
нов водопровод ∅ 40 от съществуващ водопровод
с. Фотиново до водомерна шахта в имот № 002082,
м. Крегня, землището на с. Фотиново.
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На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Общинския съвет – гр. Батак, пред Административния
съд – Пазарджик.

2130

Председател:
К. Ангелова

РЕШЕНИЕ № 227
от 22 февруари 2017 г.
На основание ч л. 21, а л. 1, т. 11 и а л. 2
ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Батак, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план – електропровод за присъединяване към електропреносната мрежа на
поземлен имот № 086011, м. Калето, по КВС в
землището на с. Нова махала с ЕКАТТЕ 51874,
община Батак. Обект: „Трасе на нова подземна
кабелна линия 0,4 kV от съществуващо модулно
табло, ТП № 3, ДЗС Нова махала пред имот
№ 072015 до разпределително табло до имот
№ 086011 в м. Калето, землището на с. Нова
махала“, съгласно проекта.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ решението може да бъде обжалвано чрез органа,
издал акта, в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ пред Административния
съд – Пазарджик.

2131

Председател:
К. Ангелова

ОБЩИНА КАВАРНА
РЕШЕНИЕ № 255
от 28 февруари 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка чл. 129, ал. 1 ЗУТ и заявление с вх. № АБ06-1104 от 8.11.2016 г. от „Бялата лагуна“ – АД,
Общинският съвет – гр. Каварна, реши:
1. Одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за линейни обекти на
техническата инфраструктура извън границите
на населените места и селищните образувания,
представляваща захранващ водопровод за водоснабдяване на имот с идентификатор 72693.154.28
(стар идентификатор 000175) и имот с идентификатор 72693.154.24 по кадастралната карта на с.
Топола, община Каварна, област Добрич, от водоем
на Изпълнителна агенция ,,Пътища“, преминаващ през имоти с идентификатори 72693.600.113,
72693.154.38, 72693.154.37, 72693.154.30, 72693.154.28
и 72693.154.24 по кадастралната карта на с. Топола,
община Каварна.
2. Възлага на кмета на община Каварна да
извърши последващи съгласно закона действия.

ВЕСТНИК

ОБЩИНА КУКЛЕН
РЕШЕНИЕ № 376
от 24 февруари 2017 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА предвид изложените в предложение
с вх. № 154 от 21.02.2017 г. на кмета на община
Куклен фактически основания Общинският съвет – гр. Куклен, реши:
1. Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за обект: „Проучване и проектиране
на отводнителни канали за повърхностни води
в местностите Бара, Св. Илия и Вриш, община
Куклен, област Пловдив“.
2. Определя срок за валидност на предварителното съгласие до влизане в сила на подробния
устройствен план.

2124

Председател:
Пл. Гошев

ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК
РЕШЕНИЕ № 25
от 30 януари 2017 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, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на електропровод с дължина на трасето 170 м, преминава през имоти,
общинска собственост, както следва: ПИ с
идентификатор 55155.25.1 – изоставена орна земя,
и ПИ с идентификатор 55155.25.7 – полски път,
преминава през него до достигане на нов стълб на
въздушната линия в местност Мараша по КККР
на землище Пазарджик, съгласно изчертаното с
лилаво трасе и сервитут и приложения регистър
на засегнатите имоти.

2134

Председател:
Х. Харалампиев

РЕШЕНИЕ № 37
от 23 февруари 2017 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, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за трасе на
електропровод с обща дължина 163 м: започва
от кабелна муфа, ТП – „№ 1 ТКЗС Ляхово“ на
границата на ПИ 176001, преминава по югоизточната част на ПИ 000215 – полски път (общинска
собственост), в посока югозапад, след което
сменя посоката си на югоизток и продължава в
североизточната част на ПИ 000184 – местен път
(общинска собственост), и достига до имотната
граница на УПИ VI-176006, 176007, 176008, за
животновъдна ферма, съгласно изчертаното с
червено трасе, сервитути и регистъра на засегнатите имоти.

Председател:
Кр. Кръстев
2111
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2118

Председател:
Х. Харалампиев
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ОБЩИНА ПЛЕВЕН
РЕШЕНИЕ № 504
от 24 февруари 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1,
т. 8 и 11 ЗМСМА, чл. 8 ЗОС и чл. 129, ал. 1 ЗУТ
Общинският съвет – гр. Плевен, реши:
1. Одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за трасета на електропровод
НН и газопровод до поземлен имот с идентификатор
56722.701.3228 в местността Стража в землището
на гр. Плевен, преминаващи със сервитут през
поземлен имот 701.2388, с начин на трайно ползване – полски път, публична общинска собственост.
2. Възлага на кмета на община Плевен или
оправомощено лице да извърши необходимите
правни и фактически действия в изпълнение на
това решение.
3. Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
Председател:
М. Митев
2132

ВЕСТНИК

11. – Министърът на енергетиката на основание постъпило заявление за проучване на
подземни богатства във връзка с чл. 39, ал. 1,
т. 3 от Закона за подземните богатства открива
производство по предоставяне на разрешение за
проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали, в площ „Инфинити“, разположена на територията на община Монтана, област
Монтана, описана със следните гранични точки
в координатна система 1970 г.:

ОБЩИНА „МАРИЦА“ –
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
РЕШЕНИЕ № 65
от 21 февруари 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 134, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 136, ал. 1 и
чл. 127, ал. 6 ЗУТ Общинският съвет „Марица“
одобрява проект за изменение на общ устройствен
план на община „Марица“, касаещо част от нова
структурна единица 649-Смф по общ устройствен
план (ОУП) на община „Марица“, в обхвата на
поземлени имоти с идентификатори № 35400.2.240,
35400.2.241, 35400.2.236, 35400.2.237 и 35400.2.155
по кадастралната карта на с. Калековец, местност Баткъните, община „Марица“, с площ и
регистър координати на граничните точки по
приложената ситуация за изменение на ОУП на
община „Марица“.
Председател:
Г. Трендафилова
2095
РЕШЕНИЕ № 66
от 21 февруари 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 134, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 136, ал. 1 и
чл. 127, ал. 6 ЗУТ Общинският съвет „Марица“
одобрява проект за изменение на общ устройствен
план на община „Марица“, касаещо разширение на
структурна единица 170-Смф по общ устройствен
план (ОУП) на община „Марица“, в обхвата на поземлен имот с идентификатор № 38950.41.2 и част
от поземлен имот с идентификатор № 38950.41.147
по кадастралната карта на с. Костиево, местност
Голяма Узунюрия, община „Марица“, с площ и
регистър координати на граничните точки по
приложената ситуация за изменение на ОУП на
община „Марица“.
Председател:
Г. Трендафилова
2096

БРОЙ 26

№

X (m)

Y (m)

1

4723700

8502980

2

4723700

8503360

3

4722950

8503240

4

4722870

8502900

5

4722310

8502570

6

4722310

8502350

7

4722590

8502290

8

4722850

8502170

9

4723020

8502200

10

4723180

8502340
8502650

11

4723370

12

4723490

№

Х (m)

Y (m)

1

4507419

8523682

2

4507544

8523826

3

4507418

8523909

4

4507260

8523927

5

4506971

8523757

6

4506973

8523655

7

4506779

8523369

8

4506706

8523172

9

4506693

8522885

10

4506647

8522658

8502930
2056
12. – Министърът на енергетиката на основание постъпило заявление за проучване на подземни
богатства във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона
за подземните богатства открива производство
по предоставяне на разрешение за проучване на
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона
за подземните богатства – строителни материали,
в площ „Ботушчето“, разположена в землището
гр. Добринище, община Банско, област Благоевград, описана със следните гранични точки в
координатна система 1970 г.:

2057

11

4506844

8522592

12

4507000

8522860

13

4507044

8523137

14

4507254

8523281

15

4507335

8523363

БРОЙ 26
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14. – Министърът на енергетиката на основание постъпило заявление за проучване на подземни
богатства във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона
за подземните богатства открива производство по
предоставяне на разрешение за търсене и проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2
от Закона за подземните богатства – неметални
полезни изкопаеми – индустриални минерали, в
площ „Сантала-2“, разположена в землището на
с. Гълъбово, община Куклен, област Пловдив,
описана със следните гранични точки в координатна система 1970 г.:
№

Х (m)

Y (m)

1

4531110

8613960

2

4531059

8614255

3

4531142

8614640

4

4531105

8614900

5

4530830

8614865

6

4530840

8614650

7

4530766

8614305

8

4530790

8613900

2058
15. – Министърът на енергетиката на основание постъпило заявление за проучване на
подземни богатства във връзка с чл. 39, ал. 1,
т. 3 от Закона за подземните богатства открива
производство по предоставяне на разрешение за
проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали, в площ „Кулата“, разположена
в землището гр. Куклен, община Куклен, област
Пловдив, описана със следните гранични точки
в координатна система 1970 г.:
№

Х (m)

Y (m)

1

4530846

8621278

2

4530830

8621405

3

4530769

8621627

4

4530662

8621713

5

4530425

8621961

6

4530223

8621879

7

4530227

8621707

8

4530406

8621367

9

4530642

8621292

2059
86. – Министърът на правосъдието на основание чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната власт
обнародва:
СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната
власт за съдебен район на Окръжния съд – Сливен, и Административния съд – Сливен, за 2017 г.

1. Клас „Криминалистични експертизи“
Андреан Иванов Джамбазов, Криминалистика,
1.1. Криминалистични експертизи на писмени
доказателства; 1.2. Трасологични експертизи; 1.3.
Съдебно-балистични експертизи.

ВЕСТНИК
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Димитър Иванов Добрев, Криминалистика,
1.1. Криминалистични експертизи на писмени
доказателства; 1.2. Трасологични експертизи; 1.3.
Съдебно-балистични експертизи; 1.4. Биометрични криминалистични експертизи.
Инж. Иван Петров Добрев, Експерт-криминалист; Почеркови експертизи; 1.1. Криминалистични експертизи на писмени доказателства; 1.2. Трасологични експертизи; 1.3. Съдебно-балистични
експертизи; 1.4. Биометрични криминалистични
експертизи.
Йордан Ганчев Камбуров, Криминалистика,
1.1. Криминалистични експертизи на писмени
доказателства; 1.2. Трасологични експертизи; 1.3.
Съдебно-балистични експертизи; 1.4. Биометрични криминалистични експертизи.
Инж. Йордан Стоянов Големанов, Криминалистика, химия, 1.1. Криминалистични експертизи
на писмени доказателства; 1.2. Трасологични
експертизи; 1.4. Биометрични криминалистични
експертизи.
Младен Любенов Донев, специалност „Право“;
професионална квалификация „Юрист, експерткриминалист“; 1.1. Криминалистични експертизи
на писмени доказателства; 1.2. Трасологични
експертизи; 1.3. Съдебно-балистични експертизи;
1.4. Биометрични криминалистични експертизи.
Инж. Румен Христов Митев, Криминалистика, химия, 1.1. Криминалистични експертизи
на писмени доказателства; 1.2. Трасологични
експертизи; 1.3. Съдебно-балистични експертизи;
1.4. Биометрични криминалистични експертизи.
Инж. Стоян Стефанов Великов, Криминалистика, химия, графология, 1.1. Криминалистични
експертизи на писмени доказателства; 1.2. Трасологични експертизи; 1.3. Съдебно-балистични
експертизи; 1.4. Биометрични криминалистични
експертизи.
Инж. Стоян Стефанов Стоянов, Криминалистика, графология, 1.1. Криминалистични
експертизи на писмени доказателства; 1.2. Трасологични експертизи; 1.3. Съдебно-балистични
експертизи; 1.4. Биометрични криминалистични
експертизи.
Инж. Юрий Петров Гандев, Криминалистика,
химия, графология, 1.1. Криминалистични експертизи на писмени доказателства; 1.2. Трасологични
експертизи; 1.4. Биометрични криминалистични
експертизи.
2. Клас „Съдебномедицински експертизи“
Д-р Диана Георгиева Георгиева, Медицина,
специалист по обща медицина, 2.5. Съдебномедицнска експертиза по писмени данни.
Д-р Йордан Иванов Стойков, Медицина, Патологична анатомия с цитопатология, Съдебна
медицина, 2.1. Съдебномедицинска експертиза
на труп.
Д-р Марин Георгиев Бозуков, Медицина,
Акушерство и гинекология, повреди; 2.3. Съдебномедицинска експертиза за установяване на
родителския произход.
Д-р Недялка Рачева Турсунлийска-Йорданова, Медицина, Ортопедия и травматология,
2.2. Съдебномедицинска експертиза на телесни
повреди; 2.3. Съдебномедицинска експертиза за
установяване на родителския произход.
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Д-р Хрисант Ламбов Хрисантов, Медицина,
Ортопедия и травматология, 2.2. Съдебномедицинска експертиза на телесни повреди.
Д-р Станислав Василев Стоянов, Медицина,
Патологоанатомия, 2.5. Съдебномедицинска експертиза по писмени данни.
Д-р Тома Асенов Чаушев, Медицина, Съдебна
медицина, Патологоанатомия, 2.1. Съдебномедицинска експертиза на труп.
Д-р Николай Гинчев Тюфекчиев, Биохимия и
микробиология, вирусология, ДНК анализ, 2.3.
Съдебномедицинска експертиза за установяване
на родителския произход; 2.4. Съдебномедицинска
експертиза за идентификация на човек.
Д-р к.б.н. Ма я И ва нова К и чева, Биох имик – клиничен кимик, анализ на белтъци и ензими; молекулярна биология; PCR, генотипиране,
секвениране, количествен PCR, ДНК експертизи,
2.3. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход; 2.4. Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човек;
2.5. Съдебномедицинска експертиза по писмени
данни (касаеща вид експертизи – 2.3 и 2.4).
Д-р Борис Петров Шахов, Специалист по молекулярна биология, Експерт в областта на ДНК
анализа при криминалистически разследвания и
спорни случаи за родителски произход, 2.3. Съдебномедицинска експертиза за установяване на
родителския произход; 2.4. Съдебномедицинска
експертиза за идентификация на човек.
Д-р Живка Василева Георгиева, Стоматолог,
2.2. Съдебномедицинска експертиза на телесни
повреди; 2.5. Съдебномедицинска експертиза по
писмени данни; 2.6. Съдебномедицинска експертиза за телесно здраве.
Д-р Ганка Иванова Кръстева-Василева, Медицина, Хигиена на детско-юношеската възраст,
2.2. Съдебномедицинска експертиза на телесни
повреди; 2.5. Съдебномедицинска експертиза по
писмени данни; 2.6. Съдебномедицинска експертиза за телесно здраве.
3. Клас „Съдебна експертиза на психичното
състояние“
Д-р Апостол Вълканов Апостолов, Медицина,
Психиатрия, 3.1. Съдебнопсихиатрична експертиза; 3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза; 3.4. Съдебна експертиза на психичното
състояние по писмени данни.
Виолета Димитрова Михайлова, Психология,
3.2. Съдебнопсихологична експертиза; 3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза; 3.4.
Съдебна експертиза на психичното състояние
по писмени данни.
Д-р Десислава Михайлова Савова-Йорданова,
Медицина, Психиатрия, 3.1. Съдебнопсихиатрична
експертиза; 3.3. Съдебна психолого-психиатрична
експертиза; 3.4. Съдебна експертиза на психичното
състояние по писмени данни.
Д-р Емилия Господинова Кондева, Медицина,
Психиатрия, 3.1. Съдебнопсихиатрична експертиза; 3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза; 3.4. Съдебна експертиза на психичното
състояние по писмени данни.
Минка Николова Бозукова, Педагог-дефектолог, Медицинска психология и педагогическа
рехабилитация, Мениджър в здравеопазването,
Сертификат за съдебнопсихологична експертиза
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3.2. Съдебнопсихологична експертиза; 3.3. Съдебна
психолого-психиатрична експертиза.
Д-р Неделчо Димитров Ников, Медицина, Психиатрия, 3.1. Съдебнопсихиатрична експертиза;
3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза;
3.4. Съдебна експертиза на психичното състояние
по писмени данни.
Д-р Нели Тончева Антонова, Медицина, Психиатрия, 3.1. Съдебнопсихиатрична експертиза;
3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза;
3.4. Съдебна експертиза на психичното състояние
по писмени данни.
Д-р Нина Георгиева Николова, Медицина, Психиатрия, 3.1. Съдебнопсихиатрична експертиза;
3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза;
3.4. Съдебна експертиза на психичното състояние
по писмени данни.
Д-р Розалина Димитрова Петрова, Медицина,
Психиатрия, 3.1. Съдебнопсихиатрична експертиза; 3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза; 3.4. Съдебна експертиза на психичното
състояние по писмени данни.
Рая Рачева Попова, Клинична психология,
3.2. Съдебнопсихологична експертиза; 3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза; 3.4.
Съдебна експертиза на психичното състояние
по писмени данни.
Росица Иванова Миндова, специалност „Психология“; специализация „Приложна психология“;
професионална квалификация „Магистър по психология“, 3.3. Съдебна психолого-психиатрична
експертиза; 3.4. Съдебна експертиза на психичното
състояние по писмени данни.
Пламен Христов Гагамов, професионална
квалификация „Психолог, психолог-консултант“,
Специалност „Психология“; допълнителни обучения: „Как да работим заедно. ЦНСТ – същност
и функция. Видове ателиета – терапевтични и
други за работа с деца. Юношество – работа с
тинейджъри. Аутизъм – работа с деца с аутизъм
или от аутистичния спектър. „Детето и неговото
тяло“; „Детето в огледалото и неговия двойник“;
„Пробуждането на юношеството“; 3.2. Съдебнопсихологична експертиза; 3.3. Съдебна психологопсихиатрична експертиза; 3.4. Съдебна експертиза
на психичното състояние по писмени данни.
4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“
Виолетка Димова Йорданова, Търговия и
отчетност в търговията, 4.3. Съдебно-стокова
експертиза.
Иван Митев Колев, Икономика на промишлеността, Лиценз за оценка на цели държавни
и общински предприятия, преобразувани или
непреобразувани в търговски дружества, 4.2.
Съдебна финансово-икономическа експертиза;
4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Иванка Стефанова Аджемова, Счетоводна
отчетност, 4.1. Съдебносчетоводна експертиза.
Марин Димитров Христов, Счетоводна отчетност, 4.2. Съдебна финансово-икономическа
експертиза.
Надежда Петрова Трендафилова, Икономика
на промишлеността, 4.2. Съдебна финансовоикономическа експертиза.
Тодорка Симеонова Янева, Финанси, Лиценз
за оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в
търговски дружества, Сертификат за експерт-оце-
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нител на недвижими имоти и земеделски земи,
4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.
Стамен Николов Пепелишев, специалност
„Предачество“, квалификация „Среден техник“;
4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Пенка Йоргова Стайкова, Икономика на труда,
4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.
Михаил Василев Михайлов, Счетоводна отчетност, 4.1. Съдебносчетоводна експертиза; 4.2.
Съдебна финансово-икономическа експертиза.
Мария Славова Станчева, Финанси и кредит,
4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.
Елена Найденова Найденова, Икономика и
организация на търговията, 4.3. Съдебно-стокова
експертиза.
Манол Иванов Манчев, Счетоводна отчетност,
Сертификат за експерт-оценител на машини и
съоръжения, активи – движимо имущество, Сертификат за експерт-оценител на инвестиционен
проект, 4.1. Съдебносчетоводна експертиза; 4.2.
Съдебна финансово-икономическа експертиза;
4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Радостина Димитрова Тодорова-Черкезова,
Счетоводство и контрол, 4.1. Съдебносчетоводна
експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза; 4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Нели Петкова Гагашева, Икономика и управление на индустрията, 4.2. Съдебна финансовоикономическа експертиза.
Славка Йорданова Василева, Счетоводна
отчетност, 4.1. Съдебносчетоводна експертиза.
Цветан Атанасов А д жемов, Магист ър по
финанси, банки и банково дело, 4.1. Съдебносчетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансовоикономическа експертиза; 4.3. Съдебно-стокова
експертиза.
Методи Йорданов Лаков, Икономист-плановик
(статистик), 4.1. Съдебносчетоводна експертиза.
Ангел Иванов Манолов, Счетоводство и контрол, 4.1. Съдебносчетоводна експертиза.
Георги Величков Станев, Публична администрация, Финансова и митническа администрация,
4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.
Йорданка Колева Драганова, Икономика на
строителството, 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.
Невенка Тодорова Денева, Счетоводна отчет
ност, 4.1. Съдебносчетоводна експертиза; 4.2.
Съдебна финансово-икономическа експертиза.
Валентина Петрова Станева, Управление и
планиране на народното стопанство, Лиценз за
оценка на недвижими имоти, Удостоверение за
оценка на земеделски земи, 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.
Инж. Марин Рашков Иванов, Икономика на
търговията, Лиценз за оценка на недвижими
имоти, 4.2. Съдебна финансово-икономическа
експертиза; 4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Евгения Борисова Стоилова, Икономистсчетоводител; системорганизатор, 4.2. Съдебна
финансово-икономическа експертиза.
Веселина Костадинова Милева, Финанси, 4.2.
Съдебна финансово-икономическа експертиза.
Стоян Колев Стоянов, Икономика, планиране
и отчетност на промишлеността и строителството,
4.1. Съдебносчетоводна експертиза; 4.2. Съдебна
финансово-икономическа експертиза.
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Живко Петров Петров, Счетоводство и контрол, 4.1. Съдебносчетоводна експертиза.
Иванка Георгиева Огнянова, Икономист-администратор, 4.2. Съдебна финансово-икономическа
експертиза.
Биляна Михайлова Бояджиева, Международен
туризъм, 4.2. Съдебна финансово-икономическа
експертиза.
Донка Петрова Вълкова, Счетоводство и контрол, 4.1. Съдебносчетоводна експертиза.
Донка Янева Георгиева-Мудева, Счетоводство
и контрол, 4.1. Съдебносчетоводна експертиза; 4.2.
Съдебна финансово-икономическа експертиза.
Иван Ников Иванов, Финансов мениджмънт,
Счетоводна отчетност, Икономика на търговията,
Сертификат за експерт-оценител на недвижими
имоти и земеделски земи; 4.1. Съдебносчетоводна
експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа
експертиза.
Кета Ангелова Дечева, Стоковед, 4.1. Съдебносчетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансовоикономическа експертиза; 4.3. Съдебно-стокова
експертиза.
Радка Тончева Иванова, Икономика на търговията, Счетоводство и контрол, 4.1. Съдебносчетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансовоикономическа експертиза; 4.3. Съдебно-стокова
експертиза.
Светла Кирова Топалова, Икономика на промишлеността, 4.1. Съдебносчетоводна експертиза;
4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза;
4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Веселин Дяков Дяков, Аграрна икономика,
Финанси, 4.2. Съдебна финансово-икономическа
експертиза.
Мария Тодорова Кондева, Бакалавър по стопанско управление, 4.1. Съдебносчетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа
експертиза.
Митко Илиев Ангелов, специалност „Неорганични и електрохимични производства“, „Патентно и изобретателско дело“, квалификация:
„Експерт-оценител на щети при пътнотранспортни произшествия“ и „Експерт-оценител на
дълготрайни и оборотни материални активи“, 4.2.
Съдебна финансово-икономическа експертиза,
4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Мари я Стоянова Стайкова, Специа лност
„Счетоводство и контрол“; Квалификация „Икономист“; 4.1. Съдебносчетоводна експертиза.
Жанета Кънева Стойчева, специалност „Управление на бизнеса“; квалификация „Икономист – бизнес организатор“ и правоспособност на
дипломиран експерт-счетоводител/регистриран
одитор; 4.1. Съдебносчетоводна експертиза; 4.2.
Съдебна финансово-икономическа експертиза,
4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Пепа Стаматова Русева, специалност „Маркетинг“ и „Финансоворевизионен контрол“; квалификация: „Икономист-маркетолог“ и „Финансов
ревизор“; 4.1. Съдебносчетоводна експертиза; 4.2.
Съдебна финансово-икономическа експертиза,
4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Мариана Михайлова Танчева, специалност
„Финанси“; квалификация: „Магистър по икономика“; 4.1. Съдебносчетоводна експертиза; 4.2.
Съдебна финансово-икономическа експертиза,
4.3. Съдебно-стокова експертиза.
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Катя Иванова Палушева, специалност „Финанси“, квалификация „Икономист“; 4.2. Съдебна
финансово-икономическа експертиза.
Николай Стоянов Колев, специалност „Счетоводна отчетност“; квалификация „Икономистсчетоводител“; 4.1. Съдебносчетоводна експертиза;
4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.
Снежана Чавдарова Афузова, специалност
„Счетоводна отчетност“; квалификация „Икономист-счетоводител“; 4.1. Съдебносчетоводна
експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза, 4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Красимир Динев Колев, специалност „Счетоводство и контрол“; квалификация „Магистър по
икономика“; 4.1. Съдебносчетоводна експертиза;
4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.
Петя Руменова Курдова, специалност „Икономика на промишлеността“; квалификация „Икономист“; 4.1. Съдебносчетоводна експертиза; 4.2.
Съдебна финансово-икономическа експертиза.
Инж. Митко Кирилов Краев, специалност
„Финанси“; професионална квалификация: „Икономист“; 4.2. Съдебна финансово-икономическа
експертиза; 4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Желязко Господинов Георгиев, специалност
„Организация на производството и управлението в
промишлеността“; професионална квалификация
„Икономист“; 4.1. Съдебносчетоводна експертиза;
4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза,
4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Кирил Георгиев Кирилов, специалност: „Финанси“; професионална квалификация: „Икономист-банкер“, специализация: „Банково дело“;
4.1. Съдебносчетоводна експертиза; 4.2. Съдебна
финансово-икономическа експертиза.
Венелин Василев Василев, професионална
квалификация: „Икономист-счетоводител“, специалност: „Счетоводна отчетност“; 4.1. Съдебносчетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансовоикономическа експертиза, 4.3. Съдебно-стокова
експертиза.
Надя Христова Шимидова-Илиева, професионална квалификация: „Магистър по икономика“,
специалност „Финанси“; 4.1. Съдебносчетоводна
експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза, 4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Желязка Николова Петкова, професионална
квалификация „Икономист по промишлеността“;
специалност „Икономика на промишлеността“;
4.1. Съдебносчетоводна експертиза; 4.2. Съдебна
финансово-икономическа експертиза;
Таня Желязкова Йорданова, професионална
квалификация: „Икономист“; специалност: „Счетоводство и контрол“; 4.1. Съдебносчетоводна
експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза, 4.3. Съдебно-стокова експертиза;
Пепа Георг иева Пашова, п рофесиона лна
квалификация: „Икономист по строителството“,
специалност „Организация, планиране и управление на строителството“; 4.1. Съдебносчетоводна
експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа
експертиза, 4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Елена Дянкова Атанасова, професионална
квалификация „Магистър по икономика“; специалност „Счетоводство и контрол“; 4.1. Съдебносчетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансовоикономическа експертиза.
Лиляна Димитрова Петкова, професионална
квалификация „Агроикономист“; специалност

ВЕСТНИК

БРОЙ 26

„Аграрна икономика“; 4.1. Съдебносчетоводна
експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.
Димитрина Янева Желязкова, професионална
квалификация „Икономист“; специалност „Финанси“; 4.1. Съдебносчетоводна експертиза; 4.2.
Съдебна финансово-икономическа експертиза.
Панайот Тодоров И л чев, п рофесиона лна
квалификация „Икономист“; специалност „Счетоводство и контрол“; 4.1. Съдебносчетоводна
експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа
експертиза.
Тошка Василева Георгиева, професионална
квалификация „Икономист-счетоводител“; специалност „Счетоводна отчетност“; 4.1. Съдебносчетоводна експертиза.
Павлина Огнянова Стойнова, професионална квалификация „Магистър по икономика“;
специалност „Финанси“; 4.1. Съдебносчетоводна
експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.
Стефан Георгиев Гигов, професионална квалификация „Магистър по икономика“, „Икономист“;
специалност „Финансов контрол“; „Счетоводство
и контрол“; 4.1. Съдебносчетоводна експертиза;
4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.
Мария Щилиянова Гигова, професионална
квалификация „Организация и методология на
счетоводната отчетност“; специалност „Организация и методология на счетоводната отчетност“;
4.1. Съдебносчетоводна експертиза; 4.2. Съдебна
финансово-икономическа експертиза.
Марийка Паисиева Манова, професионална
квалификация „Икономист-счетоводител“, специалност „Икономическо планиране и отчитане на
търговията. Счетоводна отчетност“; 4.1. Съдебносчетоводна експертиза.
Красимира Николаева Златева, професионална квалификация „Магистър по икономика“;
специалност „Финанси“; 4.1. Съдебносчетоводна
експертиза.
5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“
Проф. д-р инж. Станимир Михайлов Карапет
ков, Инженер-механик, Приложна механика, 5.2.
Съдебна автотехническа експертиза.
Инж. Веселин Рашков Божков, Двигатели с
вътрешно горене, Сертификат за автоекспертоценител, Сертификат за експерт-оценител на
машини и съоръжения, активи, 5.1. Съдебна
инженерно-техническа експертиза; 5.2. Съдебна
автотехническа експертиза.
Инж. Веселин Костов Шишков, Машиностроене, Автотехническа експертиза, 5.1. Съдебна
инженерно-техническа експертиза; 5.2. Съдебна
автотехническа експертиза.
Д-р инж. Христо Василев Узунов, Машиностроене, автотехническа експертиза, технологии
и безопасност в автомобилния транспорт, 5.2.
Съдебна автотехническа експертиза.
Кън чо Стефанов Върбанов, Двигатели с
вътрешно горене, Лиценз за оценка на машини и съоръжения, 5.2. Съдебна автотехническа
експертиза.
Инж. Георги Йосифов Хинов, Двигатели с
вътрешно горене, 5.2. Съдебна автотехническа
експертиза.
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Инж. Тодорка Симеонова Янева, Автоматизация на производството, Финанси, Лиценз за оценка на цели държавни и общински предприятия,
преобразувани или непреобразувани в търговски
дружества, Сертификат за експерт-оценител на
недвижими имоти и земеделски земи, 5.1. Съдебна
инженерно-техническа експертиза, 5.4. Съдебна
компютърно-техническа експертиза.
Инж. Николай Янков Козаров, Топло- и ядрена
енергетика, 5.1. Съдебна инженерно-техническа
експертиза, 5.5. Съдебна строителнотехническа
експертиза.
Инж. Велин Златанов Зехирев, Съобщителна
техника, Сертификат за експерт-оценител на машини и съоръжения, активи – движимо имущество,
5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза.
Инж. Владислав Кръстев Алексиев, Механично уредостроене, Лиценз за оценка на машини
и съоръжения в сферата на машиностроенето и
приборостроенето, 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза.
Проф. д-р инж. Петър Стефанов Костов, Ремонт и експлоатация на трактори, автомобили
и селскостопански машини, Топлотехника, 5.1.
Съдебна инженерно-техническа експертиза, 5.2.
Съдебна автотехническа експертиза.
Инж. Стоян Христов Божков, Електротехника,
5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза.
Георги Николов Йорданов, специалност: „Технология на машиностроенето“; квалификация:
„Машинен инженер“, 5.1. Съдебна инженернотехническа експертиза, 5.2. Съдебна автотехническа експертиза;
Инж. Митко Кирилов Краев, Селскостопанска техника, Лиценз за оценка на машини и
съоръжения в сферата на селското стопанство,
автомобилния транспорт и строителството, 5.1.
Съдебна инженерно-техническа експертиза, 5.3.
Съдебна инженерно-технологична експертиза.
Инж. Атанас Стоев Стоев, Електронна техника и микроелектроника, Лиценз за оценка на
машини и съоръжения, 5.1. Съдебна инженернотехническа експертиза.
Н.с. IІ ст. д-р инж. Ивко Пенков Иванов,
Технология на металите и металообработващата
техника, Фрактография, Фрактодиагностика, 5.1.
Съдебна инженерно-техническа експертиза;
Инж. Трифон Иванов Чепишев, специалност:
„Транспорт и енергетика“; квалификация: „Машинен инженер с педагогическа правоспособност“,
5.2. Съдебна автотехническа експертиза.
Инж. Константин Николов Костадинов, Промишлено и гражданско строителство, Лиценз
за оценка на недвижими имоти, 5.5. Съдебна
строителнотехническа експертиза.
Инж. Мартина Златева Димитрова, Промишлено и гражданско строителство, Сертификат
за експерт-оценител на недвижими имоти, 5.5.
Съдебна строителнотехническа експертиза.
Инж. Мая Величкова Игнатова, Промишлено
и гражданско строителство, Лиценз за оценка на
недвижими имоти, Сертификат за експерт-оценител на недвижими имоти и сгради – паметници
на културата, 5.5. Съдебна строителнотехническа
експертиза.
Инж. Федорина Евгениева Кондева, Промишлено и гражданско строителство – технология,
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Лиценз за оценка на недвижими имоти, 5.5. Съдебна строителнотехническа експертиза.
Инж. Агоп Артин Киркорян, Хидромелиоративно строителство, Лиценз за оценка на недвижими имоти, 5.5. Съдебна строителнотехническа
експертиза.
Инж. Георги Андонов Георгиев, Хидроенергийно строителство, Лиценз за оценка на недвижими
имоти, Лиценз за оценка на цели държавни и
общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества, 5.5. Съдебна
строителнотехническа експертиза.
Жечка Димитрова Гаджокова, Водно строителство, 5.5. Съдебна строителнотехническа
експертиза.
Иван Христов Иванов, Строителство и архитектура, Сертификат за експерт-оценител на
недвижими имоти и земеделски земи, 5.5. Съдебна
строителнотехническа експертиза.
Мария Димитрова Ганчева, Строителство и
архитектура, 5.5. Съдебна строителнотехническа
експертиза.
Георги Петров Мавродиев, Геодезия, фотография, картография, Сертификат за експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи,
5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза,
5.5. Съдебна строителнотехническа експертиза.
Иван Господинов Иванов, Земемерен техник,
5.5. Съдебна строителнотехническа експертиза.
Ин ж. Олег Димит ров Радев, Ст роителен
инженер по технология на строителството, 5.5.
Съдебна строителнотехническа експертиза.
Инж. Пенка Колева Димитрова, Промишлено
и гражданско строителство, 5.5. Съдебна строителнотехническа експертиза.
Инж. Иван Петров Добрев, Строителни и
специални машини (подемно-транспортни, пътни
и строителни машини), 5.1. Съдебна инженернотехническа експертиза.
Константин Михайлович Якубович, Архитектура, 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза.
Чавдар Иванов Андреев, Строителство и архитектура, 5.5. Съдебна строителнотехническа
експертиза.
Радина Тотева Караджова, Строителство и архитектура, техник по строителство и архитектура,
5.5. Съдебна строителнотехническа експертиза.
Инж. Павел Желязков Златев, Геодезисткартограф, 5.1. Съдебна инженерно-техническа
експертиза.
Инж. Илия Михайлов Сулев, Електроинженер,
специалност „Ел. снабдяване и ел. обзавеждане“,
5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза.
Иван Атанасов Иванов, Технически университет – София, квалификация „Автотехническа експертиза“, 5.2. Съдебна автотехническа експертиза.
Митко Илиев Ангелов, Неорганични и електрохимични производства, Патентно и изобретателско
дело, Експерт-оценител на щети при пътнотранспортни произшествия и Експерт-оценител на
дълготрайни и оборотни материални активи, 5.1.
Съдебна инженерно-техническа експертиза, 5.2.
Съдебна автотехническа експертиза, 5.3. Съдебна
инженерно-технологична експертиза.
Инж. Христо Стоянов Божков, Инженер-металург, специалност „Металургия на черни метали“,
5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза.
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Ради Иванов Радев, специалност: „Строителство и архитектура“; квалификация „Строителен
техник“; 5.5. Съдебна строителнотехническа
експертиза.
Николай Илчев Николов, специалност: „Противопожарна техника и безопасност“, професионална квалификация: „Автотехническа експертиза“; 5.2. Съдебна автотехническа експертиза.
Доц. Радостина Василева Петрова, специалност:
„Промишлено и гражданско строителство – конструкции“; квалификация „Строителен инженер
по промишлено и гражданско строителство“;
5.5. Съдебна строителнотехническа експертиза“.
Инж. Георги Господинов Георгиев, специалност: „Геодезия, фотограметрия, картография“;
квалификация: „Инженер по геодезия, фотограметрия и картография“; 5.1. Съдебна инженернотехническа експертиза; 5.5. Съдебна строителнотехническа експертиза.
Инж. Петър Иванов Перфанов, специалност
„Машиностроене“; професионална квалификация
„Машинен инженер с педагогическа правоспособност“; 5.1. Съдебна инженерно-техническа
експертиза; 5.3. Съдебна инженерно-технологична
експертиза.
Никола Мавродиев Колев, специалност „Строителство и архитектура“; професионална квалификация: „Техник по строителство и архитектура“;
5.5. Съдебна строителнотехническа експертиза.
Инж. Бойчо Гочев Узунов, специалност: „Автоматизация на производството“; професионална
квалификация: „Електроинженер“; 5.1. Съдебна
инженерно-техническа експертиза; 5.6. Съдебна
пожаротехническа експертиза.
Инж. Венелин Господинов Петков, специалност
„Електроника и автоматика“; професионална
квалификация „Инженер по електроника и автоматика с педагогическа правоспособност“; 5.1.
Съдебна инженерно-техническа експертиза; 5.3.
Съдебна инженерно-технологична експертиза;
5.4. Съдебна компютърно-техническа експертиза.
Инж. Георги Мавродиев Георгиев, специалност
„Топлотехника“; професионална квалификация:
„Енергиен инженер“; 5.1. Съдебна инженернотехническа експертиза.
Инж. Марин Рашков Иванов, професионална
квалификация: „Военен инженер по зенитно-артилерийска и радиоелектротехника“; 5.1. Съдебна
инженерно-техническа експертиза.
Инж. Димитър Желев Иванов, професионална
квалификация „Машинен инженер с педагогическа правоспособност“; специалност „Транспорт
и енергетика“; 5.2. Съдебна автотехническа
експертиза.
Стефан Стоянов Драгнев, професионална
квалификация „Строителен техник“; специалност „Строителство и архитектура“; 5.5. Съдебна
строителнотехническа експертиза.
Инж. Живко Иванов Демирев, професионална
квалификация „Магистър инженер“; специалност
„Технология и управление на транспорта“; 5.2.
Съдебна автотехническа експертиза.
Инж. Светла Дончева Кабадозова, професионална квалификация „Строителен инженер
по промишлено и гражданско строителство“;
специалност „Промишлено и гражданско строителство – конструкции“; 5.5. Съдебна строителнотехническа експертиза.
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Росен Стаматов Русев, професионална квалификация „Специалист по режимите на електрическите централи“; специалност „Режим на работа
на електрическите централи“; втора специалност
„Електрически централи и подстанции“; 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза.
Живко Петров Желев, професионална квалификация „Инженер-геодезист“; специалност
„Архитектура, строителство и геодезия“; допълнителна квалификация „Правоспособност
за извършване на дейности по кадастъра“; 5.1.
Съдебна инженерно-техническа експертиза.
Магдалена Пенева Тянкова-Ескенази, професионална квалификация „Електроинженер“;
специалност „Ел. машини и апарати“; 5.1. Съдебна
инженерно-техническа експертиза.
Йордан Петков Аспарухов, военнослужещ
на редовна военна служба в РСВП – Сливен,
длъжност „Старши инспектор“ в отдел „Анализ,
информационно и административно обслужване“; професионална квалификация „Магистър
инженер“; специалност „Технология и управление на транспорта“; 5.2. Съдебна автотехническа
експертиза.
Румен Николов Стоянов, военнослужещ на
редовна военна служба в РСВП – Сливен, на
длъжност „Главен експерт“ в отдел „Анализ,
информационно и административно обслужване“; професионална квалификация „Инженер по
изчислителна техника“; специалност „Изчислителна техника“; „Организация и управление на
комуникационните и информационни системи
в ОТФ“; 5.4. „Съдебна компютърно-техническа
експертиза“.
Тодор Димитров Тодоров, професионална
квалификация „Машинен инженер“, специалност
„Технология и организация на автомобилните
превози“; 5.2. Съдебна автотехническа експертиза.
Мария Колева Драгиева, професионална квалификация „Инженер по електроника и автоматика“; специалност „Електроника и автоматика“;
5.2. Съдебна автотехническа експертиза.
6. Клас „Съдебно-биологични експертизи“
Георги Янков Стойчев, професионална квалификация: „Зооинженер“; специалност: „Зооинженерство“; 6.2. Съдебно-зоологическа експертиза.
Д-р к.б.н. Мая Иванова Кичева, биохимик –
клиничен химик, анализ на белтъци и ензими,
молекулярна биология; PCR, генотипиране, секвениране, количествен PCR, ДНК акспертизи; 6.1.
Съдебно-ботаническа експертиза; 6.2. Съдебнозоологическа експертиза; 6.3. Съдебно-микробиологична експертиза; 6.4. Съдебно-ентомологична
експертиза.
Д-р Стоян Михайлов Червенков, професионална квалификация „Доктор по ветеринарна
медицина“; специалност „Ветеринарна медицина“;
специализация „Ветеринарно-санитарна експертиза и контрол на хранителни продукти от жив
произход“; 6.2. Съдебно-зоологическа експертиза.
7. Клас „Експертизи на материали, вещества
и изделия“
Митко Илиев Ангелов, Неорганични и електрохимични производства, Патентно и изобрета-
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телско дело, Експерт-оценител на щети при пътнотранспортни произшествия и Експерт-оценител
на дълготрайни и оборотни материални активи,
7.1. Съдебно-химическа експертиза, 7.3. Съдебна
физико-химическа експертиза.
Д-р Мая Иванова Кичева, професионална
квалификация „Биохимик – клиничен химик“,
специалност „Молек ул ярна и фу нк ционална
биология“; 7.1. Съдебно-химическа експертиза;
7.2. Съдебно-физическа експертиза; 7.3. Съдебна
физико-химическа експертиза.
8. Клас „Съдебни селскостопански експертизи“
Радил Василев Радев, Зооинженер, 8.1. Съдебна
ветеринарномедицинска експертиза.
Д-р Светозар Василев Лещевски, Ветеринарна
медицина, 8.1. Съдебна ветеринарномедицинска
експертиза.
Надя Иванова Георгиева, инженер агроном
полевъдство, оценител на земеделски земи, 8.2.
Съдебно-агротехническа експертиза.
Анета Тодорова Николова, Растителна защита,
8.2. Съдебна агротехническа експертиза.
Динка Димитрова Константинова, агроном,
лозаро-градинар, 8.2. Съдебно-агротехническа
експертиза.
9. Клас „Съдебно-изкуствоведски експертизи“
Димитър Георгиев Янков, Златарство, 9. Съдебно-изкуствоведски експертизи.
11. Клас „Други съдебни експертизи“
Деяна Димитрова Дончева, инженер по горско
стопанство, 11. Други съдебни експертизи.
Митко Илиев Ангелов, Неорганични и електрохимични производства, Патентно и изобретателско дело, експерт-оценител на щети при
пътнотранспортни произшествия и експерт-оценител на дълготрайни и оборотни материални
активи, 11. Други съдебни експертизи – Патентни
и авторски права.
Инж. Лиляна Савова Симеонова, специалност:
„Горско стопанство“; професионална квалификация: „Инженер по горско стопанство“; 11. Други
съдебни експертизи.
Росица Колева Недкова, специалност „Горско
стопанство“; специализация „Стопанисване на
горите“; професионална квалификация „Магистър инженер по горско стопанство“, 11. Други
съдебни експертизи.
Д-р Мая Иванова Кичева, професионална квалификация „Биохимик – клиничен химик“, специалност „Молекулярна и функционална биология“;
11. Други съдебни експертизи: 1. Молекулярногенетична идентификация и определяне произход
на животни и пол на птици; 2. Определяне състав
и произход на хранителни продукти, суровини
и фуражи, вкл. генно-модифицирани организми
(ГМО), с молекулярно-генетични методи; 3.
Експертиза по писмени данни, касаещи т. 1 и 2.
1986
21. – Управителният съвет на Фонда за гарантиране на влоговете в банките на основание
чл. 7, т. 14 от Закона за гарантиране на влоговете
в банките и чл. 136, ал. 1, т. 7 от Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници обнародва:
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Отчет за финансовото състояние на Фонда
за гарантиране на влоговете в банките към
31 декември 2016 г.
Хил. лв.
31.12.2016 г. 31.12.2015 г.
Oбщо активи

1 163 240

1 310 779

– Парични средства и
парични еквиваленти

247 439

9 746

– Ценни книжа на
разположение за продажба

213 393

486 232

– Вземания от банки
по суброгация

701 590

814 054

– Имоти и оборудване

716

671

– Немат ериа л н и и
други активи

102

76

1 731 339

1 871 763

1 707 123

1 834 683

23 326

36 967

Oбщо пасиви
– Привлечен ресурс
– Задължения по гарантирани влогове
– Фи на нси ра не на
административни
разходи

691

-

– Други задължения

199

113

(568 099)

(560 984)

Нетни пасиви

Отчет за резултата от дейността на Фонда за
гарантиране на влоговете в банките за годината,
приключваща на 31 декември 2016 г.
Хил. лв.
31.12.2016 г. 31.12.2015 г.
Резултат за годината

(4 889)

176 599

– Премийни вноски

150 602

258 145

– Доходи от инвестиции

5 494

10 771

• Приходи от лихви
по ДЦК

5 599

10 778

• Нетни печалби/(загуби) от продажба/
падеж на ДЦК

(51)

(7)

• Разходи за лихви по
депозити и разплащателни сметки

(54)

-

– Разход по гарантирани влогове в банка
с отнет лиценз

(112 534)

(42 680)

– Лихви по привлечени средства

(48 779)

(49 133)

– Други доходи, нетно

328

1 192

• Нетни печалби/(загуби) от преоценка
и операции в чуждестранна валута

328

1 189

-

3

1 934

-

• Лихви за забава
– Приходи от финанси ране на а дминистративни разходи
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31.12.2016 г. 31.12.2015 г.

– Общи административни разходи

(1 934)

(1 696)

Други компоненти на
нетните активи
Всеобх ват ен доход,
който в бъдеще ще
м и не п р е з О т че т а
за резултата от дейността

(2 226)

(2 270)

(2 267)

• Загуби, възникнали
от преоценки през
годината

(2 221)

(2 267)

(5)

(3)

(7 115)

174 329

Председател на 	
Главен счетоводител:
УС на ФГВБ:
Я. Славчева
Р. Миленков
2180
21а. – Управителният съвет на Фонда за гарантиране на влоговете в банките на основание
чл. 7, т. 14 от Закона за гарантиране на влоговете
в банките и чл. 136, ал. 1, т. 7 от Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници обнародва:
Отчет за финансовото състояние на Фонда за
преструктуриране на банки към
31 декември 2016 г.
Хил. лв.
Към
Към
31.12.2016 г. 31.12.2015 г.
Активи
– Парични средства
в банка
Общо активи
Пасиви
Нетни активи

– Получени годишни
вноски от банките

95 688

82 172

Нетни парични потоци от основна дейност

95 688

82 172

– П лащани я, свързани с парични
средства

(35)

-

Нетни парични потоци от инвестиционна
дейност

(35)

-

Увеличение на паричните средства

95 653

82 172

Парични средства и
парични еквиваленти
на 1 януари

82 172

-

Парични средства и
парични еквиваленти
на 31 декември

177 825

82 172

Парични потоци от
инвестиционна дейност

Отчет за промените в нетните активи на
Фонда за преструктуриране на банки към
31 декември 2016 г.
Хил. лв.
Нетни
активи
Салдо на 14 август 2015 г.

-

Резултат за годината

82 172
82 172

177 825

82 172

Общо всеобхватен резултат

177 825

82 172

Салдо на 31 декември 2015 г.

82 172

Резултат за годината

95 653

-

-

177 825

82 172

Отчет за резултата от дейността на Фонда за
преструктуриране на банки за годината, приключ-
ваща на 31 декември 2016 г.

Хил. лв.
01.01. –
14.08. –
31.12.2016 г. 31.12.2015 г.
Резултат за годината
– Годишни вноски

Отчет за паричните потоци на Фонда за преструктуриране на банки за годината, приключваща на 31 декември 2016 г.
Хил. лв.

Парични потоци от
основна дейност

(2 221)

О б щ о в с е о бх в ат е н
резултат за годината
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01.01. –
14.08. –
31.12.2016 г. 31.12.2015 г.

– Нетна промяна в
справедливата стойност на финансови
активи на разположение за продажба

– Актюерска загуба
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95 688

82 172

– Разходи за лихви по
депозити и разплащателни сметки

(35)

-

Резултат за годината

95 653

82 172

Общо всеобхватен резултат
Салдо на 31 декември 2016 г.

95 653
177 825

Председател на 	
Главен счетоводител:
УС на ФГВБ:
Я. Славчева
Р. Миленков
2181
19. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Бургас, на основание чл. 251 – 253 ДОПК с постановление за
възлагане на недвижим имот № С170002-0910000044/02.03.2017 г. възлага на Хамид Мехмедали
Хюсеин с адрес: с. Трънак, община Руен, област
Бургас, ул. Божур 23, следната недвижима вещ,
представляваща: самостоятелен обект в сграда с идентификатор 51500.507.522.3.7, който се
намира в сграда № 3, намираща се в Несебър,
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п.к. 8230, Съни дей II, ет. 1, обект О19, с площ
112 кв. м, при граници и съседи: на същия етаж:
51500.507.522.3.6, под обекта: няма, над обекта:
51500.507.522.3.14, 51500.507.522.3.15.
2067
62. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – София, на основание
чл. 253 ДОПК с постановление за възлагане на
недвижим имот № С170022-091-0000053/7.03.2017 г.
възлага на Валентин Мариянов Стоянов с адрес за
кореспонденция: Варна, кв. Чайка, бл. 13, вх. А,
ап. 2, следните недвижими имоти:
1. Земеделска земя – нива с площ 4,999 дка,
с пл. № 021033, ІІІ категория, разстояние до населено място – 999 м, до път – 889 м. Имотът се
обработва при поливни условия. Местонахождение – землището на с. Долна махала, община
Калояново, в местността „Черните“.
2. Земеделска земя – нива с площ 6,000 дка, с
пл. № 024068, III категория, разстояние до населено място – 1054 м, до път – 923 м. Имотът се
обработва при неполивни условия. Местонахождение – землището на с. Долна махала, община
Калояново, в местността Ходжовица.
3. Земеделска земя – нива с площ 6,199 дка,
с пл. № 26005, V категория, разстояние до населено място – 3229 м, до път – 3336 м. Имотът се
обработва при неполивни условия. Местонахождение – землището на с. Долна махала, община
Калояново, в местността Коджа кър.
4. Земеделска земя – нива с площ 3,650 дка, с
пл. № 026055, V категория, разстояние до населено място – 3113 м, до път – 3213 м. Имотът се
обработва при неполивни условия. Местонахождение – землището на с. Долна махала, община
Калояново, в местността Коджа кър.
5. Земеделска земя – нива с площ 3,000 дка,
с пл. № 023052, IV категория, разстояние до
населено място – 427 м, до път – 336 м. Имотът
се обработва при поливни условия. Местонахождение – землището на с. Долна махала, община
Калояново, в местността Гаргалък.
6. Земеделска земя – нива с площ 3,000 дка,
с пл. № 024070, III категория, разстояние до населено място – 1017 м, до път – 899 м. Имотът
се обработва при поливни условия. Местонахождение – землището на с. Долна махала, община
Калояново, в местността Ходжовица.
7. Земеделска земя – нива с площ 3,000 дка,
с пл. № 024069, III категория, разстояние до населено място – 1035 м, до път – 911 м. Имотът
се обработва при поливни условия. Местонахождение – землището на с. Долна махала, община
Калояново, в местността Ходжовица.
8. Земеделска земя – нива с площ 7,470 дка, с
пл. № 023025, V категория (0,231 дка), IV категория
(7,239 дка), разстояние до нас. място – 943 м, до
път – 934 м. Имотът се обработва при поливни
условия. Местонахождение – в землището на с.
Долна махала, община Калояново, в местността
Гаргалък.
9. Овощна градина с площ 3,163 дка, с пл.
№ 020042, V категория, разстояние до населено
място – 649 м, до път – 127 м. Имотът се обработва
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при поливни условия. Местонахождение – землището на с. Долна махала, община Калояново,
в местността Саватите.
10. Земеделска земя – нива с площ 3,000 дка,
с пл. № 021085, V категория, разстояние до населено място – 480 м, до път – 209 м. Имотът се
обработва при поливни условия. Местонахождение – землището на с. Долна махала, община
Калояново, в местността Черните.
11. Земеделска земя – нива с площ 6,000 дка,
с пл. № 021069, III категория, разстояние до
населено място – 969 м, до път – 611 м. Имотът
се обработва при поливни условия. Местонахождение – землището на с. Долна махала, община
Калояново, в местността Черните.
2217
77. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – София, на основание
чл. 253 ДОПК с постановление за възлагане на недвижим имот № С170022-091-0000071/15.03.2017 г.
възлага на А нна Виктор Димит рова, адрес
за кореспонденция: София, ж.к. Света Троица, бл. 369, вх. Б, ап. 33, следния недвижим
имот: поземлен имот, заснет с идентификатор
68134.1100.21, съгласно кадастралната карта и
кадастралните регистри на София, одобрени със
Заповед № РД-18-50 от 2.11.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления
имот: София, район „Красна поляна“, местност
Падина, с площ 676 кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на
трайно ползване: ливада. При съседи: поземлен
имот с идентификатор 68134.1100.323 и поземлен
имот с идентификатор 68134.1100.30 и с номер
по предходен план: 080011.554, а съгласно акт
за собственост: поземлен имот с планоснимачен
номер 554, с площ по графични данни 696 кв. м,
нанесен в кадастрални листове № 328, 351, планоснимачен район Западен район – м. Бранище,
при граници: път II кл. – държавна собственост,
ливада на Стоянка Георгиева Стефчева, полски
път на СО, район „Овча купел“.
2216
81. – Лесотехническият университет – София, обявява конкурси за главни асистенти,
както следва: към катедра „Парково и ландшафтно проектиране“, област на висше образование
5. Технически науки, професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия;
научна специалност „Териториално и ландшафтно
устройство и градоустройство“, по дисциплината „Паркова архитектура“ – един; към катедра
„Дървообработващи машини“, област на висше
образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.5. Горско
стопанство; научна специалност „Технология,
механизация и автоматизация на ДМП“, по
дисциплината „Вътрешнозаводски транспорт“,
специа лност „Тех нолог и я на д ървесината и
мебелите“ – един; към катедра „Производство
на мебели“, област на висше образование 5.
Технически науки, професионално направление
5.13. Общо инженерство; научна специалност
„Технология, механизация и автоматизация на
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ДМП“, по дисциплината „Технология на мебелите“, специалност „Инженерен дизайн“ – един,
със срок за подаване на документи 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документите се подават в стая 6 – „Обща канцелария“,
централна сграда на ЛТУ, София, бул. Климент
Охридски 10. За информация – тел. 02/91-907,
вътр. 445.
2077
194. – Нов български университет – София,
обявява следните конкурси за: доценти: в област
на висше образование 8. Изкуства, професионално
направление 8.2. Изобразително изкуство (рисуване, скулптура, живопис, мултимедия) – един; в
област на висше образование 8. Изкуства, професионално направление 8.3. Музикално и танцово
изкуство (класически, съвременни танцови техники и танцов театър) – един; професор в област
на висше образование 3. Социални, стопански и
правни науки, професионално направление 3.5.
Обществени комуникации и информационни
науки (политически комуникации, социология
на медиите) – един, всички със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документите се подават в Нов български университет,
ул. Монтевидео 21, отдел „Персонал“, офис 215,
тел. 8110235.
2127
853. – Медицинският университет – София,
Факултет по обществено здраве, обявява конкурс
за един главен асистент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве, научна
специалност „Социална медицина и организация
на здравеопазването и фармацията“ със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“ за
Катедрата по медицинска педагогика. За справки
и подаване на документи: 1527 София, ул. Бяло
море 8, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, Факултет по обществено здраве, ет. 5, тел./факс +359
2 9432 579 (Сектор „Наука“ – ФОЗ).
2121
87. – Националният военен университет „Васил
Левски“ – Велико Търново, обявява конкурс за
заемане на академична длъжност главен асистент
в област на висшето образование 9. Сигурност и
отбрана, професионално направление 9.2. Военно
дело, научна специалност 05.12.01 „Организация
и управление на въоръжените сили“ (по учебните дисциплини: „Обща тактика“, „Тактика на
мотопехотните и танковите войски“ и „Методика
на тактическата подготовка“), с учебна натовареност 480 часа, приравнени към упражнения,
за военнослужещ в катедра „Военни науки“
във факултет „Общовойскови“ на НВУ „Васил
Левски“. Изисквания към кандидатите: „майор“
или „капитан“ с изпълнени условия по чл. 21 от
Правилника за прилагане на ЗОВС на РБ, с код
на длъжността 3131 9026 (к1, к4), ВОС – 1001,
7001, 1011, 1201, 1301, 1321, 1401, 1501, 1701 или
6901; да са придобили образователна и научна степен „доктор“; да владеят английски или
френски език на ниво не по-ниско от 2-2-2-2 по
STANAG 6001; да притежават разрешение за
достъп до класифицирана информация с ниво
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не по-ниско от „Секретно“ (кандидатите, които
нямат такова разрешение, следва да отговарят на
изискванията на чл. 40, ал. 1 от Закона за защита
на класифицираната информация). Документите
да отговарят на изискванията на Заповед № ОХ602 от 19.07.2011 г. на министъра на отбраната и
Заповед № ОХ-216 от 6.03.2017 г. на министъра
на отбраната. Заповедите са обявени на сайта на
Министерството на отбраната. 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. 062/618832.
2214
88. – Националният военен университет „Васил Левски“ – Велико Търново, обявява конкурс за
заемане на академична длъжност главен асистент
в област на висшето образование 9. Сигурност и
отбрана, професионално направление 9.2. Военно
дело, научна специалност 05.12.01 „Организация и
управление на въоръжените сили“ (по учебните
дисциплини: „Огнева подготовка със стрелково
оръжие“, „Теория на стрелбата и огневата подготовка“ и „Методика на огневата подготовка“),
с учебна натовареност 480 часа, приравнени към
упражнения, за военнослужещ в катедра „Военни
науки“ във факултет „Общовойскови“ на НВУ
„Васил Левски“. Изисквания към кандидатите: „майор“ или „капитан“ с изпълнени условия
по чл. 21 от Правилника за прилагане на ЗОВС
на РБ, с код на длъжността 3131 9026 (к1, к4),
ВОС – 1001, 7001, 1011, 1201, 1301, 1321, 1401, 1501,
1701 или 6901; да са придобили образователна и
научна степен „доктор“; да владеят английски
или френски език на ниво не по-ниско от 2-2-2-2
по STANAG 6001; да притежават разрешение за
достъп до класифицирана информация с ниво
не по-ниско от „Секретно“ (кандидатите, които
нямат такова разрешение, следва да отговарят на
изискванията на чл. 40, ал. 1 от Закона за защита
на класифицираната информация). Документите
да отговарят на изискванията на Заповед № ОХ602 от 19.07.2011 г. на министъра на отбраната и
Заповед № ОХ-216 от 6.03.2017 г. на министъра
на отбраната. Заповедите са обявени на сайта на
Министерството на отбраната. 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. 062/618832.
2215
95. – Висшето училище по телекомуникации
и пощи – София, обявява конкурс за заемане на
академична длъжност главен асистент в област
на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.3. Комуникационна и
компютърна техника, научна специалност „Автоматизирани системи за обработка на информация
и управление (в телекомуникациите)“ – един със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Справки и документи – ВУТП, София
1700, ул. Академик Стефан Младенов 1, тел.
02/8062-188, експерт „Човешки ресурси“.
2221
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96. – Висшето училище по телекомуникации
и пощи – София, обявява конкурс за заемане
на академична длъжност доцент в област на
висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.3. Комуникационна и
компютърна техника, научна специалност „Комуникационни мрежи и системи (Компютърни
архитектури, Интелигентни системи, Мултимедийни технологии)“ – един със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Справки
и документи – ВУТП, София 1700, ул. Академик
Стефан Младенов 1, тел. 02/8062-188, експерт
„Човешки ресурси“.
2222
97. – Висшето училище по телекомуникации
и пощи – София, обявява конкурс за заемане на
академична длъжност доцент в област на висше
образование 5. Технически науки, професионално
направление 5.3. Комуникационна и компютърна
техника, научна специалност „Теоретични основи
на комуникационната техника (Цифрова обработка на сигнали)“ – един със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Справки
и документи – ВУТП, София 1700, ул. Академик
Стефан Младенов 1, тел. 02/8062-188, експерт
„Човешки ресурси“.
2223
932. – ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ – Варна, обявява конкурс за академична длъжност „доцент,
висше училище“ за цивилен служител в катедра
„Техническа механика“ на факултет „Инженерен“
в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.5. Транспорт,
корабоплаване и авиация, научна специалност
„Експлоатация на водния транспорт, морските и
речни пристанища“ – един, със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Справки и
документи – в училището, тел.: 552-230, 552-243,
632-015, вътр. 16704, и на сайта на училището:
www.naval-acad.bg.
2078
6. – Институтът по оптически материали и
технологии „Акад. Й. Малиновски“ при БАН – София, обявява конкурс за доцент по професионално направление 4.1. Физически науки, научна
специалност „Електрични, оптични и магнитни
свойства на кондензираната материя“ – един,
със срок 2 месеца от обнародване на обявата
в „Държавен вестник“. Справки и подаване на
документи – София 1113, ул. Акад. Г. Бончев,
бл. 109, тел. 979-35-01.
2250
14. – Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции на основание чл. 30 ЗПСК
обявява, че през февруари 2017 г. са продадени
следните обекти: 1. самостоятелен обект в сграда
с идентификатор 68134.4083.143.18.78, ж.к. Младост
1А, бл. 510, вх. 3, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Младост“, продаден на
Димитър Славов Димитров за 189 000 лв., изплатени изцяло от купувача; сделката е освободена
от ДДС (чл. 45, ал. 3 ЗДДС); 2. самостоятелен
обект в сграда с идентификатор 68134.4360.279.15.40
(ателие № 3),  ж.к. Люлин – 7 м.р., бл. 744, ет. 11,
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общински нежилищен имот, стопанисван от район „Люлин“,  продаден на Мария Валентинова
Чакмакова за 63 000 лв., изплатени изцяло от
купувача; сделката е освободена от ДДС (чл. 45,   
ал. 3 ЗДДС); 3. самостоятелен обект в сграда с
идентификатор 68134.4089.237.1.94 (за магазин),  
ж.к. Младост 4, бл. 472, вх. 1, ет. 1,  общински
нежилищен имот, стопанисван от район „Младост“,  продаден на Борислав Сашев Шишманов за
52 000 лв., изплатени изцяло от купувача; сделката е освободена от ДДС (чл. 45, ал. 3 ЗДДС).
2110
1. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен
устройствен план – откриване на улица от о.т.
100 – о.т. 700 – о.т. 704 до о.т. 705; откриване на
задънена улица от о.т. 704 до о.т. 711; ПРЗ за: УПИ
І в нов кв. 8Б; УПИ І в нов кв. 8В; УПИ І в нов
кв. 8Г и план-схеми на мрежите и съоръженията
на техническата инфраструктура, м. Беликата,
район „Панчарево“. Проектът е изложен в район
„Панчарево“. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания
по проекта до главния архитект на Столичната
община чрез район „Панчарево“.
2158
10. – Община Казанлък на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
на подземен електропровод за захранване на
поземлен имот № 043002, собственост на Метин Фезлиев Пазвантов, преминаващ през ПИ
№ 000359 с начин на трайно ползване „дере“, и
№ 000113 – „полски път“ – публична общинска
собственост, местност Под село, всички в землището на с. Долно Изворово, община Казанлък
(ЕК АТТЕ 22633), с дължина на трасето 42 м и
сервитут 84 кв. м. В едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ на основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица могат да
разгледат проекта в стая 18 на Община Казанлък
и да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта.
2143
2. – Община гр. Котел, област Сливен, на
основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е
изработен проект за ПУП – парцеларен план за
линеен обект на техническата инфраструктура
за поземлени имоти № 000326, 260007 и 260005
в землището на с. Градец, област Сливен. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУ Т в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
2145
7. – Община Пазарджик на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ обявява, че е изработен ПУП – парцеларен план за трасе на подземен водопровод, зах ранващ ПИ № 048040 в местност та
Поповица по КВС на землище с. Звъничево,
община Пазарджик. Трасето на водопровода с
обща дължина 152 м – предмет на парцелар-
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ния план, започва от съществуващ водопровод
PEHD ∅ 63, разположен в имот – общинска
собственост:  ПИ № 000432 – полски път, преминава през него и достига ПИ № 048040, който
следва да бъде захранен съгласно изчертаното
със зелено трасе, сервиту ти и регистъра на
засегнатите имоти. Проектът е изложен в общината, ет. 5, стая 501. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да направят писмени възражения до общинската администрация.
2138
1. – Община гр. Петрич, област Благоевград,
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 трасета на
външно ел. захранване, външен водопровод и
външна канализация до поземлен имот с идентификатор 56126.151.34, м. Бела Мара – Омондрост,
землище на гр. Петрич. Трасетата и сервитутът
им засягат имоти по кадастралната карта, описани в регистър, неразделна част към ПУП – ПП,
както следва: трасета на външно ел. захранване,
външен водопровод и външна канализация през
ПИ с ид. 56126.151.58 – за селскостопанск и,
горски, ведомствен път, общинска публична
собственост, и сервитута на външно ел. захранване и външна канализация, засягащ ПИ с ид.
56126.151.58 – за селскостопански, горски, ведомствен път, общинска публична собственост, и
ПИ с ид. 56126.151.34 – нива, частна собственост,
сервитут на външен водопровод, засягащ ПИ с
ид. 56126.151.58. 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.
2140
316. – Община Пловдив на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изготвен проект на
ПУП – парцеларен план за пътна връзка, засягаща ПИ с ИД 382.186 по КК на гр. Пловдив, за осигуряване на транспортен достъп до
обект – частно училище в УПИ II-20.78, 20.76,
обществено обслужване – частно училище (ПИ с
идентификатор 20.410), землището на с. Марково,
м. Ветрогона, разгледан с протокол № 7, т. 9 от
22.02.2017 г. на ЕСУТ при Община Пловдив. В
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ на обявлението пряко заинтересованите
лица могат да се запознаят с проекта, който е
изложен в стая № 7, ет. 8, отдел „Устройствени
схеми и планове“, дирекция „Устройство на територията“, в сградата на Община Пловдив, пл.
Централен 1, и да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската администрация на основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ. Справки в приемното време – понеделник и
четвъртък от 14 до 16,30 ч. на посочения адрес.
2207
5. – Община Сандански на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ уведомява заинтересуваните лица, че е
постъпило искане за одобряване на ПУП – парцеларен план за кабел НН външно електрозахранване на „Две еднофамилни жилищни сгради“

ВЕСТНИК

БРОЙ 26

в ПИ 042023, местност Бангеица, землище с.
Поленица, община Сандански. Трасето на кабела
преминава през един имот от КВС на с. Поленица:
ПИ 042044 – полски път. Проектът се намира в
дирекция „УТИ“, ет. 4, стая № 403, и може да се
разгледа от заинтересованите. Съгласно чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересованите лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация.
2164
10. – Община гр. Септември, област Пазарджик, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава,
че е изработен ПУП – парцеларен план за трасе
на електропровод за захранване на ПИ 016137, м.
Аман пара по КВС на землище с. Лозен. Трасето на електропровода започва от съществуващ
стоманобетонен стълб в края на регулацията
на с. Лозен, насочва се на северозапад през
ПИ № 000137 – пасище, мера, до достигане в
близост до северозападната му граница, чупи
на югозапад през него до достигане на ПИ
№ 016199 – полски път, разполага се в него и след
около 105 м чупи на северозапад, пресича ПИ
№ 016198 – напоителен канал, и се установява в
ПИ № 016177 – полски път, и върви по него до
достигане на определеното от инвеститора място
в имот № 016137, който ще бъде захранен. 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“.
2136
2. – Община гр. Сливница, Софийска област,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е
изработен проект за подробен устройствен план
(ПУП) – план за застрояване за ПИ № 67372.127.12
в землището на гр. Сливница с ЕК АТТЕ 67372,
м. Бабин дел, гр. Сливница, за обект: Базова
станция № 2247 с трасе за осигурен транспортен
достъп. 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 за подробен устройствен
план до общинската администрация.
2141
1. – Община Стара Загора на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен
план за трасе на външно ел. захранване на хлораторна помпа в землище с. Хрищени, община
Стара Загора, за нуждите на „Водоснабдяване и
канализация“ – ЕООД, Стара Загора. Проектът
се намира в сградата на общината, ет. 8, стая 806.
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.
2175
2. – Община Стара Загора на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен
план за трасе на допълнително водоснабдяване
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на с. Хрищени, община Стара Загора, за нуждите
на „Водоснабдяване и канализация“ – ЕООД,
Стара Загора. Проектът се намира в сградата на
общината, ет. 8, стая 806. 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.
2176
4. – Община Стара Загора на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на външен водопровод на
ПИ № 084033 в землище с. Богомилово, община
Стара Загора, за нуждите на Красимир Тенев
Алдинов. Проектът се намира в сградата на общината – ет. 8, стая 806. 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.
2220
9. – Община Стралджа на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен
устройствен план – парцеларен план на ПИ
№ 044019 по КВС на с. Недялско за обект: „Технологична връзка между транзитни газопроводи
за Турция – ТГ 1 и ТГ 2, след кранов възел КВ9
в землище с. Недялско, община Стралджа, област Ямбол“. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересованите лица могат да се запознаят с проекта в отдел „ТСУИЕ“ на Община
Стралджа и да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската администрация.
2144
6. – Областният управител на област Хасково
на основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ съобщава, че е
издадено Разрешение за строеж № ДС-16-2-[4]
от 16.03.2017 г. на строеж: „Подземна тръбна
мрежа и полагане на оптичен кабел в обхвата
на път ІІІ-554 Симеоновград – Харманли от км
64+000 до км 73+482“ на „ЕСКОМ“ – ООД, на
територията на община Симеоновград и община
Харманли, област Хасково, заедно с одобрен
инвестиционен проект. Разрешението за строеж
е издадено на основание чл. 148, ал. 3, т. 1 ЗУТ
и чл. 5, ал. 2, т. 2 от Наредба № 35 от 2012 г. за
правилата и нормите за проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на кабелни
електронни съобщителни мрежи и прилежащата
им инфраструктура във връзка с чл. 145, ал. 2,
т. 1 ЗУТ, искане вх. № ДС-16-2 от 7.02.2017 г. за
Поземлен
имот
пл. №

Населено място
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одобряване на инвестиционен проект и издаване
на Разрешение за строеж и писмо с вх. № ДС-162-[2] от 2.03.2017 г. на „ЕСКОМ“ – ООД. Съгласно
чл. 149, ал. 4 ЗУТ разрешението за строеж подлежи
на обжалване пред Върховния административен
съд в 14-дневен срок от обнародването му в
„Държавен вестник“.
2188
1. – Община Хисаря на основание чл. 28б,
ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава на заинтересуваните
лица, че в изпълнение на договор № АСД-14-7 от
15.12.2016 г. за изработване на планове по § 4к,
ал. 1 ПРЗЗСПЗЗ е изработен помощен план на
местност Отдих в землището на с. Михилци, община Хисаря, област Пловдив. Помощният план
и приетите материали към него се намират в
сградата на общинската администрация – гр. Хисаря, отдел „Устройство на територията, строителство, техническа инфраструктура“, ет. 2,
стая 26. На основание чл. 28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени искания и възражения по
плана и придружаващата го документация до
кмета на общината.
2189
8. – Община с. Георги Дамяново, област
Монтана, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че е изработен
подробен устройствен план – парцеларен план с
обхват: с. Помеждин в регулация, в сервитута на
р. Помеждинска бара, по общински път MON 3115
(ІІІ-1024 – с. Георги Дамяново – с. Помеждин) и
през имоти – частна собственост, в землището на
с. Помеждин и с. Георги Дамяново, за изграждане
на външен довеждащ водопровод за захранване
на селата Георги Дамяново и Гаврил Геново.
Проектът е изложен за разглеждане в сградата
на общинската администрация – с. Георги Дамяново, ул. Единадесета 2, ет. 3, стая № 306. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
2139
6. – Община с. Гърмен, област Благоевград,
на основание чл. 25, ал. 4 ЗОС уведомява, че е
издадена Заповед № 109 от 10.03.2017 г. на кмета
на община Гърмен (на основание чл. 25, ал. 2
ЗОС) за принудително отчуждаване на имоти – частна собственост, намиращи се в кв. 4
по плана на с. Горно Дряново, община Гърмен,
област Благоевград, подробно описани по вид,
размер, местонахождение, размер на паричното
обезщетение и собственици, както следва:

Собственици

част от 415 с. Горно Дряново Неджип Якупов Ходжов,
Незим Ибрахимов Пачеджиев
Фикрет Незимов Пачеджиев
Селва Незимова Бошнакова
Владимир Недков Пачеджиев
Емил Недков Пачеджиев
Атиже Сабриева Ходжова

Засегната площ от
имота (кв. м)
24,00

Стойност на обезщетението (в лв.)
360,00
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Засегната площ от
имота (кв. м)

Стойност на обезщетението (в лв.)

Фатме Айролова Джалева
Айрола Айролов Ходжов
Ахмед Айролов Ходжов
Рафея Айролова Ходжова
Атидже Ахмедова Ходжова
Кизма Кезимова Пендева
Ахмед Кезимов Ходжов
Къдри Кезимов Ходжов
Джумиле Кезимова Пашова
Фатма Скендерова Ходжова
Мехмедали Мехмедалиев Ходжов
Рафе Мехмедалиева Ходжова
част от 439 с. Горно Дряново Малин Наумов Хаджиев
Амиде Азисова Низамова
Атидже Азисова Пехливанова
Ахмед Азисов Караасанов

26,00

390,00

част от 491 с. Горно Дряново Славей Красимиров Пашов

27,00

405,00

част от 436 с. Горно Дряново неидентифициран

33,00

495,00

част от 453 с. Горно Дряново Ракип Ибраимов Гущеров

27,00

405,00

Обезщетението ще се изплаща по банков
път чрез Банка „ДСК“ след  влизане в сила на
заповедта и след представяне на банкова сметка
от собствениците на имоти при главния счетоводител на община Гърмен. Заповедта подлежи на
обжалване в 14-дневен срок от обнародването є
в „Държавен вестник“ пред Административния
съд – Благоевград.
2137
7. – Община с. Руен, област Бургас, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 7 ЗОС
обявява, че е изработен проект за подробен
устройствен план (ПУП) – план за регулация
(ПР) и план за регулация и застрояване (ПРЗ) в
териториален обхват на поземлен имот (ПИ) с
№ 071038 в местността Алан чешме по картата за
възстановената собственост (КВС) на землище с.
Ябълчево, ЕКАТТЕ 87093, община Руен, област
Бургас. Проектът е изложен в стая № 23 в сградата на Община Руен с административен адрес: с.
Руен 8540, община Руен, област Бургас, ул. Първи
май 18. В едномесечен срок от обнародването на
обявлението в „Държавен вестник“ на основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за ПУП до общинската
администрация.
2186

СЪДИЛИЩА
Върховният административен съд на основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че е постъпило оспорване от Стефан Манолов Терзийски
и Татяна Димитрова Драганова срещу Заповед
№ РД-9Р-004 от 16.11.2010 г. на министъра на
културата на 7.02.2013 г., по което е образувано
адм. д. № 14354/2016 г. по описа на Върховния
административен съд.
2061

Административният съд – Бургас, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е постъпил протест на прокурор
Костова при Окръжна прокуратура – Бургас,
против чл. 42, ал. 4 от Наредбата за условията и
реда за записване, отписване и преместване на
деца в общинските детски ясли, детски градини и
полудневни подготвителни групи към училищата
на територията на община Бургас. По жалбата
е образувано адм. дело № 461/2017 г., насрочено
за 27.04.2017 г. от 10,20 ч.
2171
Административният съд – Бургас, VI състав, на основание чл. 137, ал. 4 АПК призовава
Майкъл Фърт, Ройда Чилиби Фърт, Андрей
Владимович, Василий Владимирович Комаров,
Олга Владимировна Шевченко, Марина Генадиевна Шарыпова, Виталий Виталиевич Заварски,
Надежда Федоровна Заварка, Петър Елкенов и
Видилин Манолов Видев, с неизвестни адреси
в Република България, заинтересовани страни
по адм. д. № 2499/2015 г. по описа на Административния съд – Бургас, заведено по протест на
Окръжна прокуратура – Бургас, на основание
чл. 145, ал. 5 ЗСВ, чл. 147, ал. 2 във връзка с
чл. 16, ал. 1, т. 1 и чл. 149, ал. 5 АПК и чл. 215
ЗУТ във връзка с чл. 145 и сл. АПК. Делото е
насрочено за 25.04.2017 г. от 11,45 ч.
2190
Административният съд – Велико Търново,
на основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава,
че е постъпил протест, подаден от прокурор в
Окръжна прокуратура – Велико Търново, срещу
Наредбата за определянето и администрирането
на местните такси и цените на услугите и правата
в Община Златарица, приета с Решение № 410
по протокол № 26 от 30.09.2013 г. на Общинския
съвет – гр. Златарица, в частта на чл. 6, чл. 44,
ал. 2, 3, 4 и 5, чл. 59, 60, 61, 11, чл. 21, ал. 4,
чл. 24, ал. 4, чл. 34, ал. 4, т. 12 и 13 и § 6 от
ПЗР, за което е образувано адм.д. № 146/2017 г.
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по описа на Административния съд – Велико
Търново. Съдебното заседание е насрочено за
12.05.2017 г. от 9,30 ч.
2168
Административният съд – Видин, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е постъпило оспорване от заместникпрокурор на Окръжна прокуратура – Видин, на
разпоредбата на чл. 15, ал. 6, т. 2, както и глава
четвърта от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на
територията на община Белоградчик, приета с
Решение № 30 от 4.08.2008 г. на Общинския съвет – гр. Белоградчик, по което е образувано адм.
д. № 35/2017 г. по описа на Административния
съд – Видин, което е насрочено за разглеждане
на 30.05.2017 г. от 9,30 ч.
2191
Административният съд – Габрово, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че по постъпил протест на прокурор
при Окръжна прокуратура – Габрово, против
чл. 68, ал. 2 и чл. 71, ал. 1 от Наредбата за реда
за придобиване, управление и разпореждане
с общинско имущество на Община Габрово е
образувано адм. дело № 76/2017 г. по описа на
Административния съд – Габрово, насрочено за
26.04.2017 г. от 11 ч.
2166
Административният съд – Габрово, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188
АПК съобщава, че е постъпил протест от Милчо Генжов – прокурор в Окръжна прокуратура – Габрово, срещу разпоредби от Наредбата
за придобиване, управление и разпореждане с
общинска собственост на Община Севлиево,
приета с Решение № 55 от 26.03.2008 г., изм. и
доп. с така депозирания протест в частност е
оспорена разпоредбата на чл. 39, ал. 2 от наредбата като противоречаща на по-висок по степен
нормативен акт – чл. 38, ал. 1 и 2 във връзка с
чл. 37, ал. 1 и 2 ЗОС, чл. 3, ал. 2 и чл. 29, ал. 7
поради противоречие с чл. 8, ал. 8 и 9 ЗОС и
чл. 29, ал. 7 от наредбата, поради противоречие
с чл. 35, ал. 3 ЗОС с искане за отмяната им, във
връзка с което е образувано адм. д. № 89/2017 г.
по описа на  Административния съд – Габрово,
насрочено за 5.04.2017 г. от 10,45 ч.
2170
Административният съд – Ловеч, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е постъпил протест от прокурор
при Окръжна прокуратура – Ловеч, с който се
оспорва чл. 9, ал. 2 от Наредба № 4 за условията
и реда за записване, отписване и преместване на
деца в общинските детски градини на територията
на община Ловеч, приета с Решение № 229 от
25.08.2016 г. на Общинския съвет – гр. Ловеч, в
частта „...при незаплащане на дължимата такса...“, по който протест е образувано адм. дело
№ 68/2017 г. по описа на А дминистративния
съд – Ловеч.
2082
Административният съд – Плевен, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е подаден протест от прокурор в
Окръжна прокуратура – Плевен, срещу чл. 4,
ал. 1, т. 4 и 5, чл. 18, ал. 6, чл. 32 и 33 от Наредба
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№ 10 за определянето и администрирането на
местни такси и цени на услуги на територията
на община Пордим, приета с Решение № 317 от
19.02.2003 г., с искане за отмяна, по който е образувано адм. дело № 178 по описа за 2017 г. на
Административния съд – Плевен.
2099
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. 78,
ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
на Община Никопол, приета с Решение № 284
по протокол № 36 от 29.01.2010 г. на Общинския
съвет – гр. Никопол, по който е образувано адм.
дело № 138/2017 г. по описа на Административния
съд – Плевен.
2169
Административният съд – Пловдив, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2
АПК съобщава, че е образувано адм. д. № 667 по
описа за 2017 г. на съда по протест на Окръжна
прокуратура – Пловдив, срещу чл. 75 от Наредба
№ 2 за придобиване, управление и разпореждане
с общинско имущество, собственост на Община
Садово, област Пловдив, приета от Общинския
съвет – гр. Садово, с Решение № 382, взето с
протокол № 36 от 31.01.2014 г. на Общинския съвет – гр. Садово, изменена и допълнена с Решение
№ 411, взето с протокол № 38 от 28.03.2014 г. на
Общинския съвет – гр. Садово.
2083
Административният съд – Пловдив, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е образувано адм. дело № 2478 по
описа за 2016 г. на Административния съд – Пловдив, ІІ състав, по оспорване на СНЦ „Български
правозащитен алианс“ против Наредбата за
управление на общинските пътища в община
Куклен в частта на чл. 50, ал. 1 и 2. Ответник е
Общинският съвет – гр. Куклен. Делото е насрочено за 15.05.2017 г. от 9 ч.
2100
Административният съд – Пловдив, на основание чл. 181 във връзка с чл. 188 АПК съобщава, че е образувано адм. дело № 709 по описа
за 2017 г. на Административния съд – Пловдив,
по протест на Окръжна прокуратура – Пловдив,
против чл. 16, ал. 6 във връзка с ал. 1 и 7 от
Наредбата за чистотата и обществения ред на
територията на община Първомай, приета с Решение № 183, взето с протокол № 16 от заседание
на Общинския съвет – гр. Първомай, проведено
на 30.11.2004 г., изменена с Решение № 104, взето
с протокол № 13 от 31.08.2016 г. от заседание на
Общинския съвет – гр. Първомай.
2192
Административният съд – Пловдив, на основание чл. 181 във връзка с чл. 188 АПК съобщава,
че е образувано адм. д. № 692 по описа за 2017 г.
на Административния съд – Пловдив, по протест
на Окръжна прокуратура – Пловдив, против
чл. 37, изр. второ, и чл. 42, буква „б“ от Наредбата
за условията и реда за записване, отписване и
преместване на деца в детските градини на територията на община Раковски, приета с Решение
№ 223 от Общинския съвет – гр. Раковски, взето
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с протокол № 15 от 26.10.2016 г. и Решение № 235
на Общинския съвет – гр. Раковски, взето с протокол № 16 от 30.11.2016 г. от редовно заседание
на Общинския съвет – гр. Раковски.
2195
Административният съд – Пловдив, второ
отделение, ІІ състав, на основание чл. 181, ал. 1
и 2 във връзка с чл. 188 АПК съобщава, че е
постъпило оспорване от Окръжна прокуратура – Пловдив, на чл. 11, ал. 2 в частта: 1. „... При
нарушение на т. 1 и 3 се налага глоба от 500 лв.
на управителя на заведението. При нарушение
на т. 2, както и при отсъствие на физическа охрана в заведението, се налага глоба от 500 лв. на
управителя на заведението.“; 2. чл. 12, ал. 6; 3.
чл. 12а, ал. 6; 4. чл. 27, ал. 1, т. 8; 5. чл. 34, ал. 1;
всички от Наредбата за поддържане и опазване
на обществения ред, околната среда, безопасността на движението, чистотата и общественото
имущество на територията на община Сопот, по
което е образувано адм.д. № 648/2017 г. по описа
на Административния съд – Пловдив. Делото е
насрочено за 15.05.2017 г. от 9 ч.
2224
Административният съд – Пловдив, второ отделение, ХХVІІІ състав, на основание чл. 181 АПК
съобщава, че е постъпило оспорване от сдружение с нестопанска цел „Български правозащитен
алианс“ на чл. 7, ал. 6, изр. 3 от Наредбата за
реда за придобиване, управление и разпореждане
с общинско имущество на Община „Родопи“, по
което е образувано адм. дело № 769 по описа
за 2017 г. на Административния съд – Пловдив.
2225
Административният съд – Пловдив, второ
отделение, ХХVІІІ състав, на основание чл. 181
АПК съобщава, че е постъпило частично оспорване от Окръжна прокуратура – Пловдив,
на чл. 88 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на
Община „Марица“, област Пловдив, по което е
образувано адм. дело № 654 по описа за 2017 г.
на Административния съд – Пловдив.
2226
Административният съд – Пловдив, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК съобщава, че е образувано адм. дело № 715 по описа
за 2017 г. на Административния съд – Пловдив,
по протест на Окръжна прокуратура – Пловдив,
против чл. 10 и чл. 19, т. 11 от Наредба № 1 за
поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество на територията
на Община „Родопи“ – Пловдив, приета с Решение
№ 44, взето с протокол № 7 от 21.01.2000 г. на
Общинския съвет „Родопи“.
2227
Административният съд – Пловдив, второ
отделение, ХХVІІІ състав, на основание чл. 181
АПК съобщава, че е постъпило оспорване от
областния управител на област Пловдив – гр.
Пловдив, на Решение № 155, взето с протокол
№ 15 от 24.01.2017 г., потвърдено с Решение
№ 165, взето с протокол № 16 от 14.02.2017 г.
на Общинския съвет – гр. Кричим, по което е
образувано адм. дело № 603 по описа за 2017 г.
на Административния съд – Пловдив.
2228
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Административният съд – Русе, на основание
чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че е постъпила жалба от кмета на община
Ветово срещу 18 решения – от № 245 до № 262
на Общинския съвет – гр. Ветово, по протокол
№ 25 от заседание, проведено на 30.01.2017 г., с
които е приет бюджетът на Община Ветово за
2017 г. Решенията са приети на основание чл. 52,
ал. 1 и чл. 21, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 27, ал. 4
и 5 ЗМСМА, чл. 94, ал. 2 и 3 и чл. 39 ЗПФ във
връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2017 г., ПМС
№ 374 от 22.12.2016 г. за изпълнение на ЗДБРБ
за 2017 г. и Наредбата за условията и реда за
съставяне на бюджетната прогноза за местните
дейности за следващите три години и за съставяне,
приемане, изпълнение и отчитане на общинския
бюджет. Претендира се отмяната им. Въз основа
на жалбата е образувано адм. дело № 77/2017 г.
по описа на Административния съд – Русе, IV
състав, насрочено за 27.04.2017 г. от 10,30 ч.
2193
Административният съд – Сливен, на основание чл. 181, ал. 1 АПК съобщава, че е постъпило
оспорване от прокурор в Окръжна прокуратура – Сливен, на разпоредбите на чл. 42, ал. 4
в частта „само ако родителят няма финансови
задължения към посещаваното до момента“;
3.1. Общи критерии към чл. 3 от приложение 1,
раздел 1, глава първа, раздел ІІ в частта индекс
К10 „Родител, работещ в детската ясла. Точки 5
т.“; чл. 34, изр. 3 от приложение 1, раздел 1, глава
втора, раздел ІV „Класиране“; 3.2. Индивидуални
критерии за избраните детски градини към чл. 3
от приложение 1, раздел 2, глава първа, раздел ІІ
в частта индекс К10 „Родител, работещ в детската
градина, за която кандидатства детето. Точки 5
т.“; чл. 33, ал. 2 от приложение 1, раздел 2, глава
втора, раздел ІV „Класиране“; 3.2. Индивидуални
критерии за избраните ПГ към училищата към
чл. 3 от приложение 1, раздел 3, глава първа,
раздел ІІ в частта индекс К10 „Родител, работещ
в училището, за което кандидатства детето. Точки
5 т.“, и чл. 31, изр. 3 от приложение 1, раздел 3,
глава втора, раздел ІV „Класиране“ от Наредбата
за условията и реда за записване, отписване и
преместване на деца в общинските детски ясли,
детски градини и полудневни подготвителни
групи към училищата на територията на община
Сливен, приета с Решение № 485 от 16.12.2016 г.;
изм. с Решение № 530 от 26.01.2017 г. на Общинския съвет – гр. Сливен, по което оспорване е
образувано адм. дело № 55/2017 г. по описа на
Административния съд – Сливен, насрочено за
разглеждане в открито съдебно заседание на
3.05.2017 г. от 14 ч.
2085
Административният съд – Сливен, на основание чл. 181, ал. 1 АПК съобщава, че в съда
е постъпил протест от прокурор на Окръжна
прокуратура – Сливен, с предмет на оспорване
чл. 15, ал. 3 и чл. 30 от Наредбата за условията
и реда за записване, отписване и преместване на
деца в общинските детски градини на територията
на община Котел, приета с Решение № 332 по
протокол от 29.11.2016 г. на Общинския съвет – гр.
Котел, по което е образувано адм. д. № 62/2017 г.
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по описа на Административния съд – Сливен, и
е насрочено за разглеждане в открито заседание
на 26.04.2017 г. от 14 ч.
2167
Административният 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 № 214/2017 г. по описа на АССO, което ще
бъде разгледано в открито съдебно заседание на
3.05.2017 г. от 10 ч. Производството е образувано
по протест на Окръжна прокуратура – София,
против чл. 4, ал. 1, т. 4, чл. 25, ал. 2, чл. 40,
ал. 1, чл. 62 и 63 от Наредба № 13 за определяне
и администриране на местните такси и цени на
услуги на територията на община Етрополе.
2086
А дминистративният съд – София област,
първи състав, на основание чл. 188 във връзка с
чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че по протест
на Окръжна прокуратура – София, е образувано
адм.д. № 213/2017 г. по описа на АССO, което
ще бъде разгледано в открито съдебно заседание
на 10.05.2017 г. от 10 ч. и е с предмет на оспорване разпоредбите на чл. 74, ал. 2 във връзка с
чл. 3 от Наредбата за поддържане и опазване
на обществения ред и общественото имущество
на територията на община Самоков, приета с
Решение № 149 по протокол № 10 от 26.05.2016 г.
на Общинския съвет – гр. Самоков.
2101
А дминистративният съд – София област,
седми състав, на основание чл. 189, ал. 1, чл. 191,
ал. 2, чл. 192 и 188 във връзка с чл. 181, ал. 1
и 2, чл. 196 във връзка с чл. 157, ал. 1, пр. 2 и
чл. 163 АПК съобщава, че в Административния съд – София област, е образувано адм. д.
№ 209/2017 г. по описа на съда по протест на
Окръжна прокуратура – София, което е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание
на 17.05.2017 г. от 10 ч. и по което предмет на
оспорване е чл. 29, т. 4 и чл. 33, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за записване, отписване
и преместване на деца в общинските детски
градини на територията на община Ихтиман.
Конституирани страни в производството са:
оспорващ – Окръжната прокуратура – София,
и административен орган – Общинският съвет – гр. Ихтиман.
2194
А дминистративният съд – Търговище, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1
и 2 АПК съобщава, че е постъпил протест от
Окръжна прокуратура – Търговище, против разпоредбите на чл. 45, ал. 1, 2 и 3 от Наредбата за
реда за придобиване, управление и разпореждане
с общинско имущество в община Попово. По
протеста е образувано адм. д. № 24/2017 г. по
описа на Административния съд – Търговище.
Делото е насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание на 11.04.2017 г. от 10 ч.
2165
Административният съд – Хасково, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е постъпил протест от прокурор
при Окръжна прокуратура – Хасково, с който
се оспорва чл. 24, 27 и 33 от Наредба № 25 за
условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини
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на територията на община Харманли, по който
е образувано адм. дело № 277/2017 г. по описа на
Административния съд  –  Хасково, насрочено за
10.05.2017 г. от 10,30 ч.
2113
Административният съд – Хасково, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е постъпил протест от прокурор
при Окръжна прокуратура – Хасково, с който се
оспорва чл. 29 и чл. 33, ал. 5 и 6 от Наредба № 24
за условията и реда за записване, отписване и
преместване на деца в предучилищна възраст в
общинските детски градини и общинските училища на територията на община Любимец, по
който е образувано адм. д. № 279/2017 г. по описа
на Административния съд – Хасково, насрочено
за 10.05.2017 г. от 10,30 ч.
2114
Административният съд – Хасково, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 АПК съобщава,
че е постъпил протест от прокурор при Окръжна прокуратура – Хасково, против чл. 9, ал. 4,
чл. 12, ал. 1, т. 12, чл. 23, ал. 2, 3 и 4 и чл. 25,
ал. 1, т. 5 от Наредба № 37 за условията и реда
за записване, отписване и преместване на деца
в предучилищна възраст в детските градини и
училища на територията на община Димитровград, по който е образувано адм. д. № 276/2017 г.
по описа на Административния съд – Хасково,
насрочено за 3.05.2017 г. от 11 ч.
2177
Административният съд – Хасково, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 АПК съобщава,
че е постъпил протест от прокурор при Окръжна
прокуратура – Хасково, против чл. 4, ал. 1, т. 4
и 5, чл. 39а, ал. 2, предл. 6 и чл. 51 от Наредба
№ 6 за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги на територията
на община Харманли, по който е образувано адм.
д. № 263/2017 г. по описа на Административния
съд – Хасково, насрочено за 10.05.2017 г. от 10,30 ч.
2178
Административният съд – Хасково, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 АПК съобщава,
че е постъпил протест от прокурор при Окръжна
прокуратура – Хасково, против чл. 30, ал. 3 и
чл. 34, ал. 5 – 7 от Наредбата за условията и реда
за записване, отписване и преместване на деца
в предучилищна възраст в общинските детски
градини на територията на община Минерални
бани, по който е образувано адм. д. № 278/2017 г.
по описа на Административния съд – Хасково,
насрочено за 3.05.2017 г. от 10,45 ч.
2179
Административният съд – Хасково, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 АПК съобщава,
че е постъпила жалба от сдружение с нестопанска
цел „Български правозащитен алианс“ – Пловдив,
срещу чл. 15, ал. 1 от Наредбата за условията и
реда за принудителното изпълнение на заповедите по премахване на сгради, опасни за здравето
и живота на гражданите в Община Минерални
бани, по която е образувано адм. д. № 299/2017 г.
по описа на Административния съд – Хасково,
насрочено за 10.05.2017 г. от 10,30 ч.
2229
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Административният съд – Шумен, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 АПК
съобщава, че е постъпил протест от прокурор
при Окръжна прокуратура – Шумен, срещу чл. 19,
ал. 1, т. 10 и 12 от Наредбата за условията и реда
за записване, отписване и преместване на децата
в предучилищна възраст в общинските детски
градини и общинските училища на територията
на община Шумен, приета с Решение № 233 по
протокол № 11 от 28.07.2016 г. на Общинския
съвет – гр. Шумен. Въз основа на протеста е
образувано адм. д. № 65/2017 г. по описа на
Административния съд – Шумен, насрочено за
18.04.2017 г. от 9 ч.
2196
А дминистративни ят съд – Ямбол, на основа н ие ч л. 180, а л. 1 и 2 А П К с ъобща ва,
че е пост ъпило оспорване от к мета на община „Ту нд жа“ – Ямбол, на Решение № 317
от 27.01.2017 г., прието с протокол № 19 от
27.01.2017 г. на заседание на Общинския съвет
„Тунджа“ – Ямбол, с което е приет бюджетът на
Община „Тунджа“ – Ямбол, за 2017 г., с направени изменения и допълнения в него, по което
е образувано адм. дело № 55/2017 г. по описа
на Административния съд – Ямбол, насрочено
за 5.05.2017 г. от 9,30 ч.
2089
Софийският градски съд, гражданско отделение, въззивен ІV-г състав, призовава Вяра
Здравкова Дюлгерова с последен адрес област
София, община Столична, София, ж.к. Стрелбище, бл. 27, вх. Б, ет. 1, ап. 18, сега с неизвестен
адрес, да се яви в съда на 9.05.2017 г. в 13,30 ч.
като въззиваема страна по гражданско дело (В)
№ 10940/2015 г., заведено от Марийка Б. Стоева, Христо Б. Колев, Детелинка Б. Георгиева.
Въззиваемата страна да посочи съдебен адрес,
в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.
2197
Районният съд – Исперих, гражданска колегия, призовава Хюсюметтин Йегин с последен
адрес Турция, сега с неизвестен адрес, да се яви
в съда на 11.05.2017 г. в 9,30 ч. като ответник по
гр.д. № 121/2017 г., заведено от Айше К. Йегин
за изпълнение процедурата по чл. 131 ГПК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен
случай делото ще се гледа при условията на
чл. 48, ал. 2 ГПК.
2105
Пернишкият районен съд призовава Васил
Емилов Янков, с неизвестен адрес, да се яви
в съда на 24.04.2017 г. в 10 ч. като ответник по
гр. д. № 03581/2016, заведено от Ангел Иванов
Динев, за делба. Ответникът да посочи съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 48, ал. 1 ГПК.
2172
Софийският районен съд по гр. д. № 62699/2015 г.
призовава в едномесечен срок от обнародване на
обявлението Мохамед Хир Мааз, с неизвестен
адрес в България, да се яви в канцеларията
на Софийския районен съд, ІІІ гр. отделение,
89 състав, София, бул. Цар Борис ІІІ № 54, да
получи препис от исковата молба и приложенията, подадена от Гергана Валериева Алексова с
правно основание чл. 127 СК, както и да подаде
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писмен отговор. В случай че не се яви, за да
получи съдебните книжа в указания срок, съдът
ще му назначи особен представител.
2211
Софийският районен съд по гр. д. № 41637/
2016 г. призовава в двуседмичен срок от обнародване на обявлението Раоуф Бен Хабиб Джаафора, роден на 1.02.1964 г. в Тунис, с неизвестен
адрес в България, да се яви в канцеларията на
Софийския районен съд, ІІІ гр. отделение, 80
състав, София, бул. Цар Борис ІІІ № 54, за да
получи препис от исковата молба и приложенията, подадена от Нур Джаафоура, действаща
лично и със съгласието на своята майка Дорета
Наскова Дойнова с правно основание чл. 140 СК.
В случай че не се яви, за да получи съдебните
книжа в указания срок, съдът ще му назначи
особен представител.
2212
Софийският районен съд по гр. д. № 74743/
2016 г. призовава в едномесечен срок от обнародване на обявлението Трайче Георгиевски, с
неизвестен адрес в България, да се яви в канцеларията на Софийския районен съд, ІІІ гр.
отделение, 149 състав, София, бул. Цар Борис
ІІІ № 54, за да получи препис от исковата молба
и приложенията, подадена от Севелина Пасева
Дойчева с правно основание чл. 49 СК, както
и да подаде писмен отговор. В случай че не се
яви, за да получи съдебните книжа в указания
срок, съдът ще му назначи особен представител.
2213

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
4. – Централният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Съюз на ветеринарните лекари в
България“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква отчетно-изборен конгрес на 11.05.2017 г. в
11 ч. в Парк-хотел „Москва“, зала „Киев“, София,
ул. Незабравка 25, при следния дневен ред: 1.
отчет на председателя за дейността на сдружение с нестопанска цел „Съюз на ветеринарните
лекари в България“; 2. отчет на Централната
контролна комисия; 3. предложения за промени
в устава на сдружение с нестопанска цел „Съюз
на ветеринарните лекари в България“; 4. предложения за промени в членския внос; 5. избор
на председател на сдружение с нестопанска цел
„Съюз на ветеринарните лекари в България“;
6. избор на нови членове на Централния съвет;
7. избор на Централна контролна комисия и
Централна комисия по професионална етика;
8. други. Регистрацията на делегатите започва в
10 ч. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ отчетно-изборният конгрес ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
2209
1. – Управителният съвет на сдружение „Спортен карате клуб „Олимп“ – София, на основание
чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
членовете на клуба на 11.05.2017 г. в 11 ч. в София,
бул. Черни връх 13, при следния дневен ред: 1.
приемане на отчет за дейността на клуба през
2016 г.; 2. приемане на финансово-счетоводен отчет
на клуба за 2016 г.; 3. приемане на изменения и
допълнения в устава на клуба; 4. освобождаване
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на досегашните членове на управителния съвет
от длъжност и имуществена отговорност, избор
на нови членове и председател на сдружението;
5. избор на почетен председател на клуба. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе в 12 ч. същия ден, на
същото място и при същия дневен ред.
2255
18. – Управителният съвет на сдружение
„Български антифашистки съюз“ (БАС) – София, на основание чл. 26, ал. 1 ЗЮЛНЦ и на
основание чл. 17, ал. 3 и чл. 19, ал. 1 от устава
свиква заседание на делегатите на VІ конгрес
на БАС (общото отчетно-изборно събрание на
сдружението) на 13.05.2017 г. в 10,30 ч. в София,
район „Възраждане“, ул. Позитано 20, зала „Киносалона“, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на Българския антифашистки съюз за
2016 г.; 2. финансов отчет на Българския антифашистки съюз за 2016 г.; 3. финансов план на
Българския антифашистки съюз за 2017 г.; 4. план
за работата на Българския антифашистки съюз
за 2017 г.; 5. утвърждаване на промени в устава
на Българския антифашистки съюз; 6. попълване
състава на управителния съвет на Българския
антифашистки съюз с нови членове. На основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ при липса на кворум заседанието
ще се проведе след един час в 11,30 ч. същия ден,
на същото място и при същия дневен ред.
2254
1. – Управителният съвет на сдружение „Фиат
форум България“ – София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ и чл. 18, ал. 1, т. 1 от устава на сдружението свиква общо събрание на 20.05.2017 г.
в 10 ч. в конферентната зала на „Нипроруда“ на
адрес София, бул. Ал. Стамболийски 205, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
сдружението през 2016 г.; приемане на годишните счетоводни отчети на сдружението; проект
за решение – ОС приема отчета за дейността
на сдружението и годишния счетоводен отчет
за 2016 г.; 2. освобождаване от отговорност на
членовете на УС и председателя за дейността
им до 20.05.2017 г.; проект за решение – ОС
освобождава от отговорност членовете на УС
и председателя за дейността им до 20.05.2017 г.;
3. освобождаване от длъжност на председателя
и членовете на УС на сдружението; проект за
решение – ОС освобождава от длъжност председателя и членовете на УС на сдружението; 4.
избор на нови членове на УС; проект за решение – ОС избира нови членове на УС; 5. приемане
бюджет на сдружението за 2017 г.; проект за
решение – ОС приема бюджет на сдружението за
2017 г.; 6. приемане на платформа за развитие на
сдружението през 2017 г.; проект за решение – ОС
приема платформа за развитие на сдружението
през 2017 г. Материалите по дневния ред са на
разположение на всички членове в седалището
на сдружението в София, ж.к. Бели брези, бл. 21,
вх. А, ап. 38. Членовете имат възможност да се
запознаят с тях всеки работен ден от 9 до 17 ч.
Поканват се всички членове да вземат участие
лично или чрез писмено упълномощени от тях
лица. При липса на кворум се прилагат разпоредбите на чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 19, ал. 1 от
устава на сдружението.
2232
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1. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
„Карате Клуб Ямадзава“, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 23, ал. 1 от устава свиква
общо събрание на 23.05.2017 г. в 18 ч. на адрес:
София, ул. Презвитер Козма 1, в сградата на
122 ОУ „Николай Лилиев“, при следния дневен
ред: 1. отчет на УС за дейността през 2016 г.; 2.
одобрение на ГФО за 2016 г.; 3. освобождаване от
отговорност на членовете на УС; 4. промяна на
чл. 16, ал. 1, чл. 23, ал. 3, чл. 23, ал. 5 и чл. 35,
ал. 2 от устава; 5. разни. Поканват се всички
членове на сдружението да присъстват лично
или чрез упълномощени лица. Материалите за
провеждане на общото събрание ще бъдат на
разположение на членовете в София, ул. Презвитер Козма 1, в сградата на 122 ОУ „Николай
Лилиев“ от датата на обнародването на поканата
в „Държавен вестник“.
2252
2. – Управителният съвет на Българската федерация по ски, София, на основание чл. 26, ал. 3
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 23.05.2017 г.
в 10 ч. в София, сградата на Министерството на
младежта и спорта, ет. 5, зала № 5, при следния дневен ред: 1. приемане на отчета на УС
за 2016 г.; 2. приемане на годишния счетоводен
отчет на федерацията за 2016 г. и доклада на
експерт-счетоводителя; 3. освобож даване от
отговорност на председателя и членовете на УС
за дейността през отчетния период; 4. избор на
дипломиран експерт-счетоводител за отчетната
2017 г.; 5. приемане на бюджет на федерацията
за 2017 г.; 6. разни. Регистрацията на представителите на колективните членове и техните пълномощници започва в 9 ч. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание
ще започне в 11 ч. на същата дата и място и
при същия дневен ред независимо от броя на
присъстващите членове. Представителите на
колективните членове прилагат: валидно удостоверение за актуално състояние на колективните
членове, издадено до шест месеца преди датата
на общото събрание; на основание чл. 28, т. 1
и 2 от устава членовете – юридически лица, се
представляват от законните си представители
или от изрично упълномощено лице (нотариално
заверено пълномощно).
2253
11. – Управителният съвет на сдружение „Клуб
на железничаря“ – София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква годишно отчетно събрание на
30.05.2017 г. в 16 ч. в салона на Клуба на железничаря на Централна гара при следния дневен ред:
1. отчетен доклад за работата на клуба за 2016 г.;
2. доклад за извършената финансова ревизия; 3.
прием на нови членове на клуба; 4. разни.
2230
7. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел в частна полза „Философско
дружество „Приятели на истината“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
15.06.2017 г. в 18 ч. в София, ул. Хан Крум 38,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на сдружението през изтеклия период; 2. избор
на нов УС и председател на УС. При липса на
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кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе в 19 ч. при същия дневен ред и
на същото място.
2257
12. – Управителният съвет на сдружение „Институт на дипломираните финансови консултанти“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на сдружението на 17.06.2017 г. в
13,30 ч. в зала „Марица“, х-л „Хисар“, ул. Генерал
Гурко 1, 4180 гр. Хисаря, при следния дневен
ред: 1. отчет на управителния съвет за дейността за изтеклата 2016 г.; 2. приемане на годишен
финансов и счетоводен отчет за 2016 г.; 3. приемане на насоки за дейността на сдружението за
2017 – 2018 г.; 4. промени в устава; 5. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе същия ден в
14,30 ч., на същото място и при същия дневен
ред. Писмените материали във връзка с дневния
ред се намират на разположение в седалището
на сдружението.
2231
3. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Йога клуб – ХАРАПА“ – гр. Доб-
рич, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ, чл. 60 и сл.
от устава на сдружението и решение на УС от
13.03.2017 г. свиква общо събрание на 27.05.2017 г.
в 11 ч. по адреса на управление на сдружението – гр. Добрич, бул. Трети март 12, ет. 9, ап. 43,
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при следния дневен ред: 1. прекратяване на
сдружението и откриване на производство по
ликвидация; 2. освобождаване на председателя
и на членовете на УС; 3. избор и назначаване на
ликвидатор. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ и устава на сдружението събранието ще се проведе един час по-късно на същото
място и при същия дневен ред.
2256
2. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сдру жение
„НАПИОУ“ – Монтана, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 26.05.2017 г. в
11 ч. в София, ул. Н. Хайтов 2, вх. Г, ет. 3, офис
6, при следния дневен ред: 1. приемане на отчета
за дейността на НАПИОУ за периода януари – декември 2016 г.; 2. приемане на финансовия отчет
за приходите и разходите на НАПИОУ за периода
януари – декември 2016 г.; 3. приемане на проектобюджета на НАПИОУ за периода януари – декември 2017 г.; 4. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 12 ч., на същото място и при
същия дневен ред. Поканват се всички членове да
участват в ОС. Членовете на сдружението, които
не могат да участват в събранието, на основание
чл. 14, ал. 6 от устава на НАПИОУ могат да
упълномощят член на сдружението, който да ги
представлява.
2210

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);
4. 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
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