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СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ
Министерство
на външните работи
 Програма за сътрудничество в областта на културата, образованието, науката и младежта между правителството на Република България и
правителството на Република Австрия
за периода 2017 – 2021 г.

Министерство
на здравеопазването
 Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № 10 от 2014 г. за здравните
изисквания при изготвяне и спазване
на седмичните учебни разписания
26

2

Патентно ведомство
на Република България
 Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник на
Патентното ведомство на Република
България

8

Министерство
на вътрешните работи
 Наредба № 8121з-534 от 3 април
2017 г. за приемане на курсанти, студенти и докторанти в Академията
на МВР за учебната 2017/2018 г.

8

Министерство
на икономиката
 Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № РД-16-1054 от 2008 г. за
одобряване на типа на тахографи и
тахографски карти и за изискванията, условията и реда за регистрация
на лицата, които извършват монтаж,
проверка или ремонт на тахографи
26
Национален
осигурителен институт
 Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № 1 от 2015 г.
за реда и начина за осъществяване
на контролно-ревизионна дейност от
контролните органи на Националния
осигурителен институт
28
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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА

рамките на кратки посещения. Двете страни
са единодушни, че съвместната дейност на
съответните висши училища ще се урежда в
рамките на тяхната автономия.

МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ

Член 4
Сътрудничество в областта на науката и
научните изследвания

ПРОГРАМА

Двете ст рани подкреп ят и насърчават
двустранното сътрудничество в областта на
научните изследвания в рамките на Спогодбата между Народна република България и
Република А встрия за нау чно-техническо
сътрудничество.

за сътрудничество в областта на културата,
образованието, науката и младежта между
правителството на Република България и
правителството на Република Австрия за
периода 2017 – 2021 г.
(Одобрена с Решение № 53 от 20 януари 2017 г.
на Министерския съвет. В сила от датата на
подписването є – 14 март 2017 г.)

Член 5
ЕС/ЦЕЕПУС стипендии

Първото заседание на Смесената българско-австрийска комисия съгласно член 6 от
Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Република
Австрия за сътрудничество в областта на
културата, образованието, науката и младеж
та от 12 февруари 2015 г. се проведе на 16 и
17 ноември 2016 г. във Виена.
Смесената комисия прие следната Работна програма за сътрудничество за периода
2017 – 2021 г.

Двете страни приветстват обмена на български и австрийски студенти, дипломанти и
научни специалисти в рамките на актуалната
образователна програма на ЕС. Двете страни
приветстват също така отпускането на български стипендии на австрийски студенти
и отпускането на австрийски стипендии на
български студенти в рамките на програмата
ЦЕЕПУС.

I. ВИСШИ УЧИЛИЩА И ДРУГИ
НАУЧНИ ИНСТИТУЦИИ
Член 1
Академии на науките

Австрийската страна приканва български
студенти, докторанти и млади учени да кандидатстват за австрийските стипендиантски
програми (стипендии Ернст Мах, Рихард
Плашка и Франц Верфел). Изискванията за
кандидатстване, административните и финансовите условия, както и формулярите за
кандидатстване могат да бъдат намерени в
интернет на адрес www.grants.at.

Двете страни приветстват сътрудничеството между академиите на науките на двете
държави във всички представени в двете академии изследователски области, по-специално
сътрудничеството в областта на хуманитарните
науки и в сферата на културата.
Член 2
Сътрудничество между висшите училища
Двете страни приветстват прякото сът
рудничество между висши училища и други
научни институции на двустранна основа,
както и в рамките на Централноевропейската
програма за академичен обмен (ЦЕЕПУС) и
на актуалната образователна програма на ЕС.
Двете страни приветстват сътрудничеството между Университета за архитектура,
строителство и геодезия (УАСГ) – София, и
Техническия университет (ТУ) във Виена,
което доведе до създаване на програма за
съвместни степени на двата университета.
Член 3
Обмен на научни специалисти
Двете страни насърчават изследователската
дейност на преподаватели и учени във висшите училища на съответната друга страна в

Член 6
Стипендии

Член 7
Езиково обучение
Летни колежи, езикови семинари
Двете страни приветстват провеждането
на съвместно езиково обучение за задълбочаване на езиковите познания на студентите
по български език, респ. по немски език. От
1995 г. се провеждат летни езикови курсове.
Австрийската страна поема организацията и
разходите по престоя на българските и австрийските участници и преподаватели.
Българската страна уведомява, че в България ще се състоят следните прояви: летен семинар по български език и култура
за чу ж дестранни българисти и слависти,
орга н изи ра н о т С офи йск и я у н и верси т е т
„Св. Климент Охридски“ (две покани/стипендии); летен семинар по специалността българистика за чуждестранни българисти и слависти,
организиран от Великотърновския университет
„Св. св. Кирил и Методий“ (една покана/
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стипендия). Информацията относно условията
за участие в семинарите ще бъде изпратена
от българските организатори до Федералното министерство за наука, изследвания и
икономика.
Член 8
Австрийски библиотеки – лектори и
симпозиуми
Двете страни възнамеряват да продължат
сътрудничеството си в областта на езикознанието, литературата, история на културата и
странознанието.
1. Австрийски библиотеки
Двете страни приветстват организирането
на културни и научни срещи и прояви в австрийските библиотеки, които съществуват
понастоящем към университетите в София
(А вс т ри йск а библ ио т ек а „ Д-р В олфг а н г
Краус“) и във Велико Търново (Австрийска
библиотека „Велико Търново“), както и към
Международното дружество „Елиас Канети“ в Русе (Австрийска библиотека „Елиас
Канети“).
Двете страни приветстват създаването на
електронни уебстраници на библиотеките,
както и на информационни платформи за наличните в библиотеките литературни фондове.
2. Лектори/гостуващи професори
Двете страни подчертават важната роля
на преподавателската дейност, осъществявана от лекторите и гостуващите професори
във висшите училища на всяка страна при
предоставянето на познания в областта на
езикознанието, литературата, културата, литературата и странознанието. Страните отбелязват с удовлетворение успешната работа
на българските лектори, които преподават в
австрийските висши училища, и на австрийските лектори по немски език, австрийска
култура и странознание в българските висши
училища. В този смисъл двете страни изпращат лектори.
Австрийската страна информира, че съгласно Закона за университетите от 2002 г.
всички програми и методики на преподаване
(включително подбора и назначаването на лектори) се изготвят от самите австрийски висши
училища в рамките на тяхната автономия.
Българската ст рана информира, че се
предлагат места за австрийски лектори в следните висши училища в България: Софийски
университет „Св. Климент Охридски“, Великотърновски университет „Св. св. „Кирил и
Методий“ и Пловдивски университет „Паисий
Хилендарски“.
3. Симпозиуми
Двете страни приветстват организирането
на съвместни симпозиуми по литература,
лингвистика и култура в двете държави и
издаването на съвместни публикации.
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Член 9
Исторически науки
Двете страни възнамеряват да продължат
сътрудничеството си в областта на историческите науки, и по-специално на археологията.
Член 10
Признаване на дипломи и звания
Двете страни насърчават засилването на
взаимния обмен на информация за висшето
образование – било то с помощта на постоянната Експертна комисия съгласно член 4
от Спогодбата за признаване на зрелостните
свидетелства между Народна република България и Република Австрия от 14 май 1975 г. и
съгласно член 7 от Спогодбата за признаване
на университетски дипломи от 13 май 1976 г.,
било чрез контакти меж ду националните
информационни цент рове за академично
признаване на квалификации (NARICs). При
необходимост биха могли да се отправят
съвместни препоръки към висшите учебни
заведения на двете държави по въпросите на
признаването на дипломи. За тази цел двете
страни предлагат при необходимост да бъдат
организирани срещи между експерти в тази
област.
Член 11
Сътрудничество в рамките на ЕС
Двете страни приветстват сътрудничеството между български и австрийски висши
учебни заведения в рамките на процеса „Болоня“, както и разширяването на академичната
мобилност в рамките на актуалните програми
на ЕС „Еразъм+“ и „Хоризонт 2020“.
Член 12
Архиви
Двете страни насърчават прякото сътрудничество между Държавна агенция „Архиви“ при
Министерския съвет на Република България
и Австрийския държавен архив.
II. УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ
Член 13
Общо и професионално образование
Двете страни изразяват готовност за тясно
сътрудничество в областта на общото и професионалното образование и възнамеряват
да продължат и за в бъдеще съвместната
си дейност в рамките на възможностите
си. По-специално те изразяват готовност
за сътрудничество и обмен на опит между
спортните училища с интензивно обучение
по ски дисциплини.
Двете страни договарят обмен на експерти
в областта на общото и професионалното
обучение в училищата в обем максимум по
15 човекодни за срока на действие на тази
Програма.
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Член 14
Специална педагогика
Двете страни проявяват интерес към засилване на сътрудничеството в областта на
специалното образование и включването на
ученици със специални образователни потребности, респ. увреждания. За тази цел двете
страни ще положат усилия за подкрепа на двустранните контакти чрез следните дейности:
експертни разговори в рамките на заседания,
конференции, семинари, респ. работни срещи
на ниво експерти и служители, както и провеждане на съответни съвместни тематични
проекти според финансовите възможности за
срока на действие на тази Работна програма;
обмен на учебни, информационни материали и
научни публикации; изграждане на училищни
партньорства, също така и чрез използване
на възможностите на информационните и
комуникационните технологии.
Член 15
Училищни партньорства
Двете страни препоръчват продължаване
и задълбочаване на вече съществуващите
училищни партньорства и приветстват съвместните училищни проекти в рамките на
образователната програма на ЕС „Еразъм+“.
Член 16
Европейски център за чужди езици в Грац
Двете страни приветстват сътрудничеството в рамките на Европейския център за
чужди езици в Грац и насърчават неговото
продължаване.
Член 17
Обучение на учители
Двете ст рани п риветст ват ди рек т ни те
контакти между институциите за двустранно
обучение на учители и насърчават тяхното
задълбочаване.
Член 18
Повишаване на професионалната квалификация на учителите
Двете страни приветстват интензивната
дейност за повишаване квалификацията на
учителите в сферата на общообразователните
и на професионалните училища.
Федералното министерство на образованието ще организира ежегодно в Австрия
редица семинари за повишаване на квалификацията на учители, преподаващи немски
език като чужд. В рамките на европейската
образователна програма „Еразъм+“ българските учители по немски език ще могат да
подават заявления за стипендии за участие
в тези мероприятия. По правило семинарите
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за езиково обучение и странознание са с продължителност две седмици и се провеждат
предимно през летните месеци.
Член 19
Австрийска езикова диплома за владеене на
немски език
В сътрудничество с българските лицензи ра н и и нс т и т у ц и и а вс т ри йската с т ра на
предлага възможност за полагане на изпити
за придобиване на „Австрийска езикова диплома за владеене на немски език“. Подробна
информация за провеждането и условията за
изпитите може да бъде намерена в интернет
на адрес http://www.osd.at.
Член 20
Реформа на стопанските гимназии в България
1. А
 встрийската страна изразява удовлетворението си, че проектът „Реформа на
стопанските гимназии в България“ е в
сферата на компетентност на българското Министерство на образованието и
науката и насърчава българската страна
към разпространение на резултатите
от този успешно прик лючил проект
за сътрудничество. Двете страни приветстват обмяната на опит във връзка
с разработени нови учебни планове в
Австрия и тяхното интегриране в учебните планове на някои професионални
училища в България.
2. З а гарантиране на у величаването и
устойчивостта на резултатите от този
успешен проект двете страни се договарят за обмен на експерти в срока на
действие на тази Програма в рамките
на същест ву ващ и т е финансови въ зможности. Двете страни приветстват
продължаването на сътрудничеството,
в частност в областта на обучението по
предприемачество.
Член 21
Образование за възрастни
Двете страни насърчават сътрудничеството
в областта на образованието за възрастни.
За тази цел в зависимост от финансовите
възможности двете страни договарят обмен
на експерти в рамките на срока на действие
на тази Програма. Освен това двете страни
изразяват интерес към обмен на информационни и документални материали.
Член 22
Обучение за устойчиво развитие
Двете страни приветстват разработването
на съвместни проекти в сферата на демократичното и екологичното образование. При
това стремежът е тези две области да бъдат
обвързани с цел постигане на обучение за
устойчиво развитие.
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III. ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С ПРАВАТА
НА ЖЕНИТЕ И РАВЕНСТВОТО МЕЖДУ
ПОЛОВЕТЕ
Член 23
Обмен на експерти
Двете страни договарят сътрудничество по
въпросите на жените и равенството между
половете. Те насърчават съвместната работа
с НПО, както и с културните, образователните и изследователските институции, които
разработват проекти и инициативи, свързани
с правата и интересите на жените, и се занимават с въпросите на равенството между
половете.
IV. КУЛТУРА
Двете страни потвърждават намерението
си, особено в контекста на Българското и
Австрийското председателство на Съвета на
ЕС 2018 г., както и на избрания град Пловдив
за европейска столица на културата 2019 г.,
да засилят сътрудничеството си в областите:
изобразително изкуство, архитектура, дизайн,
мода, фотография, нови медии, творчески
индустрии, литература, библиотечно дело,
музика, театър, опазване на културното наследство, както и в сферата на музеите.
Член 24
Българско и Австрийско председателство на
Съвета на ЕС 2018 г.
Двете страни ще засилят сътрудничеството
си в рамките на предстоящите ротационни
председателства на Съвета на Европейския
съюз на България и Австрия през първото,
респ. второто полугодие на 2018 г. Особено
внимание ще бъде отделено на сътрудничеството в рамките на Европейската година на
културно наследство 2018.
Член 25
Европейска столица на културата Пловдив
2019
Двете страни насърчават културните институции за осъществяването на съвместни
проекти в рамките на Европейска столица на
културата Пловдив 2019.
Австрийската страна информира, че през
периода 2016 – 2019 г. в сътрудничество с
Фон даци я „От ворени изк уст ва“, Общ ина
Пловдив, и Фондация „Пловдив 2019“ ще бъде
реализиран Австрийският културен павилион
в Пловдив, в който ще бъдат представяни
творби на съвременни австрийски артисти.
Член 26
Изобразително изкуство, архитектура, дизайн,
мода, фотография, нови медии
През текущия работен период австрийската
страна кани трима куратори от областите
изобразително изкуство, архитектура, дизайн,
мода, фотография и нови медии на няколкодневно гостуване във Виена.
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Член 27
Изпълнителна агенция „Национален филмов
център“
Българската страна предлага да бъдат
организирани седмици на съвременното българско филмово изкуство в Австрия, както и
седмици на съвременното австрийско филмово изкуство в България и ретроспекции
на известни филмови дейци от двете страни.
Изпълнителната агенция „Национален филмов център“ също ще участва в програмата
на Европейска столица на културата Пловдив
2019 с националния фестивал за документални
и анимационни филми „Златен ритон“, който
ще се състои в Пловдив през декември. Изпълнителната агенция „Национален филмов
център“ изразява готовност да вземе участие
в програмата на Българския културен институт „Дом Витгенщайн“ към Посолството на
Република България във Виена.
Член 28
Музика
Двете страни приветстват сътрудничеството на Съюза на австрийските композитори
със Съюза на българските композитори и
съвместните проекти в областта на джаза.
Член 29
Програми за творчески престой на дейци на
културата (Artists-in-Residence)
Австрийската страна насърчава български
художници да кандидатстват за участие в програмата Artists-in-Residence. Актуалната обява
за всяка следваща година ще бъде публикувана
още от началото на лятото на адрес:
http://www.kunstkultur.bka.gv.at/site/8088/
default.aspx.
Член 30
Литература
Австрийската страна съобщава на българската страна, че за текущия период на работа
е планирано да бъдат преведени/издадени на
български език следните книги/произведения
от австрийски автори:
1. Издателство „Атлантис – Франц Кафка“,
нов превод на романа „Процесът“; превод
на романите „Замъкът“ и „Изгубеният
човек“.
2. И здателство „Черно фламинго“ – преводи на произведения на Димитре Динев,
Карл-Маркус Гаус, антологии на млади
австрийски драматурзи (Рихард Шуберт,
Роналд Рудол), както и други публикации
на произведенията на Йозеф Рот, Петер
Турини и Петер Хандке. Предвидено
е и издаването на творби на Елфриде
Йелинек.
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Член 31
Традуки
Българската страна информира, че възнамерява да се присъедини към литературната
мрежа Традуки и в нейните рамки да насърчи
превода на съвременни български автори.
Член 32
Музеи
Двете страни приветстват сътрудничеството между австрийските и българските музеи и
галерии в областта на съвременното изкуство
и археологическите находки.
Член 33
Защита на културните ценности
Двете страни развиват сътрудничеството
си в областта на борбата срещу незаконния
трафик на културни ценности от археологическото, архитектурното, историческото,
художественото и етнографското наследство.
В рамките на своето действащо законодателство двете страни обменят информация
с оглед облекчаване процеса на връщане на
загубени или незаконно изнесени от страната
културни ценности. За тази цел през периода на действие на тази Работна програма
австрийската страна ще покани във Виена
един български експерт.
Член 34
Опазване на културното наследство – Български културен институт „Дом Витгенщайн“
Двете страни ще засилят сътрудничеството
си в областта на защитата и опазването на
културното наследство. Двете страни взаимно
ще се подкрепят при популяризирането на
своето културно наследство. Предвижда се
няколкодневен обмен на по двама експерти
в областта на опазването на културното наследство за срока на действие на настоящата
Работна програма, и по-конкретно с цел обсъждане на необходимите ремонтни работи.
По повод 40-ата годишнина от създаването
на Българския културен институт „Дом Витгенщайн“ през 2017 г. двете страни приветстват сътрудничеството между българските и
австрийските културни институции в рамките
на предвидените по този повод прояви.
Член 35
Културен и изследователски център „Елиас
Канети“ в Русе
Двете страни възнамеряват да засилят
сътрудничеството си в областта на опазване
на културното наследство, свързано с родения в България австрийски лауреат на Нобелова награда Елиас Канети, и приветстват
по-нататъшното развитие на „Дом Канети“
като културен, изследователски и фестивален
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център. Австрийската страна изразява своята
готовност да подкрепи съответния процес на
ниво експерти.
Двете страни приветстват сътрудничеството
за провеждане на Литературен фестивал Русе.
Член 36
Творческа Европа и Европа на гражданите
В рамките на бюрата Творческа Европа
(CED) австрийското бюро поддържа редовни
контакти с българското бюро. Двете страни
п риветст ват п ровеж дането на съвмест ни
проекти в рамките на програмата Творческа
Европа.
Австрийското бюро за контакт за граждани
осъществи през последните години няколко
проекта за сътрудничество с България в областта на партньорството между градове и
в областта на спорта за лица с увреждания.
Предвижда се продължаване на сътрудничеството през следващите години.
Член 37
Културна платформа Дунавски регион
Двете страни приветстват сътрудничеството в рамките на проекта „Културна платформа за Дунавския регион“, който е финансиран от програмата ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА
за транснационално сътрудничество „Дунав
2014 – 2020“.
V. МЛАДЕЖ И СПОРТ
Член 38
Младеж
Двете страни приветстват сътрудничеството между младежки организации в двете
държави, както и обмена на младежи, млади
експерти и мултипликатори, и по-специално с
акцент върху възможностите на Европейската
програма „Еразъм+“.
Член 39
Спорт
Двете страни приветстват сътрудничеството в областта на спорта и насърчават това
сътрудничество чрез покани за участие в
спортни мероприятия и обмен на опит.
VI. ДРУГИ ФОРМИ НА СЪТРУДНИЧЕСТВО
Член 40
Културни институции
Двете страни приветстват дейността на
Австрийското посолство в София, както и
на Българския културен институт „Дом Витгенщайн“ към Посолството на Република
България за задълбочаване на културното и
научното сътрудничество на страната си в
партньорската държава, както и на съответния EUNIC клъстер, особено в областта на
съвременното изкуство.
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Австрийското посолство в София, както
и Българският културен институт „Дом Витгенщайн“ към Посолството на Република
България подпомагат в рамките на своите
задачи и в съответствие с възможностите си
посочените в членове от 24 до 37 дейности.
Двете страни приветстват организирането
на проекти от страна на Австрийското посолство в София и на Българския културен
институт „Дом Витгенщайн“ към Посолството
на Република България за представяне на
художественото и културното творчество и на
културното наследство на двете страни (поспециално Австрийските музикални седмици
в България, организирани от Австрийското
посолство в София).
VII. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ И ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ
Член 41
Обмен на експерти
1. И
 зпращащата страна предоставя своевременно на приемащата страна всички
необходими документи за командированите експерти, включително данни
за желаната програма за посещение, и
след решението на приемащата страна
за приемане на съответните експерти
посочва възможно най-рано точното
време на п рист игане в п риемащата
държава. Изпращащата страна поема
пътните разходи до първото място на
пребиваване в приемащата страна и
от последното място на пребиваване
обратно. Приемащата страна поема на
своя територия транспортните разходи,
свързани с дейността на експертите.
2. П риемащата страна поема разходите за
дневни или храна, както и безплатно
настаняване на експертите, участващи в
обмена по тази Програма, съгласно действащото национално законодателство.
3. Здравна осигуровка
Двете страни приемат, че в рамките на тази
Програма ще бъдат командировани само експерти, които притежават здравна осигуровка.
Член 42
Лектори
Обменът на лектори се осъществява при
следните финансови условия:
1. П реди постъпване на работа между работодателя и лектора се сключва трудов
договор, в който са уредени трудовите
задължения, размерът на възнаграждението, сроковете за изплащането му,
служебният и професионалният надзор,
годишният отпуск, здравното осигуряване, както и условията за прекратяване
на договора.
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2. Б
 ългарската страна осигурява на австрийския лектор месечно възнаграждение
съгласно своето действащо национално
законодателство и поема разходите за
жилище от сградния фонд на съответния
български университет, за вода, ток,
отопление и газ. Разходите за телефон
се поемат от лектора.
С ъгласно българското здравно осигуряване медицинското обслужване включва
спешни случаи с изключение на хронични
заболявания и на зъбно протезиране.
3. А встрийската страна осигурява на лектора месечно възнаграждение (покриващо разходите за издръжка и жилище)
съгласно своето действащо национално
законодателст во, как то и безп латно
медицинско обслужване при остри заболявания с изключение на хронични
заболявания и зъбно протезиране.
4. Условията съответстват на общите разпоредби за чуждестранни лектори, както
и на общите разпоредби на европейското
трудово право в областта на здравното
и социалното осигуряване.
5. Пътните разходи на лектора до работното
място и обратно се поемат от изпращащата страна.
VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Член 43
Други форми на сътрудничество
Настоящата Програма не изключва други
форми и инициативи, които могат да възникнат
в бъдеще в рамките на обмена в областта на
културата, науката и образованието.
Член 44
Дата и място на следващото заседание на
Смесената комисия
Настоящата Програма е със срок на действие до 31 декември 2021 г. В случай че до тази
дата не бъде приета нова Работна програма,
действието є се удължава до влизане в сила
на новата Работна програма, но не по-късно
от 31 декември 2024 г.
Двете страни се споразумяха второто заседание на Смесената българско-австрийска
комисия да се състои в София. Датата и мястото
ще бъдат договорени по дипломатически път.
Изготвено във Виена на 14 март 2017 г. в
два екземпляра на български и немски език,
като и двата текста са с еднаква сила.
За правителството на
Република България:
Ради Найденов,
министър на
външните работи
2570

За правителството на
Република Австрия:
Себастиан Курц,
федерален
министър за Европа,
интеграцията и
външните работи
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ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Правилник за изменение и допълнение на
Устройствения правилник на Патентното
ведомство на Република България (обн., ДВ,
бр. 76 от 2016 г.; изм., бр. 14 от 2017 г.)
§ 1. В чл. 11, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова т. 2:
„2. финансов контрольор;“.
2. Досегашните т. 2 и 3 стават съответно
т. 3 и 4.
§ 2. Създава се чл. 15а:
„Чл. 15а. (1) Финансовият контрольор е
пряко подчинен на председателя на Патентното
ведомство и осъществява дейност съгласно
Закона за финансовото управление и контрол
в публичния сектор.
(2) Финансовият контрольор осъществява
предварителен контрол за законосъобразност
при осъществяване на цялостната дейност на
Патентното ведомство, като писмено изразява
мнение относно законосъобразността на:
1. решения или действия, въз основа на
които се поемат задължения или се извършва
разход, съответно преди вземане на решението
за поемане на задължението или за извършване на разхода;
2. решенията или действията, свързани с
разпореждане с активи и средства, включително поемането на задължение и извършване
на разход;
3. решенията или действията, свързани с
управление и стопанисване на имуществото
на Патентното ведомство, включително отдаване под наем с цел получаване на приходи.
(3) Редът и начинът за извършване на предварителен контрол от финансовия контрольор
се определят с вътрешни правила, утвърдени
от председателя на Патентното ведомство в
съответствие с указанията на министъра на
финансите.
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(4) В отсъствие на финансовия контрольор
неговите функции се изпълняват от определен
от председателя на Патентното ведомство за
всеки конкретен случай служител от дирекция „Финансови и стопански дейности“ при
спазване на чл. 13, ал. 3, т. 2 от Закона за
финансовото управление и контрол в публичния сектор.“
§ 3. В приложението към чл. 11, ал. 3 се
правят следните изменения и допълнения:
1. След ред „Главен секретар 1“ се създава
ред „Финансов контрольор 1“.
2. В т. 1.2 „дирекция „Финансови и стопански дейности“ числото „10“ се заменя с „9“.
§ 4. Този правилник влиза в сила от датата
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Председател:
Петко Николов
2590

МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
НАРЕДБА № 8121з-534
от 3 април 2017 г.

за приемане на курсанти, студенти и докторанти в Академията на МВР за учебната
2017/2018 г.
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията
и редът за кандидатстване, специализиран
подбор, класиране, записване и зачисляване
на курсанти, студенти и докторанти в Академията на Министерството на вътрешните
работи (АМВР) за учебната 2017/2018 г.
Чл. 2. (1) Приемането на курсанти и студенти в АМВР за учебната 2017/2018 г. се
извършва по специалности, образователноквалификационни степени (ОКС), форми и
срок на обучение съгласно таблица № 1.
Таблица № 1

Образователно-квалификационна степен

Форма на
обучение

Срок на обучение в години

Статут

Редовна

4

Курсант

Задочна

5

Студент

Задочна

1,5

Студент

Бакалавър

Редовна

4

Курсант

Магистър

Задочна

1,5

Студент

Стратегическо ръководство и
управление на сигурността и
обществения ред

Магистър

Задочна

1,5

Студент

Психологично подпомагане
на оперативноиздирвателната
дейност

Магистър

Задочна

1,5

Студент

№

Специалност

1.

Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред

Бакалавър
Магистър

2.

Гранична полиция

3.

Защита на националната сигурност

4.

5.
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Публична администрация

Пожарна и а вари й на без
опасност
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Образователно-квалификационна степен

Форма на
обучение

Срок на обучение в години

Статут

Бакалавър

Задочна

4

Студент

Магистър

Задочна

1,5

Студент

Редовна

4

Курсант

Задочна

5

Студент

1,5

Студент

2,5

Студент

Бакалавър
Магистър

Задочна

(2) Срокът на обучение, посочен в таблица № 1, за специалността „Пожарна и аварийна
безопасност“ за придобиване на ОКС „магистър“ в задочна форма на обучение е 1,5 години
за кандидати, които притежават ОКС не по-ниска от „бакалавър“ по същата специалност или
по специалността „Кризисен мениджмънт“, а е 2,5 години при други специалности от техническите науки.
(3) Приемането на докторанти в АМВР в задочна форма на обучение се извършва по докторски програми съгласно таблица № 2 и предварително определени теми в приложение № 1.
Таблица № 2
№

Докторски програми

Форма на обучение

1.

Техника на безопасността на труда и противопожарната техника

Задочна

2.

Защита на населението и народното стопанство в критични ситуации

Задочна

3.

Организация и управление извън сферата на материалното производство (национална сигурност)

Задочна

4.

Наказателно право

Задочна

5.

Наказателен процес

Задочна

6.

Криминалистика

Задочна

7.

Криминология

Задочна

8.

Административно право и административен процес

Задочна

9.

Психология на дейността

Задочна

Чл. 3. (1) Броят на местата за прием на
курсанти, студенти и докторанти за учебната
2017/2018 г. в АМВР по специалности, степени
и форми на обучение се определя със заповед
на министъра на вътрешните работи.
(2) В заповедта по ал. 1 се определ ят
квоти за:
1. нуждите на:
а) Министерството на вътрешните работи
(МВР), включително за деца на загинали
служители на МВР по § 6;
б) главните дирекции „Охрана“ и „Изпълнение на наказанията“ към министъра на
правосъдието и други ведомства въз основа на
сключен договор по чл. 47, ал. 4 от Закона за
Министерството на вътрешните работи (ЗМВР);
в) Министерството на обществената сигурност на Социалистическа република Виетнам;
2. обучение на студенти срещу заплащане
по Закона за висшето образование (ЗВО).
(3) Заповедта по ал. 1 определя таксите за
кандидатстване и обучение и се основава на
ежегодното решение на Министерския съвет
за приемане на студенти и докторанти съгласно чл. 9, ал. 3, т. 6 и 7 ЗВО и на решение на
Академичния съвет за обучение на студенти
срещу заплащане по ЗВО.

Ч л. 4. (1) Приема не т о на к у рса н т и в
АМВР за придобиване на ОКС „бакалавър“
в редовна форма на обучение се извършва
чрез класиране с балообразуващи оценки от
дипломата за средно образование, от проверка
за физическа годност, от тест за интелигентност и след успешно преминаване на целия
специализиран подбор.
(2) Приемането на студенти, субсидирани
от държавата, в АМВР за придобиване на ОКС
„бакалавър“ в задочна форма на обучение се
извършва чрез класиране с балообразуващи
оценки от дипломата за средно образование,
а за кандидати, които нямат оценки от успешно положени държавни зрелостни изпити
в дипломата за средно образование, и след
полагане на писмен конкурсен изпи – тест.
(3) Приемането за обучение в АМВР за придобиване на ОКС „магистър“, задочна форма
на обучение, се извършва чрез класиране с
балообразуващи оценки от диплома за завършена образователно-квалификационна степен
на висшето образование и след полагане на
конкурсен изпит – тест.
(4) Тестовете се провеждат присъствено,
на хартиен или електронен носител.
(5) Допуска се едновременно кандидатстване за различни специалности, форми на
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обучение и квоти, ако кандидатът отговаря на
съответните условия за всяка една поотделно
и има платена такса за кандидатстване за
всяка специалност.
(6) Приемането на курсанти от Социалистическа република Виетнам се извършва
по реда за прием на чуждестранни студенти
при условия, ред и финансиране, уредени в
междуправителствена спогодба или акт на
Министерския съвет.
Чл. 5. (1) Таксите за кандидатстване и
обучение в АМВР се заплащат по банков път
по сметката на Академията на МВР.
(2) Във вносната бележка за „задължено
лице“ се изписват собствено, бащино и фамилно име и ЕГН на кандидата.
(3) За „основание за плащане“ се изписва „такса за кандидатстване“ или „такса за
обучение“.
Чл. 6. (1) Организацията по приема на
курсанти и студенти в АМВР се извършва от:
1. главна комисия по приема;
2. комисии по:
а) извършване на специализирано медицинско освидетелстване;
б) проверка на физическата годност;
в) психологично изследване;
г) приемане, проверка и обработка на документи и класиране на кандидати за курсанти
и студенти;
д) определяне на квестори на конкурсните
изпити;
е) подготовка и проверка на тестовете;
ж) записване на курсанти и студенти.
(2) Комисиите по ал. 1 се сформират със
заповед в срок до 28 март 2017 г., както следва:
1. по т. 1 и т. 2, букви „б“ и от „г“ до
„ж“ – на ректора на АМВР;
2. по т. 2, букви „а“ и „в“ – от директорите
на Медицинския институт и Института по
психология на МВР.
(3) При вземане на решения комисиите работят с кворум от 2/3 и обикновено мнозинство.
(4) Комисиите по ал. 1, т. 2, букви от „а“ до
„в“ извършват дейностите си съгласно чл. 17.
Чл. 7. Главната комисия по приема:
1. координира провеждането на специализирания подбор;
2. упражнява цялостен контрол по организацията и провеждането на дейностите по
приема;
3. организира публикуването на информация за приема на електронната страница на
АМВР в интернет (www.academy.mvr.bg);
4. провежда инструктаж на останалите
комисии;
5. разглежда заявления и жалби на кандидати;
6. предоставя срещу подпис на кандидата
писмената му работа при заявление за запознаване и идентификация;
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7. изготвя протоколи с резултатите от
проведените изпити, организира официалното
им обявяване и класиране на кандидатите по
специалности;
8. организира съхраняването на изпитните
работи, протоколи и друга документация в
отдел „Учебна и информационна дейност“
на АМВР;
9. контролира записването на класиралите
се кандидати.
Чл. 8. Комисията за приемане, проверка
и обработка на документи и класиране на
кандидати за курсанти и студенти:
1. формира първоначалната база данни на
кандидатите;
2. подготвя списъци и протоколи, необходими за работата на другите комисии;
3. създава индивидуална папка на всеки
кандидат и проверява дали подадените документи отговарят на изискванията;
4. получава и обработва данните от специализирания подбор на кандидатите;
5. при констатирани непълноти и пропуски
в документите информира главната комисия;
6. изготвя класиранията по специалности,
като ги представя на главната комисия и
комисията по чл. 11.
Чл. 9. (1) Комисията за определяне на
квестори за конкурсните изпити:
1. изготвя проект на заповед на ректора за
определяне на квестори по зали за всеки изпит;
2. провежда инструктаж на квесторите;
3. организира присъствието на квесторите
по време на изпитите;
4. следи за правилното провеждане на
изпитите.
(2) Квесторите:
1. отговарят за реда в залите и създават
нормални условия за работа на кандидатите;
2. раздават изпитните комплекти и запознават кандидатите с указанията за провеждане
на изпитите;
3. отбелязват началото и края на изпита;
4. докладват на председателя на комисия
та за констатирани нарушения на реда при
провеждане на изпитите, като ги отразяват
в протокола;
5. след завършване на изпита представят
изпитните работи на комисията за подготовка
и проверка на тестовете.
Чл. 10. Комисията за подготовка и проверка на тестовете:
1. изготвя програми с теми за подготовка
на кандидатите за явяване на изпит по съответната специалност;
2. разработва варианти на тестове за всяка
специалност;
3. отговаря за осигуряване анонимността
на писмените работи;
4. отбелязва с еднакъв код изпитните работи
и малките пликове от тестовите комплекти
и ги съхранява;

БРОЙ 31

ДЪРЖАВЕН

5. проверява, оценява и нанася оценките на
хартиените листове с фиксираните отговори;
6. разпечатва малките пликове, като установява лицето, което е положило теста, обвързва
личността на кандидата с писмената работа
и нанася резултатите в протоколи;
7. представя протоколите за обработване
на резултатите и изготвяне на класиране на
председателя на главната комисия;
8. при електронен тест два часа преди
нача ло т о на изп и та п реда ва вариа н т и т е
на тестовете на длъжностно лице от отдел
„Учебна и информационна дейност“, определено от председателя на главната комисия,
за зареждане на системата в присъствието на
представител на комисията.
Чл. 11. Комисията за записване на курсанти и студенти:
1. предоставя необходимите документи на
кандидатите за подпис;
2. приема документите за записване;
3. информира главната комисия и комисията
по чл. 8 за броя на записалите се в определените срокове с оглед последващи класирания.
Чл. 12. (1) Приемането на докторанти в
АМВР се извършва по реда на Закона за
развитие на академичния състав в Република
България, правилника за неговото прилагане
и правилниците на академията.
(2) Приемането на докторанти в задочна
форма в АМВР се извършва след конкурс,
включващ изпит по специалността и по английски език.
Чл. 13. (1) Академията на МВР предоставя
информация за приема за учебната 2017/2018 г.,
като публикува справочник и резултатите
от специа лизирани я подбор, тестовете и
класиранията на електронната си страница
в интернет (www.academy.mvr.bg) и по друг
подходящ начин.
(2) Директорът на дирекция „Пресцентър
и връзки с обществеността“ – МВР, съдейства
за популяризирането на приема в АМВР.
Чл. 14. (1) Кандидатите, подлежащи на
специализиран подбор, подават документи
в срок от влизане в сила на наредбата до
19 май 2017 г. включително, като дипломите
на завършилите средно образование през
2017 г. следва да се представят в АМВР до
7 юли 2017 г. включително.
(2) Кандидатите, неподлежащи на специализиран подбор, подават документи в срок
до 23 юни 2017 г. включително.
(3) След определените срокове документи
не се приемат.
(4) Служителите от съответните структури,
в които са подадени документите от кандидатите, са длъжни в срок три работни дни
след изтичането на сроковете по ал. 1 и 2 да
ги изпратят в АМВР.
Чл. 15. Статут на курсант, студент и докторант в АМВР се придобива след записване
и зачисляване със заповед на ректора.
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УСЛОВИЯ И РЕД ЗА К АНДИДАТСТВАНЕ
Раздел I
Кандидати за придобиване на ОКС
„бакалавър“
Чл. 16. Кандидатите за курсанти се обучават само в редовна форма и могат да бъдат
лица, които отговарят на условията да:
1. притежават само българско гражданство;
2. имат завършено средно образование,
даващо им право да продължат обучението
си във висши училища;
3. са навършили или да навършват 18 години и да не са по-възрастни от 35 години
към 31 декември 2017 г.;
4. не са осъждани за умишлени престъпления от общ характер независимо от реабилитацията;
5. не са привлечени като обвиняеми или да
не са подсъдими за умишлено престъпление
от общ характер;
6. не страдат от психично заболяване и да
не се водят на диспансерен отчет;
7. не се обучават и нямат придобита ОКС
по специалност на висшето образование, субсидирано от държавата, което се удостоверява
с декларация (приложение № 4) към момента
на записването;
8. отговарят на минималните изисквания
за физическа годност, определени съгласно
методика за проверка на физическата годност
на кандидатите за курсанти в АМВР – приложение № 3;
9. са преминали успешно специализирано
медицинско освидетелстване съгласно Наредба
№ 8121з-345 от 25.07.2014 г. за определяне на
медицинските изисквания за работа в МВР
(ДВ, бр. 66 от 2014 г.);
10. са преминали успешно психологично
изследване.
Чл. 17. (1) Кандидатите за курсанти подлежат на специализиран подбор.
(2) Специализираният подбор по ал. 1 се
извършва по методики и нормативи, съобразени с тези за постъпване на държавна служба
в МВР, и важи за годината на кандидатстване.
Нормативите за физическа годност са посочени
в приложение № 3.
(3) В периода от 22 май до 28 юни 2017 г.
кандидатите се явяват по график пред експертна лекарска комисия по чл. 6, ал. 1, т. 2,
буква „а“ за специализирано медицинско освидетелстване от Централната експертна лекарска комисия в Медицинския институт – МВР,
утвърден от неговия директор, а експертните
заключения за годност се изпращат по служебен път в АМВР на комисията по чл. 7.
(4) Проверката на физическата годност се
провежда по график, утвърден от ректора на
АМВР, в периода от 23 май до 29 юни 2017 г., с
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резервни дати на 3 юли – 4 юли 2017 г., като се
допускат само кандидати, преминали успешно
специализирано медицинско освидетелстване.
(5) Психологичното изследване се провежда по график, утвърден от директора на
Института по психология на МВР, в периода
от 25 май до 30 юни 2017 г., с резервни дати
на 4 юли – 5 юли 2017 г., като се допускат
само кандидати, преминали успешно специализирано медицинско освидетелстване и
проверка на физическа годност.
(6) При явяването си на специализиран
подбор кандидатите представят пред съответната комисия:
1. документ за самоличност – за специализирано медицинско освидетелстване, проверка на физическа годност и психологично
изследване;
2. за специализирано медицинско освидетелстване:
а) удостоверение, издадено от Центъра
за пси х и чно зд раве (пси хо -невролог и чен
диспансер) по местоживеене, че лицето не
страда от психично заболяване и не се води
на диспансерен отчет;
б) медицинско свидетелство по образец –
приложение № 2, попълнено в част „Анамнеза“
и заверено от личния лекар;
в) документ за платена такса за медицински
изследвания, провеждани от Медицинския
институт на МВР (заплащат се по банков път
по сметката на този институт);
3. за проверка на физическа годност – медицински документ за липса на противопоказания за физическо натоварване, издаден
в срок не по-рано от 3 дни преди датата на
проверката.
(7) По изключение при уважителни причини
явяване на специализиран подбор се допуска
на друга дата в периода от 25 май до 30 юни
2017 г. след решение на комисията по чл. 7.
(8) В случаите по ал. 7 главната комисия се
сезира със заявление от кандидата, което се
подава най-късно до края на работното време
в деня на провеждане на подбора по ал. 4 и 5.
(9) Измерените резултати и направените
заключения от комисиите по специализиран
подбор са окончателни и в тях не могат да се
извършват поправки, освен за отстраняване
на явни фактически грешки.
Чл. 18. (1) Кандидатите за курсанти подават
следните документи:
1. заявление до ректора на АМВР, в което
посочват по ред на желанията специалностите, квотите и формите на обучение, за които
кандидатстват, съгласно приложение № 5;
2. диплома или нотариално/официално
заверено копие от нея за завършено средно
образование, а завършващите през годината
на кандидатстване – служебна бележка, удостоверяваща това обстоятелство; за диплома,
издадена за завършено средно образование в
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чуждестранно училище – легализиран неин
превод, и удостоверение за признато средно
образование, издадено от регионално управление по образованието при МОН;
3. декларация за гражданство съгласно
приложение № 7;
4. автобиография;
5. свидетелство за съдимост за работа в МВР;
6. декларация за липса на образувано наказателно производство съгласно приложение № 6;
7. удостоверение, издадено от Центъра
за пси х и чно зд раве (пси хо -невролог и чен
диспансер) по местоживеене, че лицето не
страда от психично заболяване и не се води
на диспансерен отчет;
8. декларация за съгласие за обработка на
лични данни съгласно приложение № 8;
9. документ за платена такса за кандидатстване.
(2) Документите по ал. 1 се подават от
кандидатите за курсанти, както следва:
1. които не са служители на МВР – в
областните дирекции на МВР и районните
управления при Столичната дирекция на
вътрешните работи (СДВР) по местоживеене;
2. служители на МВР – чрез ръководителите на структурите по чл. 37 ЗМВР;
3. служители на главните дирекции „Охрана“ и „Изпълнение на наказанията“ към
министъра на правосъдието и други ведомства,
сключили договор по чл. 47, ал. 4 ЗМВР – чрез
работодателя си/органа по назначаване.
Чл. 19. (1) Служителите от звената „Човешки ресурси“ при приемане на документи
от кандидати за курсанти проверяват тяхната
редовност и ги регистрират в информационната
система за управление на учебната дейност
в АМВР.
(2) Сл у ж ителите от звената „Човешк и
ресурси“ информират кандидатите за датата
и часа на явяване пред експертна лекарска
комисия по чл. 6, ал. 1, т. 2, буква „а“ и специализирано медицинско освидетелстване от
Централната експертна лекарска комисия в
Медицинския институт – МВР.
(3) Служителите на звената „Човешки ресурси“ извършват проучване за съответствие
на кандидатите за курсанти с изискванията
за постъпване на държавна служба в МВР
и предоставят информацията на комисията
по чл. 7.
(4) При липса на съответствие с изискванията по ал. 3 служителите на звената „Човешки
ресурси“ връщат документите на кандидата
за курсант и отбелязват това обстоятелство в
информационната система за управление на
учебната дейност в АМВР.
Чл. 20. (1) Кандидатите за ст уденти в
задочна форма на обучение, субсидирано от
държавата, могат да бъдат лица:
1. държавни служители от МВР;
2. лица, работещи по трудово правоотношение в МВР;
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3. служители на главните дирекции „Охрана“ и „Изпълнение на наказанията“ към
министъра на правосъдието и служители на
други ведомства въз основа на сключен договор съгласно чл. 47, ал. 4 от Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР).
(2) Кандидатите по ал. 1 трябва да отговарят на условията да:
1. са завършили средно образование, даващо им право да продължат обучението си
във висше училище;
2. не се обучават и да нямат придобита
ОКС по специалност на висшето образование,
субсидирано от държавата, което се удостоверява с декларация (приложение № 4) към
момента на записването.
Чл. 21. Кандидатите за студенти в задочна
форма на обучение, субсидирано от държавата,
подават до ректора на АМВР чрез ръководителите на структурите по чл. 37 ЗМВР или съответните ръководители следните документи:
1. заявление, в което посочват по ред на
желанията специалностите и формите на
обучение, за които кандидатстват (приложение № 9);
2. диплома или нотариално/официално
заверено копие от съответното училище за
завършено средно образование; за диплома,
издадена за завършено средно образование в
чуждестранно училище – легализиран неин
превод, и удостоверение за признато средно
образование, издадено от регионално управление по образованието при МОН;
3. удостоверение, че са сл у ж ители по
чл. 20, ал. 1;
4. документ за платена такса за кандидатстване.
Раздел II
Кандидати за придобиване на ОКС
„магистър“
Чл. 22. (1) Кандидатите за студенти за обучение, субсидирано от държавата, се обучават
само в задочна форма и трябва да бъдат:
1. държавни служители от МВР;
2. лица по чл. 20, ал. 1, т. 2;
3. лица по чл. 20, ал. 1, т. 3.
(2) Кандидатите за студенти в задочна форма
на обучение, субсидирано от държавата, по
специалността „Пожарна и аварийна безопасност“ трябва да отговарят на изискванията
на чл. 2, ал. 2.
(3) Кандидатите за студенти в задочна форма
на обучение, субсидирано от държавата, по
специалностите „Публична администрация“,
„Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“, „Стратегическо
ръководство и управление на сигурността и
обществения ред“, „Защита на националната
сигурност“ и „Психологично подпомагане на
оперативноиздирвателната дейност“ трябва да
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притежават ОКС не по-ниска от „бакалавър“
по същата специалност или по друга специалност на висшето образование.
(4) Кандидатите по предходните алинеи
трябва да отговарят на следните условия:
1. да имат успех не по-малък от добър
(3,50), образуван като средноаритметична
оценка от средния успех от курса на обучението за придобиване на висше образование
и средния успех от държавния(те) изпит(и) и/
или дипломната работа;
2. да не се обучават за придобиване на
същата или по-ниска образователно-квалификационна степен и да не са придобили
ОКС „магистър“ по специалност на висшето
образование, субсидирано от държавата, което
се удостоверява с декларация (приложение
№ 10) към момента на записването.
(5) Дипломите, издадени от чуждестранни
висши училища, подлежат на признаване при
условията и по реда, уредени в Наредбата
за държавните изисквания за признаване на
придобито висше образование и завършени
периоди на обучение в чуждестранни висши
училища, приета с ПМС № 168 от 2000 г. (ДВ,
бр. 69 от 2000 г.), и Правилника за организация
на учебната дейност в АМВР.
Чл. 23. Кандидатите за студенти в задочна
форма на обучение, субсидирано от държавата,
подават следните документи до ректора на
АМВР чрез ръководителите на структурите по
чл. 37 ЗМВР или съответните ръководители
на ведомства:
1. заявление, в което посочват по ред на
желанията специалностите, за които кандидатстват, съгласно приложение № 11;
2. диплома или нотариално/официално
заверено копие от нея за придобита ОКС;
3. удостоверение, че са сл у ж ители по
чл. 22, ал. 1;
4. документ за платена такса за кандидатстване.
Чл. 24. Кандидати за студенти в задочна
форма на обучение срещу заплащане по реда на
чл. 21, ал. 3 ЗВО могат да бъдат лица, които:
1. не са осъждани за умишлени престъпления от общ характер;
2. нямат заболявания, противопоказни за
обучение в желаните от тях специалности;
3. отговарят на съответните изисквания
на чл. 22, ал. 2 – 5.
Чл. 25. Кандидатите за студенти за обучение срещу заплащане по реда на чл. 21, ал. 3
ЗВО подават до ректора на АМВР следните
документи:
1. посочените в чл. 23, т. 1, 2 и 4;
2. удостоверение от Центъра за психично
здраве (психо-неврологичен диспансер) по
местоживеене;
3. медицинско свидетелство, като кандидатстуденти с увреждания прилагат и документ
от ТЕЛК – оригинал и копие, като оригиналът
се връща след заверка на копието;
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4. декларация за съгласие за обработка на
лични данни съгласно приложение № 8;
5. свидетелство за съдимост.
Раздел III
Кандидати за докторанти
Чл. 26. (1) Докторантите се обучават само
в задочна и самостоятелна форма и могат да
бъдат лица, които притежават ОКС „магистър“.
(2) Кандидатите за докторанти подават
следните документи:
1. заявление до ректора на АМВР, в което
посочват докторската програма, за която
кандидатстват;
2. автобиография;
3. диплома за придобита ОКС „магистър“
с приложението или нотариално заверено
копие от нея;
4. документи, удостоверяващи техните
интереси и постижения в съответната научна
област (при наличност);
5. документ за платена такса за кандидатстване.
(3) За обучение в задочна форма на обучение могат да кандидатстват само служители
на МВР.
(4) Кандидатите за докторанти в задочна
форма на обучение подават документи в срок
два месеца след обявяването на конкурса в
„Държавен вестник“.
(5) Кандидатите за докторанти в самостоятелна форма посочват в заявлението научната
област, темата на дисертационния труд и
прилагат проект на дисертационния труд, разработен в основната му част, и библиография.
Г л а в а

т р е т а

КЛАСИРАНЕ И ЗАПИСВАНЕ
Раздел I
Класиране и записване за придобиване на
ОКС „бакалавър“
Чл. 27. (1) Кандидатите за курсанти за придобиване на ОКС „бакалавър“ се допускат до
класиране в АМВР след успешно преминаване
на специализирания подбор.
(2) Конкурсният изпит за кандидати, които
не притежават оценки от успешно положени
държавни зрелостни изпити в дипломата за
средно образование, се провежда в сградата на
ректората на АМВР в 8,30 ч. на 9 юли 2017 г.
(3) Изпитът по предходната алинея се
провежда при условията и по реда на чл. 38,
39 и 40.
Чл. 28. (1) Балът за класиране на кандидатите за курсанти се образува като сума от:
1. общия успех от дипломата;
2. средния успех от държавните зрелостни
изпити;
3. резултата от проверката за физическа
годност, когато е над елиминаторния праг и
изчислен, като получените точки се умножат
по коефициент 0,2;
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4. резултата от теста за интелигентност,
когато е над елиминаторния праг и изчислен,
като сборът от получените точки за всяка вярно
решена задача се умножи по коефициент 0,04.
(2) При кандидати, на които в дипломите за
средно образование няма оценки от успешно
положени държавни зрелостни изпити, балът
се образува като сума от:
1. успеха по ал. 1, т. 1;
2. оценката по български език и литература
от дипломата;
3. резултата от проверката за физическа
годност по ал. 1, т. 3;
4. резултата от теста за интелигентност
по ал. 1, т. 4.
Чл. 29. (1) Балът за класиране на кандидатите за студенти се образува като сума от:
1. удвоения общ успех от дипломата;
2. удвоения среден успех от държавните
зрелостни изпити.
(2) При кандидати, на които в дипломата за
средно образование няма оценки от успешно
положени държавни зрелостни изпити, балът
се образува като сума от:
1. успеха по ал. 1, т. 1;
2. оценката по чл. 28, ал. 2, т. 2;
3. оценката от конкурсен изпит – тест.
Чл. 30. (1) Класирането на кандидатите
за курсанти се извършва по специалности в
низходящ ред на състезателния бал, поотделно
за мъже и жени.
(2) Класирането на кандидатите за студенти
се извършва по специалности в низходящ ред
на състезателния бал.
(3) Класирането на позиция, позволяваща
записване съгласно реда на желанията на
кандидата, води до отпадане от класации за
други специалности.
(4) Кандидатите за специалността „Грани чна полици я“ се конк у рират помеж д у
си в рамките на РДГП, за която са подали
документи.
Чл. 31. (1) Резултатите от първото класиране се публикуват до края на работния ден
на 14 юли 2017 г.
(2) Записването след първо класиране се
извършва на 19 и 20 юли 2017 г.
Чл. 32. (1) Резултатите от второто класиране се публикуват до края на работния ден
на 21 юли 2017 г.
(2) Записването след второ класиране се
извършва на 27 юли 2017 г.
Чл. 33. (1) При записването кандидатите
за курсанти подписват:
1. договор, че след завършване на обучението ще служат в МВР не по-малко от десет
години съгласно чл. 172 ЗМВР;
2. декларация, че не членуват в политическа партия.
(2) Кандидатите за курсанти, които са
студенти или курсанти в редовна форма на
обучение, субсидирано от държавата, в други
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висши училища, представят удостоверителен
документ, че са прекратили обучението си в
другото висше училище.
(3) Кандидатите, служители на МВР, за
придобиване на ОКС „бакалавър“ в редовна
форма на обучение прекратяват служебните
или трудовите си правоотношени я с министерството и представят при записването
документ, удостоверяващ това обстоятелство.
Чл. 34. Кандидати за курсанти не се записват за обучение в АМВР при:
1. отказ от подписване на договор или
декларация по чл. 33, ал. 1;
2. непредставяне на удостоверителен документ по чл. 33, ал. 2 и 3.
Чл. 35. Учебната година за новоприетите
курсанти за ОКС „бакалавър“ в редовна форма
на обучение започва с въвеждаща подготовка.
Чл. 36. При записване кандидатите за
задочно обучение, субсидирано от държавата, представят документ за платена такса
за обучение за първия семестър на учебната
2017/2018 г.
Раздел II
Класиране и записване за задочно обучение
за придобиване на ОКС „магистър“
Чл. 37. (1) Кандидатите за студенти в задочна форма на обучение, субсидирано от държавата, и студенти срещу заплащане по реда
на чл. 21, ал. 3 ЗВО за придобиване на ОКС
„магистър“ полагат конкурсен изпит – тест,
за всяка избрана специалност.
(2) Тестовете се провеждат в сградата на
ректората на АМВР в 8,30 ч. по специалности,
както следва:
1. „Стратегическо ръководство и управление на сигурността и обществения ред“ – на
17 юли 2017 г.
2. „Публична администрация“ – на 18 юли
2017 г.
3. „Противодействие на престъпността и
опазване на обществения ред“ – на 19 юли
2017 г.
4. „Защита на националната сигурност“ – на
20 юли 2017 г.
5. „Пожарна и аварийна безопасност“ – на
21 юли 2017 г.
6. „Психологично подпомагане на оперативноиздирвателната дейност“ – на 21 юли 2017 г.
Чл. 38. (1) Тестовете се провеж дат по
програми, съдържащи теми, определени от
съответната комисия.
(2) Програмите по ал. 1 се публикуват в
справочника на електронната страница на
АМВР в интернет (www.academy.mvr.bg).
(3) В съответствие с темите по ал. 1 се
разработват варианти на тестове с множество
отговори.
(4) Кандидатите са длъжни да се явят на
определеното място с документ за самоличност
за съответния конкурсен изпит 30 минути
по-рано от началния час.
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(5) Кандидатите, незаплатили таксата за
кандидатстване или явили се след обявяването
на теста, не се допускат до изпита.
Чл. 39. (1) В деня на провеждане на конкурсните изпити по отделните специалности
в присъствието на кандидатите чрез жребий
се изтегля вариант на тест по съответната
програма.
(2) След изтеглянето на вариант за тест
достъпът до изпитните зали се преустановява
за кандидати и лица, които не са в състава
на комисиите по чл. 6, ал. 1, т. 1, т. 2, букви
„д“ и „е“.
(3) Продължителността на конкурсните
изпити е един астрономически час считано
от часа на обявяването на теста в съответната зала.
(4) При спешна нужда кандидатът може
да напусне изпитната зала до десет минути
в присъствието на квестор.
(5) Кандидатите нямат право да ползват
мобилни телефони, електронни, електромагнитни устройства и/или други помощни
средства по време на изпита.
(6) Тест на хартиен носител се попълва с
писалка или химикалка, пишеща синьо.
(7) При доказано преписване или опит за
преписване, подсказване, както и при нарушаване анонимността на изпита, той се анулира, като причината се посочва в изпитния
протокол.
(8) При завършване на изпита всеки кандидат поставя в малък плик листчето с личните
си данни и го запечатва. Писмената работа
се предава на главния квестор, който в присъствието на кандидата поставя малкия плик
и изпитния тест в голям плик, запечатва го,
отбелязва в протокола часа на предаването на
работата и връща документа за самоличност на
кандидата, представен в началото на изпита.
(9) Отказалите се кандидати предоставят на
комисията изпитния комплект, като написват
собственоръчно желанието си и се подписват
върху него. Квесторите отбелязват върху плика
на отказалите „отказал се“ и го отразяват в
изпитния протокол.
(10) След завършване на определеното време
комисията от квестори събира всички тестове
независимо до какво ниво са попълнени.
(11) Оценяването на изпитните работи се
извършва с точност до 0,1.
(12) При електронен тест, след неговото
отваряне, системата отчита предварително
зададеното време.
(13) Електронният тест приключва:
1. по желание на кандидата;
2. автоматично след изтичане на един час.
(14) Електронният тест се анулира при опит
за стартиране на друго приложение, различно
от това на теста.
(15) Резултатите от електронния тест се
отчитат на компютъра непосредствено след
приключването му.
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Чл. 40. (1) Тестът на кандидата се проверява и оценява от най-малко двама членове
на съответната комисия при спазване на
анонимността.
(2) Обвързването на оценката с личността
на кандидата се извършва в присъствието на
цялата комисия.
(3) Оценките от теста се обявяват на следващия работен ден след провеждането му и
са окончателни, като важат само за учебната
2017/2018 г.
(4) Успешно положен е тестът, оценен с наймалко среден (3,00) по шестобалната система.
(5) На втория работен ден след обявяване
на резултатите кандидатите могат да подадат
заявление до председателя на главната комисия
по приема за допусната техническа грешка
при проверка на теста.
Чл. 41. (1) Кандидатите за студенти в задочна форма на обучение за ОКС „магистър“
се класират по бал, получен като сума от:
1. среден успех от семестриалните изпити от
дипломата за ОКС „бакалавър“ или „магистър“;
2. среден успех от държавните изпити и/
или дипломни работи;
3. удвоената оценка от теста.
(2) Класирането на кандидатите се извършва по низходящ ред на състезателния бал по
специалности и се прилагат правилата по
чл. 30, ал. 3.
Чл. 42. (1) Резултатите от първото класиране се публикуват в 5-дневен срок след
обявяването на оценките от последния тест.
(2) Записването след първо класиране се
извършва на втория и третия работен ден
след неговото публикуване.
Чл. 43. (1) Резултатите от второто класиране
се публикуват в 5-дневен срок след първото.
(2) Записването след второ класиране се
извършва на втория работен ден след неговото
публикуване.
Чл. 44. (1) При записване кандидатите за
ОКС „магистър“ в задочна форма на обучение предоставят документ за внесена такса
за обучение за първия семестър на учебната
2017/2018 г.
(2) Приетите за студенти срещу заплащане
по реда на чл. 21, ал. 3 ЗВО за ОКС „магистър“ сключват договор с АМВР.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Класиране“ е административна процедура за подреждане на кандидатите за придобиване на висше образование в АМВР по бал.
2. „Записване“ е административна процедура по заявяване и приемане на желания
за придобиване статут на курсант, студент и
докторант от класирани кандидати на позиции,
които позволяват приемане в АМВР.
3. „Зачисляване“ е издаване на заповед от
ректора, с която се определят кандидатите,
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придобили статут на курсанти, студенти и
докторанти, и приключва приемът в АМВР
по специалности.
4. „Специализиран подбор на кандидатите“
е последователно провеждане на:
а) специализирано медицинско освидетелстване;
б) проверка на физическата годност;
в) психологическо изследване с тест за
интелигентност и личностен въпросник.
Трите елемента на специализирания подбор
по т. „а“, „б“ и „в“ са с елиминаторен характер
в посочената последователност.
§ 2. (1) На следващия работен ден след
обявяване на съответното класиране кандидатите могат да подадат заявление за допусната техническа грешка при изчисляването
на бала до председателя на главната комисия
по приема.
(2) Кандидати, к ласирани на позици я,
позволяваща приемане в АМВР, които не се
явят на обявените дати за записване или не
подадат необходимите документи, губят право
на участие в следващи класирания.
(3) Записаните кандидати за курсанти и
за студенти в задочна форма на обучение,
субсидирано от държавата, нямат право на
участие в следващи класирания.
§ 3. При записване кандидатите представят:
1. оригинал на диплома за завършено средно
(висше) образование;
2. документ за самоличност;
3. снимки – 5 броя;
4. декларация по приложения № 4 или 10,
когато се кандидатства за курсант и за студент в обучение, субсидирано от държавата.
§ 4. При незаети места след приключване
на записването след второ класиране могат
да се обявят допълнителни класирания или
прием, в които могат да участват кандидати,
подали документи за съответната специалност,
допуснати до класиране, но некласирани на
места, позволяващи записване, като за незаетите места се подаде заявление за участие
в класирането. Записванията са на втория
работен ден след публикуване на резултатите
от съответното класиране.
§ 5. Извън определения брой се приемат
класирани с еднакъв бал на последното място
за прием.
§ 6. Деца на служители на МВР, загинали
при или по повод изпълнение на служебни задължения, се приемат в рамките на утвърдения
брой обучавани по чл. 3, ал. 2, т. 1, буква „а“
извън общото класиране и с освобождаване
от такса за кандидатстване.
§ 7. Без такса за кан ди датст ване п ри
пода дено з а я в лен ие и с лед р ешен ие на
комисията по чл. 6, ал. 1, т. 1 се приемат
кандидати за курсанти, които са близнаци,
когато са кандидатствали едновременно в
едно и също професионално направление,
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успешно са преминали конкурсен изпит и
другия специализиран подбор и единият от
тях е приет.
§ 8. Кандидатите за ОКС „бакалавър“ от
квотите на главните дирекции „Охрана“ и
„Изпълнение на наказанията“ към министъра
на правосъдието и кандидатите, служители
на други ведомства, с които МВР има сключен договор, не подлежат на специализиран
подбор.
§ 9. (1) При незапълване на квотите, определени за ведомствата, с които МВР има
сключен договор за обучение, местата се
прехвърлят в общата квота на МВР.
(2) При липса на кандидати по определена специа лност местата се прех върл ят
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в специалност от същото професионално
направление и за същата образователноквалиф икационна степен.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 10. Тази наредба се издава на основание
чл. 47, ал. 6 от Закона за Министерството на
вътрешните работи.
§ 11. Изпълнението на наредбата се възлага
на ректора на АМВР и на ръководителите на
структури по чл. 37 ЗМВР.
§ 12. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Пламен Узунов
Приложение № 1
към чл. 2, ал. 3

Теми за дисертационни изследвания на докторанти за учебната 2017/2018 г.
№

Докторски програми
за задочна форма на обучение

Теми

1.

Техника на безопасността на тру- 1.1. Изследване на термодинамиката на пожари при реални
да и противопожарната техника температурни режими

2.

Защита на населението и на2.1. Изследване на надеждността на транкингови комуникацион
родното стопанство в критични
ни мрежи TETRA в критични ситуации
ситуации

3.

Организация и управление извън 3.1. Граничен контрол на миграционните потоци
сферата на материалното производство (национална сигурност) 3.2. Противодействие на пролиферацията
3.3. Европейско полицейско сътрудничество за пресичане на
изпиране на пари

4.

Наказателно право

4.1. Изключващи вината обстоятелства
4.2. Погасяване на наказателната отговорност
5.1. Разследващи органи в наказателния процес
5.2 Бързото наказателно производство

5.

Наказателен процес

5.3. Привличане в качеството на обвиняем
5.4. Съдебен контрол върху досъдебното наказателно производство
5.5. Разпознаването като способ на доказване
6.1. Разследване на грабеж

6.

Криминалистика

7.

Криминология

8.

Административно право и адми8.1. Принудителни административни мерки в системата на МВР
нистративен процес

9.

Психология на дейността

6.2. Събиране и изследване на веществени доказателствени
средства
7.1. Трафик с цел сексуална експлоатация
7.2. Криминологични аспекти на кражбите

9.1. Психологични фактори за формиране на криминалното
поведение
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Приложение № 2
към чл. 17, ал. 6, т. 2, буква „б“
МЕДИЦИ НСКИ ИНСТИТУТ – МВР
МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО
1. На ………………….............................................................................................…………………………………………………….........,
(име, презиме, фамилия)
ЕГН …………………………………….......................................................................................……………….…….............................
Роден(а) на ......................................................... г., лична карта № …………….......................................……….......….
Адрес: ……………………………….........................................................................................…………………………..........................
2. Анамнеза: Субективни оплаквания: ……………..................................................................................................….
…………………………………………………………………...…....................................................................................................……………
………....................................................................................................................................................................................
(попълва се от личния лекар)
Прекарани заболявания: туберкулоза ......................................................................................................................;
(година)
ревматизъм ……….........................................................; вирусен хепатит …………….................................…....………....;
(година)		
(година)
др. инфекц. заболявания …………...................................................................................................................................;
(година)
язва на стомаха (дуоденума) ........................................................; алергичност към ............................................;
(година)
нервни и психични разстройства и припадъци .....................................................................................................;
телесни наранявания и операции ………………………........................................................................………......................;
други заболявания .......................................................................................................................................................,
(диагноза)
провеждал болнично лечение за ……………............................................................................………………………........…...
Фамилна анамнеза …………………..............................................................................………………………..............................
Кръвна група, Rh фактор ……...............................................................................………………………………………...............
3. Данни от личния лекар: ……….............................................................................……………………………………..............
(попълват се само патологични отклонения)
Дата: ..................... г.

Освидетелстван: ………..........…………………
(подпис)

Личен лекар: ......................................
(подпис, личен печат)
Психиатър:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................………..
(име на здравното заведение и лекаря, освидетелствал кандидата)
................... 20.... г.

Психиатър: ......................................
(подпис, личен печат)

ДАННИ ОТ ПРЕГЛЕДИТЕ НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ:
(попълва се от специалистите на лечебното заведение, извършило прегледите)
Вътрешен статус:
Дихателна система ……..........................................................................………………………………………................................
Сърдечносъдова система ………..........................................................................…………………………................................
Кръвно налягане ……………………………...................................................................................…………………..........................
Пулс ..................................................................... Корем ………….....................................…………………...........................
(черен дроб, далак, болезненост)
................... 20..... г.
Интернист: …………………………………….
(подпис, личен печат)
Хирургичен статус:
Височина ........................... см
Тегло ................................... кг
Корем ………………………….......................................................................................………………………….....................................
(херния, апендицит, хемороиди и операции)
Пикочо-полова система …………………............................................................................……………………...........................
Двигателна система …………………………................................................................................…………….……….....................
(фрактури, луксации, деформации, плоски стъпала, варици)
................... 20.... г.

Хирург: ......................................
(подпис, личен печат)
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Кожни и венерически заболявания: …...........................................................................………………………………….......
…………………………………………………………………………….....................................................................................................………
................... 20.... г.

Дерматолог: ......................................
(подпис, личен печат)
Неврологичен статус: ………………..........................................................................……....………........................................
…………………………………………………………………………….....................................................................................................………
................... 20.... г.

Невролог: ......................................
(подпис, личен печат)

Уши, нос и гърло. Слух:
Разговорна реч: дясно ухо: .........................................................................................................................................,
ляво ухо: ........................................................................................................................................................................
Шепотна реч: дясно ухо: .............................................................................................................................................,
ляво ухо: ........................................................................................................................................................................
Равновесие (стабилометрия) ….................................................................................……………………………………….........
Нос, околоносни кухини ….................................................................................……………………………………….…...............
................... 20.... г.

Ото-рино-ларинголог: ......................................
(подпис, личен печат)

Очи:
Зрителна острота: дясно око: .............................................………………………………………..............................................,
(без и със корекции) ляво око: .............................................………………………………………..............................................
Цветоусещане: ………………........................………………………………………..............................................…………………………….
................... 20.... г.

Офталмолог: ......................................
(подпис, личен печат)
Гинеколог: ………………………………………………………………….......…………………………………………………………………........................
(само за жени)
................... 20.... г.

Гинеколог: ......................................
(подпис, личен печат)

Лабораторни изследвания:
Кръвни показатели: хемоглобин ..............................; левкоцити ...............................; еритроцити …............…...;
хематокрит .................................; кр. захар …................…….………...;
креатинин ....................................; АЛАТ …….............……......…….…..; АСАТ .......................; СУЕ .............................;
Урина: албумин .........................; захар ………………………….….….;
билирубин ...................................; уробилиноген ........................................; седимент .......................................;
Други изследвания ………………………………..……...............................................................................................................
................... 20.... г.

Лаборант: ......................................
(подпис)

Допълнителни прегледи, консултации и профилактични прегледи:
…………………………………………………………………………………………………........................................................................................
…………………………………………………………………………………………………........................................................................................
ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА ЕКСПЕРТНОЛЕКАРСКАТА КОМИСИЯ:
…………………………………………………………………………………………………........................................................................................
…………………………………………………………………………………………………........................................................................................
здрав (болен – диагноза)
……………………................................................. за служба в МВР като: ………......................................………………………
(годен, негоден)
…………………………………………………………………………………………………........................................................................................
…………………………………………………………………………………………………........................................................................................
................... 20..... г.
гр. ...........................
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ................................
(печат)
ЧЛЕНОВЕ: 1. ……..................….………………….
2. …….................…....………………….
3. ……....................….………………….
(подписи и личен печат)
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Приложение № 3
към чл. 16, т. 8 и чл. 17, ал. 2
НОРМАТИВИ ЗА ФИЗИЧЕСКА ГОДНОСТ
Тестове
Скок дължина
от място (см)

Бягане в
осморка
4 цикъла (сек.)

мъже

жени

мъже

жени

мъже

жени

мъже

жени

мъже

жени

≥ 240

≥ 205

–

–

t ≤ 3,10

t ≤ 3,20

–

–

–

–

7

235

200

3,11 – 3,15

3,21 – 3,25

≥ 55

–

–

≥ 55

6

230

195

50

–

–

50

5

225

4

220

3
2
1

Точки

8

t ≤ 16,2 t ≤ 16,6

Гладко бягане
800 м (мин.)

3,16 – 3,20 3,26 – 3,30

Сгъване и раз- Изправяне на
гъване на ръ- трупа от тилен
цете от опора
лег до седеж
(бр.)
(бр.)

16,3

16,7

190

16,4

16,8

3,21 – 3,25 3,31 – 3,35

45

–

–

45

185

16,5

16,9

3,26 – 3,30 3,36 – 3,40

40

–

–

40

215

180

16,6

17,0

3,31 – 3,35

3,41 – 3,45

36

–

–

36

210

175

16,7

17,1

3,36 – 3,40 3,46 – 3,50

32

–

–

32

205

170

16,8

17,2

3,41 – 3,45

30

–

–

30

МЕТОДИКА
за проверка на физическата годност на кандидатите за курсанти в Академията на МВР
1. Проверката на физическата годност се
извършва чрез тестове, с които се установява
моментното състояние на физическите качества
на кандидатите за курсанти в Академията на МВР.
2. Тестовете са диференцирани по полов
признак.
3. Резултатите от тестовете се оценяват по
точкова система:
· п олученият резултат се трансформира в
точки по скала с фиксирано максимално
ниво;
· м аксималният сбор точки от тестовете е
30 точки.
4. Крайният резултат се образува от сумата
от точките на отделните тестове, като до следващия етап „Психологично изследване“ не се
допускат кандидати:
· с 6 и по-малко точки;
· п олучили 0 точки на повече от един тест.
5. Не се допуска повторно явяване на кандидата
за проверка на физическата годност в рамките
на процедурата по специализиран подбор.
6. За участие в тестовете кандидатът се явява
в подходящ спортен екип.
7. Неявяването за проверка на физическата
годност без уважителна причина се счита за
доброволен отказ от участие в процедурата.
8. Председателят на комисията за проверка на
физическата годност на кандидатите за курсанти
в Академията на МВР:
· одобрява спортните съоръжения и пособия;
· н е допуска провеждането на изпита без
медицински надзор;
· о пределя реда на провеждане на тестовете;
· д ава указания за попълване на картата за
оценка на кандидата;
· и нструктира кандидатите чрез демонстрация
на тестовете, излагане на критериите за

3,51 – 3,55

оценка, мерките за безопасност и начина
за информиране на резултатите.
9. Проверката на физическата годност се
извършва при унифицирани условия за:
· о рганизация на провеждане;
· т ехнология на измерване;
· размерност на отчитането и записването.
10. Проверката на физическата годност се
извършва на стадион „Раковски“.
11. На всяка тестова база има брояч и рег ист ратор, а за бегови те тестове – стартер,
времеизмервател и регистратор, и е оборудвана
с материални пособия – хронометър, ролетка,
стойки, дюшеци и др.
12. Ред на провеждане:
· и нформиране на кандидатите за реда и
начина на провеждане на конкурсния етап;
· р азпределяне на кандидатите по тестови
бази (в зависимост от числения състав);
· д емонстрация на тестовете;
· р азгряване (предоставя се възможност за
подготовка на организма и избягване на
риск от травми);
· п оследователност на изпълнение (подреждането на тестовете да е съобразено
с предшестващото натоварване, както и
времето за отдих между тях, като тестът,
измерващ качеството „издръжливост“, се
изпълнява последен).
13. Индивидуалните резултати от всеки проведен тест се вписват в картата за оценка на
физическата годност, с която кандидатите се
запознават срещу подпис.
14. Резултатите от проверката на физическата
годност на кандидатите за курсанти се отразяват
в протокол за деня.
15. След приключване на изпита и оформяне на протокола кандидатите се запознават с
получената крайна оценка и се информират за
следващия етап от конкурсната процедура.
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Тестове за проверка на физическата годност
I. Видове тестове и физически качества, изследвани чрез тях:
№

Тест

С кок на д ъ л ж и на
Сила на долни край1. от място с мах на
ници
ръцете
Сгъване и разгъване Сила на горни крайна ръцете в опора
ници

3.

Повдигане на трупа
Сила, гъвкавост
от тилен лег до седеж

4. Бягане в осморка

С Т Р. 2 1

Постижението се брои в цели числа.
Тестът се изпълнява еднократно.
Тест № 3 – „Повдигане на трупа от тилен
лег до седеж“
Тестът се изпълнява на хоризонтално, равно
място.
Изходно положение: Кандидатът заема положение тилен лег с ръце зад тила, като партньор
му натиска краката към земята.
Изпълнение: Тялото се повдига до отвесно
положение – седеж на 90° спрямо земята. При
връщане в изходно положение (тилен лег) гърбът
трябва да опира земята. Упражнението е направено един път при едно повдигане и връщане
в изходно положение. Отчитат се правилно изпълнените повторения.
Постижението се брои в цели числа.
Тестът се изпълнява еднократно.
Тест № 4 – „Бягане в осморка“
Тестът се изпълнява на хоризонтално, равно
място. Маркира се старт/финал линия. Поставя
се стойка, чийто център лежи върху линията.
Втората стойка се поставя на разстояние 4 м от
първата. Височината на двете стойки е в границите от 140 см до 150 см (фиг. 1).
Изходно положение: Упражнението се изпълнява от висок старт от дясната страна на
стартовата стойка.
Изпълнение: При сигнал „старт“ кандидатът
тръгва от дясната страна на първата (стартовата) стойка, движи се към втората, като пресича мислената линия, свързваща двете стойки.
Заобикаля втората стойка от лявата страна и
се насочва към първата (стартовата) стойка,
като отново пресича мислената линия, която
ги свърза. Пресича старт/финалната линия от
лявата страна на първата (стартовата) стойка.
Това е един цикъл на упражнението. Отчита се
времето, за което се правят 4 цикъла.
Времето за изпълнение се отчита с хронометър с точност до 0,1 сек.
При заобикаляне на стойка тя трябва да е в
изправено положение. Събарянето на стойка на
земята се счита за грешка и кандидатът е длъжен да я върне на мястото є. За всяка съборена
стойка се начислява наказателно време от 0,2 сек.
Тестът се изпълнява еднократно.

Изследвани физичес
ки качества

2.

ВЕСТНИК

Бързина, координация

5. Гладко бягане 800 м Издръжливост
II. Описание на тестовете:
Тест № 1 – „Скок на дължина от място с
мах на ръцете“
Тестът се изпълнява на хоризонтално, равно
място.
Изходно положение: Кандидатът застава в
стоеж зад маркер (линия). Краката са разтворени
на широчината на раменете.
Изпълнение: Скок с двата крака едновременно
от маркера (начертаната линия), без предварително подскачане. Разрешава се извършването
на махови движения с ръцете.
Постижението се измерва с точност до 1 см.
Тестът се изпълнява 2 пъти. Записва се подоброто постижение в сантиметри.
Тест № 2 – „Сгъване и разгъване на ръцете
от опора“
Тестът се изпълнява на хоризонтално, равно
място.
Изходно положение: Кандидатът застава в
опора, като тялото е изпънато (раменни, тазобедрени, коленни и глезенни стави са в една линия). Пръстите на ръцете могат да сочат напред
или да са свити в юмрук. Краката са събрани
един до друг.
Изпълнение: Ръцете се сгъват в лакътната
става. Следва разгъване до изходно положение.
Упражнението е направено един път при едно
сгъване и разгъване на ръцете. Отчитат се правилно изпълнените повторения.

Траектория на
движение

Финал
стойка
№1

Старт

Мислена линия

4м

Фиг.1.1.Схема
Схемананатест
тест„Бягане
„Бягане
в осморка“
Фиг.
в „осморка“

стойка
№2

С Т Р.
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Тест № 5 – „Гладко бягане 800 м“
Тестът се провежда на лекоатлетическата писта или по изключение на друго равно, хоризонтално място.
Изходно положение: Упражнението се изпълнява от висок старт.
Изпълнение: Кандидатът се стреми да премине разстоянието за възможно най-кратко време.
Времето за изпълнение се отчита с хронометър с точност до 1 сек. Времето за пробег на разстоянието се записва в минути.
Тестът се изпълнява еднократно.
Приложение № 4
към чл. 16, т. 7, чл. 20, ал. 2, т. 2 и § 3, т. 4
Д Е К Л А Р А Ц И Я
Долуподписаният ..................................................................................…....….....……………………………......…………….… ,
(собствено, бащино и фамилно име)
притежаващ лична карта № .....................................................….., издадена на …..........................................…
от ……...…………………..……..…………..........................……., ЕГН ………......................................................………………….......,
живеещ(а) в гр./с. ………………....................……………...……….., област ………………..............................................……,
ул. (бул.) …………………………....................................................…. № …............., бл. ….....…., ет. ……......, ап. …………..,
тел. ……….....……………………………......................................………..,
удостоверявам с подписа си, че НЕ притежавам и НЕ се обучавам за образователно-квалификационна
степен по специалности от висшето образование, субсидирано от държавата.
Известно ми е, че за неверни данни в тази декларация ще нося наказателна отговорност по
чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата: ……………….…. г.

ДЕКЛАРАТОР: ………..……………......
Приложение № 5
към чл. 18, ал. 1, т. 1
Курсант – „бакалавър“ в редовна форма на обучение

………………………….

…………………………… ……………………………. …………………………….
медицински подбор

физическа годност
бр. точки

№ от СИОУП на АМВР

психологическо изследване

оценки от дипломата за средно образование
среден успех от държавни зрелостни изпити ...........................................

български език и литература
физическа годност - оценка
тест за интелигентност
тест
общ успех

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

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

ПОПЪЛВА СЕ ОТ АКАДЕМИЯТА НА МВР

ЕГН: ……..............................…………………

ОДМВР/СДВР(РУП) ..……….....................................………………......

– мъж

ДО

– жена

РЕКТОРА НА

– дете на служител на МВР, загинал при или
по повод изпълнение на служебни задължения
(слага се кръстче)

АКАДЕМИЯТА НА МВР

З А Я В Л Е Н И Е
от …………………………………………………................................................................................……………………….………………………...,
роден(а) на ………………....................……… в гр./с. ...……………………….…………..........................................………….........…..,
лична карта № …………..................………, издадена на …………................……..…… от ………..…...................…………......,
постоянен адрес ……………………………………………................................................................……………………………................
дом. тел. ……...........................……….……, сл. тел. ……...........………….………, моб. тел. ………………...................………......
Господин Ректор,
Желая да кандидатствам в повереното Ви висше училище и да бъда класиран(а) като кандидат за
курсант в специалностите:
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Поредност на
желанията
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Специалност
ППООР
ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ, квота РДГП ……...........................................................………………………
ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ, квота РДГП ……........................................................………………………
ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ, квота РДГП ……........................................................………………………
ПОЖАРНА И АВАРИЙНА БЕЗОПАСНОСТ

Прилагам следните документи:
1. Автобиография.
2. Декларация за липса на образувано наказателно производство (приложение № 6).
3. Декларация за гражданство (приложение № 7).
4. Диплома за завършено средно образование – оригинал или официално заверено копие.
5. Свидетелство за съдимост.
6. Документ за платена такса.
7. Удостоверение от психо-неврологичния диспансер (след отбелязване се връща на кандидата).
8. Декларация по чл. 4, ал. 1, т. 2 ЗЗЛД (приложение № 8).
Запознат(а) съм с условията за кандидатстване и обучение в Академията на МВР.
Дата: ……………….…. г.

Подпис: ………..……………......
Приложение № 6
към чл. 18, ал. 1, т. 6

Д Е К Л А Р А Ц И Я
Долуподписаният ..............................................................................…....…............……………………………........………...…,
(собствено, бащино и фамилно име)
притежаващ лична карта № .....................................................….., издадена на …..........................................…
от ……...…………………..……..…………..........................……., ЕГН ………......................................................………………….......,
живеещ(а) в гр./с. ………………....................……………...……….., област ………………..............................................……,
ул. (бул.) …………………………....................................................…. № …............., бл. ….....…., ет. ……......, ап. …………..,
тел. ……….....……………………………......................................………..,
удостоверявам с подписа си, че срещу мен НЯМА повдигнато обвинение за извършено умишлено
престъпление от общ характер.
Известно ми е, че за неверни данни в тази декларация ще нося наказателна отговорност по
чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата: ……………….…. г.

ДЕКЛАРАТОР: ………..……………......
Приложение № 7
към чл. 18, ал. 1, т. 3

Д Е К Л А Р А Ц И Я
Долуподписаният ...............................…....…..............................................................……………………………………………...…,
(собствено, бащино и фамилно име)
притежаващ лична карта № .....................................................….., издадена на …..........................................…
от ……...…………………..……..…………..........................……., ЕГН ………......................................................………………….......,
живеещ(а) в гр./с. ………………....................……………...……….., област ………………..............................................……,
ул. (бул.) …………………………....................................................…. № …............., бл. ….....…., ет. ……......, ап. …………..,
тел. ……….....……………………………......................................………..,
удостоверявам с подписа си, че ИМАМ българско гражданство и не съм гражданин на друга държава.
Известно ми е, че за неверни данни в тази декларация ще нося наказателна отговорност по
чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата: ……………….…. г.

ДЕКЛАРАТОР: ………..……………......
Приложение № 8
към чл. 18, ал. 1, т. 8, чл. 25, т. 4

Д Е К Л А Р А Ц И Я
Долуподписаният ...............................….........................................................….....……………………….......…………………… ,
(собствено, бащино и фамилно име)
притежаващ лична карта № .....................................................….., издадена на …..........................................…
от ……...…………………..……..…………..........................……., ЕГН ………......................................................………………….......,
живеещ(а) в гр./с. ………………....................……………...……….., област ………………..............................................……,
ул. (бул.) …………………………....................................................…. № …............., бл. ….....…., ет. ……......, ап. …………..,
тел. ……….....……………………………......................................………..
На основание чл. 4, ал. 1, т. 2 ЗЗЛД давам изрично писмено съгласие Министерството на вътрешните
работи да използва и обработва личните ми данни при приемане в Академията на МВР през 2017 г.
Дата: ……………….…. г.

ДЕКЛАРАТОР: ………..……………......

С Т Р.
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Приложение № 9
към чл. 21, т. 1
Студент – „бакалавър“ в задочна форма на обучение, субсидирано от държавата

…………………………… ……………………………. …………………………….
медицински подбор

физическа годност

психологическо изследване

оценки
оценкиот
отдипломата
дипломата за
за средно
среднообразование
образование

среден успехзрелостни
от държавни
зрелостни изпити
...........................................
държавни
изпити
....................................
български
език
и
литература
....................................
български език и литература
....................................

история на България
тест
общ
успех
математика
физика
химия
общ успех(среден успех)

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

ЕГН: ……..............................…………………

Тест по бълг. език

………………………….
№ от СИОУП на АМВР

………………………….
Входящ №

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

ПОПЪЛВА СЕ
СЕ ОТ
ОТ АКАДЕМИЯТА
АКАДЕМИЯТА НА
НА МВР
МВР
ПОПЪЛВА

ОДМВР/СДВР(РУП) ..……….................………………......
ДО
РЕКТОРА НА
АКАДЕМИЯТА НА МВР
ЧРЕЗ
ДИРЕКТОРА НА
...................................................................

– мъж
– жена
– държавен служител
– ЛРТП
(слага се кръстче)

З А Я В Л Е Н И Е
от …………………………………………………………………...........................................................................…………………………………….,
роден(а) на ………..............…………………… в гр./с. .…………..............................................…………….……………………......…..,
лична карта № ……..............…………………, издадена на …….…......................……..…… от …...............……...…………......,
постоянен адрес …………………………..............................................................………………………………………………..................,
дом. тел. …………….………................……, сл. тел. …………...............…………, моб. тел. …..........................……………….....
Господин Ректор,
Желая да кандидатствам в повереното Ви висше училище и да бъда класиран(а) като кандидат за
студент в задочна форма на обучение в специалностите:
Поредност на
желанията

Специалност
ППООР
ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОЖАРНА И АВАРИЙНА БЕЗОПАСНОСТ

Прилагам следните документи:
1. Диплома за завършено средно образование – оригинал или нотариално/официално заверено копие.
2. Удостоверение за настояща служба в МВР.
3. Документ за платена такса.
Запознат(а) съм с условията за кандидатстване и обучение в Академията на МВР.
Дата: ……………….…. г.
Подпис: ………………....
Приложение № 10
към чл. 22, ал. 4, т. 2, § 3, т. 4
Д Е К Л А Р А Ц И Я
Долуподписаният ..................................................................................…....….....……………………………......……………..... ,
(собствено, бащино и фамилно име)
притежаващ лична карта № .....................................................….., издадена на …..........................................…
от ……...…………………..……..…………..........................……., ЕГН ………......................................................………………….......,
живеещ(а) в гр./с. ………………....................……………...……….., област ………………..............................................……,
ул. (бул.) …………………………....................................................…. № …............., бл. ….....…., ет. ……......, ап. …………..,
тел. ……….....……………………………......................................………..,
удостоверявам с подписа си, че не се обучавам за придобиване на образователно-квалификационна степен
и НЕ притежавам ОКС „магистър“ по специалности от висшето образование, субсидирано от държавата.
Известно ми е, че за неверни данни в тази декларация ще нося наказателна отговорност по
чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата: ……………….…. г.
ДЕКЛАРАТОР: ………..……………......
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Приложение № 11
към чл. 23, т. 1

Студент – „магистър“ в задочна форма на обучение, субсидирано от държавата/студент
по чл. 21, ал. 3 ЗВО

………………………….
№ от СИОУП на АМВР

оценки от дипломата за висше образование

оценки от конкурсните изпити

среден успех от курса на обучението за
придобиване на висше образование

тест по ..............................................................

...................................
среден успех от държавния(ите) изпит(и) и/или
дипломната работа

тест по ..............................................................

тест по ..............................................................

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

тест по ..............................................................
ПОПЪЛВА СЕ ОТ АКАДЕМИЯТА НА МВР

ЕГН: ……..............................…………………
– мъж

ДО

– жена

РЕКТОРА НА
АКАДЕМИЯТА НА МВР

(слага се кръстче)

З А Я В Л Е Н И Е
от ……………………………………………………………………...............................................................................….……………………….…,
роден(а) на ……………..........................……………… в гр./с. ..…………....................................…………….…………………........…..,
лична карта № …..........………………, издадена на …………....................……..…… от ………..……....................………...........,
постоянен адрес ……………………………..............................................................………………………………………………….............,
дом. тел. …………............……………, сл. тел. ………...............….…………, моб. тел. ……….............................……….….…......
Притежавам образователно-квалификационна степен ......................................…………………..................………....
по специалността ………………………………………………………................................................................……………………........…
и диплома за висше образование № …………………………...................................................…………………………….........….
Господин Ректор,
Желая да кандидатствам в повереното Ви висше училище и да бъда класиран(а) като кандидат за
студент в задочна форма на обучение в специалностите:
Поредност на желанията
Специалност

Студент, субсидиран
от държавата

Студент по реда на
чл. 21, ал. 3 ЗВО

ПА
ППООР
ЗНС
СРУСОР
ПАБ
ППОИД
Прилагам следните документи:
1. Диплома или нотариално/официално заверено копие от нея за придобита ОКС на висшето
образование.
2. Удостоверение за настояща служба в МВР.
3. Удостоверение от психо-неврологичния диспансер по местоживеене (студенти по чл. 21, ал. 3 ЗВО).
4. Медицинско свидетелство (студенти по чл. 21, ал. 3 ЗВО).
5. Декларация по чл. 4, ал. 1, т. 2 ЗЗЛД – приложение № 8 (студенти по чл. 21, ал. 3 ЗВО).
6. Свидетелство за съдимост (студенти по чл. 21, ал. 3 ЗВО).
7. Документ за платена такса.
Запознат(а) съм с условията за кандидатстване и обучение в Академията на МВР.
Дата: ……………….…. г.
2589

Подпис: ………………....
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МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 10 от 2014 г. за здравните изисквания при
изготвяне и спазване на седмичните учебни
разписания (ДВ, бр. 54 от 2014 г.)
§ 1. В чл. 1 след думата „задължителните“
се добавя „и избираемите“.
§ 2. В чл. 3 ал. 3 и 4 се изменят така:
„(3) В рамките на учебния ден се осигурява минимум един час за учебните предмети
„Изобразително изкуство“, „Музика“, „Бит и
технологии“, „Технологии и предприемачест
во“ или „Физическо възпитание и спорт“ за
учениците в основната степен на образование.
В случай че учениците се обучават по учебен план, който не предвижда изучаването
на някой от посочените учебни предмети,
останалите учебни предмети се разпределят
в максимално повече учебни дни.
(4) В рамките на учебния ден не се допуска
изучаването на повече от:
1. два от учебните предмети, посочени в
чл. 3, ал. 2, т. 3 и/или 4 от Наредба № 5 от
2015 г. за общообразователната подготовка
(ДВ, бр. 95 от 2015 г.) за основната степен на
образование;
2. три от учебните предмети, посочени в
чл. 3, ал. 2, т. 3 и/или 4 от Наредба № 5 от
2015 г. за общообразователната подготовка за
средната степен на образование.“
§ 3. Член 4 се изменя така:
„Чл. 4. (1) Задължителните и избираемите
учебни часове за всеки от дните, включени в
седмичното учебно разписание, не може да
са повече от:
1. пет учебни часа за учениците от I до
IV клас;
2. шест учебни часа за учениците от V и
VI клас;
3. седем учебни часа в един ден от седмицата за учениците от VII клас;
4. седем учебни часа в два дни от седмицата
за учениците от VIII до XII клас.
(2) Изискванията по ал. 1, т. 4 се отнасят
за гимназиалния етап за всички видове училища с изключение на училищата, в които
обучението се осъществява по учебни планове,
утвърдени на основание чл. 13 от Наредба
№ 4 от 2015 г. за учебния план (ДВ, бр. 94
от 2015 г.).“
§ 4. В чл. 5 накрая се добавя „освен в
случаите по чл. 9, ал. 6 от Наредба № 10 от
2016 г. за организация на дейностите в училищното образование (ДВ, бр. 73 от 2016 г.)“.
§ 5. В чл. 6 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
„(1) При целодневна организация на учебния ден, когато задължителните и избирае-
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мите учебни часове се провеждат до обяд, а
дейностите по самоподготовка, организиран
отдих и физическа активност и заниманията
по интереси се провеждат след обяд, в последните два учебни часа не се провеждат
дейности по самоподготовка.
(2) При целодневна организация на учебния
ден, когато задължителните и избираемите
учебни часове се провеждат през целия ден и
се съчетават с дейности по самоподготовка,
организиран отдих и физическа активност
и занимания по интереси, задължителните
и избираемите учебни часове след обяд се
провеждат до втория учебен час.“
2. В ал. 3 след думата „средищните“ се
добавя „и иновативните“.
§ 6. Член 7 се изменя така:
„Чл. 7. Часът на класа и учебният час за организиране и провеждане на спортни дейности
по чл. 92, ал. 1 от Закона за предучилищното
и училищното образование се включват в
седмичното разписание на учебните занятия
извън броя на задължителните и избираемите
учебни часове.“
§ 7. В чл. 9 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Утвърденото със заповед на директора на училището разпределение на учебните
часове, различно от утвърденото седмично
разписание, в случаите по чл. 12 от Наредба
№ 10 от 2016 г. за организация на дейностите
в училищното образование не се представя за
оценка от регионалните здравни инспекции.“
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
§ 8. Допълнителната разпоредба – § 1, се
отменя.
Заключителна разпоредба
§ 9. Наредбата влиза в сила от началото
на учебната 2017 – 2018 г.
Министър:
Илко Семерджиев
2636

МИНИСТЕРСТВО
НА ИКОНОМИКАТА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-16-1054 от 2008 г. за одобряване
на типа на тахографи и тахографски карти
и за изискванията, условията и реда за
регистрация на лицата, които извършват
монтаж, проверка или ремонт на тахографи
(ДВ, бр. 91 от 2008 г.)
§ 1. Член 2 се изменя така:
„Чл. 2. Тахографите, с които се оборудват
моторните превозни средства съгласно чл. 78,
ал. 1 от Закона за автомобилните превози,
тахографските листове, принтерната хартия
и картите за дигитални тахографи трябва да
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отговарят на функционалните и техническите
изисквания, определени в Регламент (ЕС)
№ 165/2014 на Европейския парламент и на
Съвета от 4 февруари 2014 г. относно тахографите в автомобилния транспорт, за отмяна
на Регламент (ЕИО) № 3821/85 на Съвета
относно контролните уреди за регистриране
на данните за движението при автомобилен транспорт и за изменение на Регламент
(ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент
и на Съвета за хармонизиране на н якои
разпоредби от социалното законодателство,
свързани с автомобилния транспорт (ОВ, L
60, 28.02.2014 г., стр. 1), наричан по-нататък
„Регламент 165/2014“.
§ 2. В чл. 3 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 2 думите „Регламент 3821/85“ се
заменят с „Регламент 165/2014“;
б) в т. 3 думите „Регламент 3821/85“ се
заменят с „Регламент 165/2014“;
в) създава се т. 5:
„5. носят знак или съдържат данни в съответствие с изискванията на чл. 22, т. 3 от
Регламент 165/2014“.
2. В ал. 2 думите „Регламент 3821/85“се
заменят с „Регламент 165/2014“.
3. В ал. 4 думите „Регламент 3821/85“се
заменят с „Регламент 165/2014“.
§ 3. В чл. 5 ал. 1 се изменя така:
„(1) Председателят на Българския институт по метрология издава удостоверение за
одобрен тип на дигитален тахограф или карта
за дигитален тахограф по образец съгласно
т. III от Приложение II на Регламент 165/2014
при подадено заявление в съответствие с
изискванията по чл. 12 от същия регламент
и представени:
1. сертификат за функционалност по чл. 12,
т. 4, буква „б“ от Регламент 165/2014;
2. сертификат за сигурност по чл. 12, т. 4,
буква „а“ от Регламент 165/2014;
3. сертификат за оперативна съвместимост
по чл. 12, т. 4, буква „в“ от Регламент 165/2014.“
§ 4. В чл. 6 думите „Регламент 3821/85“ се
заменят с „Регламент 165/2014“.
§ 5. В чл. 7 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „чл. 11 от Регламент
3821/85“ се заменят с „чл. 18 от Регламент
165/2014“.
2. В ал. 2 думите „чл. 8 от Регламент
3821/85“ се заменят с „чл. 16 от Регламент
165/2014“.
§ 6. В чл. 9 ал. 1 се изменя така:
„(1) Тахографите в моторните превозни
средства се монтират в съответствие с изиск
ванията на т. V от Приложение I на Регламент 165/2014 за аналогови тахографи и т. V
от Приложение IB на Регламент 3821/85 за
дигитални тахографи.“
§ 7. Член 10 се изменя така:
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„Чл. 10. След монтажа по чл. 9 се извършва
проверка за установяване на съответствие с
максималните допустими грешки при монтаж
съгласно т. III, буква „е“ от Приложение I на
Регламент 165/2014 за аналогови тахографи и
т. III, т. 2.1 и 2.2 от Приложение IВ на Регламент 3821/85 за дигитални тахографи.“
§ 8. В чл. 11 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „глава VI от Приложение I
и глава VI от Приложение IВ на Регламент
3821/85“ се заменят с „т. VI от Приложение I
на Регламент 165/2014 за аналогови тахографи и т. VI от Приложение IВ на Регламент
3821/85 за дигитални тахографи“.
2. В ал. 2:
а) точка 7 се изменя така:
„7. калибриране на дигитален тахограф чрез
използването на карта за монтаж и настройки,
при което се актуализират или потвърждават
параметрите на превозното средство в паметта,
включително идентификационните му данни
и неговите характеристики;“
б) точка 8 се изменя така:
„8. проверка за съответствие със съответните максимални допустими грешки съгласно
т. III, буква „е“ от Приложение I на Регламент
165/2014 за аналогови тахографи и т. III, т. 2.1
и 2.2 от Приложение IВ на Регламент 3821/85
за дигитални тахографи“.
3. В ал. 3:
а) в т. 2 думите „Изпълнителна агенция
„Автомобилни превози““ се заменят с „Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“;
б) в т. 3 думите „Регламент 3821/85“ се
заменят с „Регламент 165/2014“.
§ 9. В чл. 12 ал. 1 се изменя така:
„(1) Измерванията за определяне на грешките на тахографа при проверките се извършват
при условията, определени в т. VI, т. 4 на Приложение I на Регламент 165/2014 за аналогови
тахографи и в т. VI, т. 5 на Приложение IВ на
Регламент 3821/85 за дигитални тахографи.“
§ 10. В чл. 13 ал. 1 се изменя така:
„(1) След всяка проверка по чл. 10 и чл. 11,
ал. 1 върху тахографа или в близост до него
се поставя монтажна табела в съответствие
с изискванията на т. V, т. 3 от Приложение I
на Регламент 165/2014 за аналогови тахографи
и т. V, т. 2 от Приложение IВ на Регламент
3821/85 за дигитални тахографи.“
§ 11. В чл. 14 ал. 1 се изменя така:
„(1) Лицата, които извършват монтаж и
проверки на тахографи, поставят пломби със
своя идентификационен номер в съответствие
с т. V, т. 4 от Приложение I на Регламент
165/2014 за аналогови тахографи и т. V, т. 3
от Приложение IВ на Регламент 3821/85 за
дигитални тахографи.“
§ 12. В чл. 15, ал. 2, т. 1 накрая се добавят
думите „и съгласно изискванията, посочени в
Приложение I на Регламент 165/2014“.
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§ 13. В чл. 16, ал. 2 се правят следните
изменения и допълнения:
1. Създава се нова т. 16:
„16. Стойностите на максимално допустимите грешки на тахографа за: скорост,
разстояние и време;“.
2. Досегашните т. 16 – 18 стават съответно
т. 17 – 19.
§ 14. В чл. 21, ал. 1 думите „ремонт или“
се заличават.
§ 15. В чл. 28 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „Регламент 3821/85“ се
заменят с „Регламент 165/2014“.
2. В ал. 2, т. 1 след думата „процедура“ се
добавя „/инструкция“.
§ 16. В чл. 32 думите „Регламент 3821/85“
се заменят с „Регламент 165/2014“.
§ 17. В чл. 34 се правят следните изменения:
1. В ал. 2:
а) в т. 1 думите „удостоверение за актуално
състояние или“ се заличават;
б) в т. 5 думите „ал. 2“ се заличават.
2. Създава се ал. 4:
„(4) Заявлението по ал. 1 може да се подава по електронен път при условията и по
реда на Закона за електронния документ и
електронния подпис.“
§ 18. В чл. 37 се правят следните до
пълнения:
1. В ал. 3 се създава изречение второ: „Когато за вписване на промяната не се изисква
проверка на място, срокът за издаване на
удостоверение е 15 дни.“
2. Създава се ал. 4:
„(4) Заявлението по ал. 2 може да се подава по електронен път при условията и по
реда на Закона за електронния документ и
електронния подпис.“
§ 19. В чл. 38 се правят следните допълнения:
1. В ал. 2 след думите „регистрираното
лице“ се добавя „в 7-дневен срок“.
2. Създава се ал. 3:
„(3) В случаите по ал. 2 искането може да
се заяви по електронен път при условията и
по реда на Закона за електронните документи
и електронния подпис.“
§ 20. В чл. 40 думите „Регламент 3821/85“
се заменят с „Регламент 165/2014“.
§ 21. В приложение № 2 към чл. 34, ал. 1
след думите „име, адрес/седалище, телефон
и факс на заявителя“ се добавя „ЕИК/код
по Булстат“.
§ 22. В приложение № 3 към чл. 35, ал. 3
се правят следните изменения и допълнения:
1. Ду ми те „paragraph 6“ се замен я т с
„paragraph 3“.
2. След ду мите „име, адрес/седа лище,
телефон и факс на регистрираното лице“
се добавя „адрес на сервиза“, а след думите
„name, address/headquarters, tel. and fax of the
registered person“ се добавя „workshop address“.
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3. След думите „наименование на типа или
модела и номер на одобрения тип (name of the
type/model and type approval no.)“ се добавя нов
ред: „списък на сервизните техници (workshop
technicians list)“.
Министър:
Теодор Седларски
2591

НАЦИОНАЛЕН
ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ
Инструкция за изменение и допълнение на
Инструкция № 1 от 2015 г. за реда и начина
за осъществяване на контролно-ревизионна
дейност от контролните органи на Националния осигурителен институт (ДВ, бр. 28
от 2015 г.)
§ 1. В чл. 4, ал. 1 се правят следните изменения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. на достъп до подлежащите на контрол
работни помещения;“.
2. Точка 3 се изменя така:
„3. да изискват от физическите лица, включително едноличните търговци, и юридичес
ките лица и техните поделения да декларират
банковите си сметки в страната и в чужбина,
както и да предоставят документи, свързани с
упражняваната трудова и стопанска дейност;‘‘.
3. Точка 5 се заличава.
4. Точка 6 се заличава.
§ 2. В чл. 5 се създава ал. 4:
„(4) О рга н и т е на М и н ис т ерс т во т о на
вътр ешните работи оказват съдействие на
контролните органи на Националния осигурителен институт при изпълнение на правомощията им.“
§ 3. В чл. 9, ал. 3 думите „и се представят
в ЦУ на НОИ“ се заличават.
§ 4. Член 10 се изменя така:
„Чл. 10. Определянето на подлежащите на
планови ревизии осигурители при изготвянето на плановете по чл. 9, ал. 2 се извършва
след анализ и оценка на риска от неправомерни разходи от държавното обществено
осигуряване.“
§ 5. В чл. 18, т. 2 след думите „и други“ се
добавя „съхранявани“.
§ 6. В чл. 25 се създава ал. 3:
„(3) Когато осигурителят или негов представител не може да бъде открит, за резултатите
от предприетите действия се съставя доклад
до длъжностното лице, на което е възложено
ръководството на контрола по разходите на
държавното обществено осигуряване в съответното ТП на НОИ. По преценка ревизията
се прекратява с писмена заповед по образец,
утвърден от управителя на НОИ, издадена
от ръководителя на съответното ТП на НОИ
или упълномощено от него лице.“
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§ 7. В чл. 32 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Когато проверката е извършена по
реда на чл. 28, ал. 2 по данни от информационната система на НОИ, в резултат на което
е необходимо издаването на друг документ,
у до с т оверя ва щ конс т ат и ра н и т е фа к т и и
обстоятелства, констативен протокол не се
съставя.“
2. Създава се ал. 6:
„(6) Когато осигурителят или негов представител не може да бъде открит, за резултатите от предприетите действия се съставя
доклад до длъжностното лице, на което е
възложено ръководството на контрола по
разходите на държавното обществено осигуряване в съответното ТП на НОИ. По преценка
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проверката се прекратява с писмена заповед
по образец, утвърден от управителя на НОИ,
издадена от ръководителя на съответното ТП
на НОИ или упълномощено от него лице.“
§ 8. В чл. 35, ал. 2 т. 2 се изменя така:
„2. представяне на удостоверенията по
чл. 8, ал. 1 и чл. 11, ал. 1 от Наредбата за
паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване, приета с
Постановление № 188 на Министерския съвет
от 2015 г. (ДВ, бр. 57 от 2015 г.);“.
§ 9. В § 2 от заключителните разпоредби думите „чл. 37, ал. 5, т. 2“ се заменят с
„чл. 108, ал. 3“.
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За управител:
Весела Караиванова-Начева

Поправка. Комисията за финансов надзор прави следната поправка на явна фактическа грешка в
Наредба № 53 от 2016 г. за изискванията към отчетността, оценката на активите и пасивите и образуването на техническите резерви на застрахователите, презастрахователите и Гаранционния фонд,
приета с Решение № 163-Н от 23.12.2016 г. на Комисията за финансов надзор (ДВ, бр. 6 от 2017 г.):
В § 10, изречение второ от преходните и заключителните разпоредби думите „глава четвърта, раздел ІV“
да се четат „глава трета, раздел ІV“.
2783
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ЕНЕРГЕТИКАТА
ЗАПОВЕД № E-РД-16-287
от 13 март 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 контрола 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 проучване на
скалнооблицовъчни материали, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 ЗПБ, в площ „Перлата“ с
размер 0,177 кв. км, разположена на територията
на община Белоградчик и община Димово, област
Видин, с координати на характерните гранични
точки, приложение № 1 към настоящата заповед.
2. Определям срок на разрешението: 2 години от датата на влизане в сила на договора за
проучване.
3. Одобрявам минимална работна програма,
задължителна за изпълнение от определения
титуляр на разрешението, посочена в т. IV 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 14-ия ден от обнародване
на заповедта в „Държавен вестник“. Тръжните
документи се получават в стая 806 на Министерството на енергетиката, София, ул. Триадица 8,
тел. 02/9263 176, 02/9263 279, след представяне
на следните документи:
– копие от платежно нареждане за закупуване
на тръжните книжа на стойност 1000 лв., внесени
по сметка на Министерството на енергетиката – IBAN: BG94 BNBG 9661 3000 1421 01, BIC
BNBGBGSD, БНБ – ЦУ; в платежното нареждане следва да бъде записано: „За закупуване на
тръжни книжа за площ „Перлата“; 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 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
търга и приложенията към него, изискуеми съ-

гласно българското законодателство и тръжните
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
при БНБ – ЦУ, IBAN: BG94 BNBG 9661 3000 1421
01, BIC BNBGBGSD. В платежното нареждане
следва да бъде записано: „Такса за участие в търг
за площ „Перлата“.
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 търга по сметка на Министерството на
енергетиката при БНБ – ЦУ, IBAN: BG75 BNBG
9661 3300 1421 03, BIC BNBGBGSD. В платежното
нареждане следва да бъде записано: „Депозит
за участие в търг за площ „Перлата“. Същото
се прилага към заявлението за участие в търга.
8. Определям изисквания за минимални управленски 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 проучва в площта в размер 36 250 лв. (без
включен 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 1812,50 лв. (без включен
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
възлагам на директора на дирекция „Природни
ресурси, концесии и контрол“ към Министерството на енергетиката.
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

СПИСЪК
на координатите на граничните точки, описващи
площ „Перлата“
(Координатна система 1970 г.)
№

X (m)

Y (m)

1.

4751462.5

8455825.2

2.

4751614.0

8456050.1
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№

X (m)

Y (m)

3.

4751061.3

8456421.3

4.

4750900.1

8456230.2

Приложение № 2
Изисквания за наличие на минимални управленски и финансови възможности
Кандидатът 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 (минимум 2 броя) 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
един геологопроучвател и един минен специалист,
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 скалнооблицовъчни
материали в площ „Перлата“. В случай че използва
ресурсите на други физически или юридически
лица, същите представят декларация за липса на
обстоятелствата по чл. 2 ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС
във връзка с § 1 от допълнителните разпоредби
или доказателства за наличие на обстоятелства
по чл. 4 ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС.
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 оригинал на препоръка от банкова или друга
финансова институция, че същият разполага с
необходимите финансови средства за изпълнение
на ангажиментите по договора за проучване на
скалнооблицовъчни материали в площ „Перлата“,
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
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за изпълнение на ангажиментите по договора за
проучване на скалнооблицовъчни материали в
площ „Перлата“.
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 ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС във връзка с
§ 1 от допълнителните разпоредби или доказателства за наличие на обстоятелства по чл. 4
ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС.
2596

МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ЗАПОВЕД № РД-14-33
от 28 март 2017 г.
На основание § 16, ал. 13 ЗПУО, чл. 11, ал. 3
ЗНП и чл. 28, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 20,
т. 2 и 3 от Наредба № 7 от 2001 г. за откриване,
преобразуване, промени и закриване на частни
детски градини и училища и молба от лицето,
получило разрешение за откриване на Частна
детска градина „Мечтатели“ – Варна, изменям
Заповед № РД-14-45 от 23.05.2013 г. (ДВ, бр. 51
от 2013 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-14-26 от
1.06.2016 г. (ДВ, бр. 45 от 2016 г.), както следва:
В т. 3 и 4 думите: „Варна, ул. Свети Никола
26, пл. № 2054 по плана на Приморски парк в
гр. Варна“ се заменят със: „Варна, ул. Евлоги
Георгиев 24 – част от втори корпус на Икономическия университет – Варна“.

2610

Министър:
Н. Денков

ЗАПОВЕД № РД-14-34
от 28 март 2017 г.
На основание § 16, ал. 13 ЗПУО, чл. 13, ал. 1,
т. 1 ЗНП във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 1 ППЗНП и
с доклад вх. № 0522-666/1.03.2017 г. на началника
на РУО – София-град, и протокол на експертна
комисия, назначена със Заповед № РД-09-1671 от
25.10.2016 г., изменена със Заповед № РД-14-1783
от 14.03.2017 г. на министъра на образованието
и науката, закривам Частна професионална гимназия по мениджмънт и бизнес администрация
„Хелиос 2000“ – София, открита със Заповед
№ РД-14-07 от 5.08.1993 г. от фирма „Хелиос 2000“,
представлявана от Емил Аронов Абрамович.
Мотиви:
На адреса, посочен в Заповед № РД-14-63 от
28.06.2005 г. на министъра на образованието и
науката, не се провежда обучение с ученици от
Частна професионална гимназия по мениджмънт
и бизнес администрация „Хелиос 2000“ – София.
Последният заверен Списък-образец № 1 на Частна професионална гимназия по мениджмънт и
бизнес администрация „Хелиос 2000“ – София,
е за учебната 2012/2013 г.
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В едномесечен срок от влизане в сила на
заповедта Емил Аронов Абрамович да предаде
училищната документация на началника на Регионалното управление на образованието – София-град.
Началникът на Регионалното управление на
образованието – София-град, в едномесечен срок
да определи училище, в което да се съхранява
документацията на закритата Частна професионална гимназия по мениджмънт и бизнес администрация „Хелиос 2000“ – София.
Заповедта може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от
обнародването є в „Държавен вестник“.

становище на експертната комисия, назначена
със Заповед № РД-09-1713 от 27.10.2016 г. на
министъра на образованието и науката, поради
необходимостта от съответствие с изучаваните
професии, удовлетворяващи потребностите на
пазара на труда в региона, считано от 15.09.2017 г.
определям наименованието на Професионалната гимназия по машиностроене „Петко Рачов
Славейков“ – Якоруда, както следва: Професионална гимназия „Петко Рачов Славейков“ – гр.
Якоруда, община Якоруда, област Благоевград.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.

Министър:
Н. Денков

Министър:
Н. Денков
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ЗАПОВЕД № РД-14-41
от 30 март 2017 г.
На основание чл. 310, ал. 1, т. 1, чл. 319,
ал. 1, т. 1 и чл. 320, ал. 1 ЗПУО във връзка с
чл. 15, ал. 1 от Наредба № 9 от 19.08.2016 г. за
институциите в системата на предучилищното
и у чилищното образование, по мотивирано
предложение на директора на Професионалната
гимназия по механотехника и електротехника
„Михаил Василиевич Ломоносов“ – гр. Добрич,
община Добрич, област Добрич, решение на педагогическия съвет на училището по протокол
№ 3 от 19.12.2016 г., становище от Регионалното управление на образованието – Добрич, и
становище на експертната комисия, назначена
със Заповед № РД-09-1713 от 27.10.2016 г. на
министъра на образованието и науката, поради
необходимостта от съответствие с изучаваните
професии, удовлетворяващи потребностите на
пазара на труда в региона, считано от 15.09.2017 г.
определям наименованието на Професионалната
гимназия по механотехника и електротехника
„Ми хаил Василиевич Ломоносов“ – Добрич,
как то следва: Професиона лна г имнази я по
техника и строителство „Михаил Василиевич
Ломоносов“ – гр. Добрич, община Добрич, област Добрич.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
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Министър:
Н. Денков

ЗАПОВЕД № РД-14-42
от 30 март 2017 г.
На основание чл. 310, ал. 1, т. 1, чл. 319, ал. 1,
т. 1 и чл. 320, ал. 1 ЗПУО във връзка с чл. 15, ал. 1
от Наредба № 9 от 19.08.2016 г. за институциите в
системата на предучилищното и училищното образование, по мотивирано предложение на директора на Професионалната гимназия по машиностроене „Петко Рачов Славейков“ – гр. Якоруда,
община Якоруда, област Благоевград, решение на
педагогическия съвет на училището по протокол
№ 6 от 11.01.2017 г., становище от Регионалното
управление на образованието – Благоевград, и

ЗАПОВЕД № РД-14-43
от 30 март 2017 г.
На основание чл. 310, ал. 1, т. 2, чл. 319, ал. 1,
т. 1 и чл. 320, ал. 1 ЗПУО във връзка с чл. 15,
ал. 1 и чл. 16 от Наредба № 9 от 19.08.2016 г. за
институциите в системата на предучилищното и
училищното образование, по мотивирано предложение на кмета на община Видин, Решение № 3
на Общинския съвет – гр. Видин, по протокол
№ 1 от 1.02.2017 г., становище от Регионалното
управл ение на образованието – Видин, и становище на експертната комисия, назначена със
Заповед № РД-09-1713 от 27.10.2016 г. на министъра
на образованието и науката, поради намаляване
броя на учениците под нормативно определения
минимум, довело до липса на ученици в гимназиалната степен на Средно училище „Христо
Ботев“ – Видин, считано от 1.08.2017 г. нареждам:
1. Преобразувам Средно училище „Христо
Ботев“ – Видин, и Основно у чилище „Отец
Паисий“ – Видин, в Основно училище „Отец
Паисий“ – Видин, община Видин, област Видин,
със седалище и официален адрес: ул. Екзарх
Йосиф I № 53.
2. Учениците от Средно училище „Христо
Ботев“ – Видин, и Основно у чилище „Отец
Паис ий“ – гр. Видин, да се насочат за обучение
към преобразуваното Основно училище „Отец
Паисий“ – Видин, община Видин, област Видин,
при условията на чл. 12 ЗПУО.
3. Задължителната документация на гимназиалната степен на Средно училище „Христо Ботев“ – Видин, да се съхранява в Средно училище
„Цар Симеон Велики“ – Видин, а на основната
степен на двете училища – в преобразуваното
Основно училище „Отец Паисий“ – гр. Видин,
община Видин, област Видин.
4. Имуществото на Средно училище „Христо
Ботев“ – гр. Видин, община Видин, област Видин, е общинска собственост и се разпределя със
заповед на кмета на община Видин.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.

2517

Министър:
Н. Денков
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ЗАПОВЕД № РД-14-44
от 30 март 2017 г.
На основание чл. 310, ал. 1, т. 2, чл. 319, ал. 1,
т. 1 и чл. 320, ал. 1 ЗПУО във връзка с чл. 15,
ал. 1 и чл. 16 от Наредба № 9 от 19.08.2016 г. за
институциите в системата на предучилищното и
училищното образование, по мотивирано предложение на кмета на община Ловеч, Решение № 279
на Общинския съвет – гр. Ловеч, по протокол
№ 21 от 24.11.2016 г., становище от Регионалното
управление на образованието – Ловеч, и становище на експертната комисия, назначена със Заповед № РД-09-1713 от 27.10.2016 г. на министъра
на образованието и науката, поради намаляване
броя на учениците под нормативно определения
минимум, довело до липса на ученици в гимназиалната степен, считано от 1.07.2017 г. нареждам:
1. Преобразувам Средно училище „Панайот
Пипков“ – Ловеч, в Основно училище „Панайот
Пипков“ – гр. Ловеч, община Ловеч, област Ловеч, със седалище и официален адрес: ул. Васил
Левски 36.
2. Учениците от Средно училище „Панайот
Пипков“ – Ловеч, да се насочат за обучение към
преобразуваното Основно училище „Панайот Пипков“ – гр. Ловеч, община Ловеч, област Ловеч,
при условията на чл. 12 ЗПУО.
3. Задължителната документация на гимназиалната степен на Средно училище „Панайот
Пипков“ – Ловеч, да се съхранява в Средно
училище „Св. Климент Охридски“ – Ловеч, а на
основната степен – в преобразуваното Основно
училище „Панайот Пипков“ – гр. Ловеч, община
Ловеч, област Ловеч.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.

2518

Министър:
Н. Денков

ЗАПОВЕД № РД-14-45
от 30 март 2017 г.
На основание чл. 310, ал. 1, т. 2, чл. 319, ал. 1,
т. 1 и чл. 320, ал. 1 ЗПУО във връзка с чл. 15,
ал. 1 и чл. 16 от Наредба № 9 от 19.08.2016 г. за
институциите в системата на предучилищното
и у чилищното образование, по мотивирано
предложение на кмета на община Ловеч, Решение № 280 на Общинския съвет – гр. Ловеч,
по протокол № 21 от 24.11.2016 г., становище
от Регионалното управление на образованието – Ловеч, и становище на експертната комисия, назначена със Заповед № РД-09-1713 от
27.10.2016 г. на министъра на образованието и
науката, поради намаляване броя на учениците
под нормативно определения минимум, довело
до липса на ученици в гимназиалната степен,
считано от 1.07.2017 г. нареждам:
1. Преобразувам Средно училище „Св. св.
Кирил и Методий“ – с. Александрово, в Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ – с.
Александрово, община Ловеч, област Ловеч, със
седалище и официален адрес: пл. Съединение 1.
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2. Учениците от Средно училище „Св. св. Кирил
и Методий“ – с. Александрово, да се насочат за
обучение към преобразуваното Основно училище
„Св. св. Кирил и Методий“ – с. Александрово,
община Ловеч, област Ловеч, при условията на
чл. 12 ЗПУО.
3. Задължителната документация на гимназиалната степен на Средно училище „Св. св. Кирил
и Методий“ – с. Александрово, да се съхранява в
Средно училище „Св. Климент Охридски“ – Ловеч, а на основната степен – в преобразуваното
Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ –
с. Александрово, община Ловеч, област Ловеч.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.

2519

Министър:
Н. Денков

ЗАПОВЕД № РД-14-46
от 30 март 2017 г.
На основание чл. 310, ал. 1, т. 2, чл. 319, ал. 1,
т. 1 и чл. 320, ал. 1 ЗПУО във връзка с чл. 15, ал. 1
от Наредба № 9 от 19.08.2016 г. за институциите
в системата на предучилищното и училищното
образование, по мотивирано предложение на
кмета на община Монтана след Решение № 134
на Общинския съвет – гр. Монтана, по протокол
№ 6 от 29.03.2016 г., Решение № 1 от 30.01.2017 г.
на педагогическия съвет на IX Средно училище
„Йордан Радичков“ – гр. Монтана, община Монтана, област Монтана, становище от Регионалното
управление на образованието – Монтана, и становище на експертната комисия, назначена със
Заповед № РД-09-1713 от 27.10.2016 г. на министъра
на образованието и науката, поради необходимостта
от спазване на цифровата поредност на общинските
училища в гр. Монтана, считано от 15.09.2017 г.
определям наименованието на IX Средно училище
„Йордан Радичков“ – гр. Монтана, както следва:
VII Средно училище „Йордан Радичков“ – гр. Мон-
тана, община Монтана, област Монтана.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.

2520

Министър:
Н. Денков

ЗАПОВЕД № РД-14-47
от 30 март 2017 г.
На основание чл. 310, ал. 1, т. 1, чл. 319,
ал. 1, т. 1 и чл. 320, ал. 1 ЗПУО във връзка с
чл. 15, ал. 1 от Наредба № 9 от 19.08.2016 г. за
институциите в системата на предучилищното
и у чилищното образование, по мотивирано
предложение на директора на Професионалната
гимназия по облекло – гр. Пазарджик, община
Пазарджик, област Пазарджик, решение на педагогическия съвет на училището по протокол
№ 9 от 17.02.2017 г., становище от Регионалното
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управление на образованието – Пазарджик, и
становище на експертната комисия, назначена
със Заповед № РД-09-1713 от 27.10.2016 г. на
министъра на образованието и науката, поради
необходимостта от съответствие с изучаваните
професии, удовлетворяващи потребностите на
пазара на труда в региона, считано от 15.09.2017 г.
определям наименованието на Професионалната
гимназия по облекло – Пазарджик, както следва: Професионална гимназия по фризьорство
и ресторантьорство – гр. Пазарджик, община
Пазарджик, област Пазарджик.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
Н. Денков
2521
ЗАПОВЕД № РД-14-48
от 30 март 2017 г.
На основание чл. 310, ал. 1, т. 2, чл. 319, ал. 1,
т. 1 и чл. 320, ал. 1 ЗПУО във връзка с чл. 15, ал. 1
от Наредба № 9 от 19.08.2016 г. за институциите
в системата на предучилищното и училищното
образование, по мотивирано предложение от
кмета на община Криводол след Решение № 216
на Общинския съвет – гр. Криводол, по протокол
№ 26 от 8.02.2017 г., становище от Регионалното
управление на образованието – Враца, и становище на експертната комисия, назначена със Заповед
№ РД-09-1713 от 27.10.2016 г. на министъра на
образованието и науката, поради необходимостта
от продължаване на образованието на учениците
в по-висока степен – първи гимназиален етап, и
създаване на условия за достъп до качествено
образование преобразувам Основно училище
„Св. св. Кирил и Методий“ – с. Краводер, община
Криводол, област Враца, в Обединено училище
„Св. св. Кирил и Методий“ – с. Краводер, община
Криводол, област Враца.
1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени
при условията на чл. 123 КТ.
2. Учениците от Основно училище „Св. св.
Кирил и Методий“ – с. Краводер, община Криводол, област Враца, да продължат образованието
си в преобразуваното Обединено училище „Св.
св. Кирил и Методий“ – с. Краводер, община
Криводол, област Враца.
3. Задължителната документация на Основно
училище „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Краводер,
община Криводол, област Враца, да се съхранява
в преобразуваното Обединено училище „Св. св.
Кирил и Методий“ – с. Краводер, община Криводол, област Враца.
4. Финансиращ орган: Община Криводол.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
Н. Денков
2522

ВЕСТНИК
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ЗАПОВЕД № РД-14-49
от 30 март 2017 г.
На основание чл. 310, ал. 1, т. 2, чл. 319, ал. 1,
т. 1 и чл. 320, ал. 1 ЗПУО във връзка с чл. 15, ал. 1
от Наредба № 9 от 19.08.2016 г. за институциите
в системата на предучилищното и училищното
образование, по мотивирано предложение от кмета на Столична община след Решение № 19 на
Столичния общински съвет по протокол № 27 от
26.01.2017 г., становище от Регионалното управление на образованието – София-град, и становище
на експертната комисия, назначена със Заповед
№ РД-09-1713 от 27.10.2016 г. на министъра на
образованието и науката, поради необходимостта
от продължаване на образованието на учениците
в по-висока степен – първи гимназиален етап, и
създаване на условия за достъп до качествено
образование преобразувам 59 Основно училище
„Васил Левски“ – район „Сердика“, Столична
община, област София-град, в 59 Обединено
училище „Васил Левски“ – район „Сердика“,
Столична община, област София-град.
1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени
при условията на чл. 123 КТ.
2. Учениците от 59 Основно училище „Васил
Левски“ – район „Сердика“, Столична община,
област София-град, да продължат образованието
си в преобразуваното 59 Обединено училище
„Васил Левски“ – район „Сердика“, Столична
община, област София-град.
3. Задължителната документация на 59 Основно училище „Васил Левски“ – район „Сердика“,
Столична община, област София-град, да се съхранява в преобразуваното 59 Обединено училище
„Васил Левски“ – район „Сердика“, Столична
община, област София-град.
4. Финансиращ орган: Столична община.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.

2523

Министър:
Н. Денков

ЗАПОВЕД № РД-14-50
от 30 март 2017 г.
На основание чл. 310, ал. 1, т. 2, чл. 319,
ал. 1, т. 1 и чл. 320, ал. 1 ЗПУО във връзка с
чл. 15, ал. 1 от Наредба № 9 от 19.08.2016 г. за
институциите в системата на предучилищното и
училищното образование по мотивирано предложение от кмета на Столична община след
Решение № 19 на Столичния общински съвет
по протокол № 27 от 26.01.2017 г., становище
от Регионалното управление на образованието – София-град, и становище на експертната
комисия, назначена със Заповед № РД-09-1713
от 27.10.2016 г. на министъра на образованието
и науката, поради необходимостта от продължаване на образованието на учениците в по-висока
степен – първи гимназиален етап, и създаване
на условия за достъп до качествено образование
преобразувам 172 Основно училище „Христо
Ботев“ – район „Нови Искър“, Столична община,
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област София-град, в 172 Обединено училище
„Христо Ботев“ – район „Нови Искър“, Столична
община, област София-град.
1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени
при условията на чл. 123 КТ.
2. Учениците от 172 Основно училище „Христо
Ботев“ – район „Нови Искър“, Столична община,
област София-град, да продължат образованието
си в преобразуваното 172 Обединено училище
„Христо Ботев“ – район „Нови Искър“, Столична
община, област София-град.
3. Задължителната документация на 172 Основно училище „Христо Ботев“ – район „Нови
Искър“, Столична община, област София-град, да
се съхранява в преобразуваното 172 Обединено
училище „Христо Ботев“ – район „Нови Искър“,
Столична община, област София-град.
4. Финансиращ орган: Столична община.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.

2524

Министър:
Н. Денков

ЗАПОВЕД № РД-14-51
от 30 март 2017 г.
На основание чл. 310, ал. 1, т. 2, чл. 319, ал. 1,
т. 1 и чл. 320, ал. 1 ЗПУО във връзка с чл. 15, ал. 1
от Наредба № 9 от 19.08.2016 г. за институциите
в системата на предучилищното и училищното
образование по мотивирано предложение от
кмета на Столична община след Решение № 19
на Столичния общински съвет по протокол
№ 27 от 26.01.2017 г., становище от Регионалното
управление на образованието – София-град, и
становище на експертната комисия, назначена
със Заповед № РД-09-1713 от 27.10.2016 г. на
министъра на образованието и науката, поради
необходимостта от продължаване на образованието на учениците в по-висока степен – първи
гимназиален етап, и създаване на условия за
достъп до качествено образование преобразувам
176 Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ – район „Нови Искър“, Столична община,
област София-град, в 176 Обединено училище
„Св. св. Кирил и Методий“ – район „Нови Искър“,
Столична община, област София-град.
1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени
при условията на чл. 123 КТ.
2. Учениците от 176 Основно училище „Св.
св. Кирил и Методий“ – район „Нови Искър“,
Столична община, област София-град, да продължат образованието си в преобразуваното
176 Обединено училище „Св. св. Кирил и Методий“ – район „Нови Искър“, Столична община,
област София-град.
3. Задължителната документация на 176 Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ – район „Нови Искър“, Столична община, област
София-град, да се съхранява в преобразуваното
176 Обединено училище „Св. св. Кирил и Методий“ – район „Нови Искър“, Столична община,
област София-град.
4. Финансиращ орган: Столична община.
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Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.

2525

Министър:
Н. Денков

ЗАПОВЕД № РД-14-52
от 30 март 2017 г.
На основание чл. 310, ал. 1, т. 2, чл. 319, ал. 1,
т. 1 и чл. 320, ал. 1 ЗПУО във връзка с чл. 15, ал. 1
от Наредба № 9 от 19.08.2016 г. за институциите
в системата на предучилищното и училищното
образование, по мотивирано предложение от
кмета на община Опан след Решение № 176 на
Общинския съвет – с. Опан, по протокол № 15
от 31.01.2017 г., становище от Регионалното управление на образованието – Стара Загора, и
становище на експертната комисия, назначена
със Заповед № РД-09-1713 от 27.10.2016 г. на
министъра на образованието и науката, поради
необходимостта от продължаване на образованието на учениците в по-висока степен – първи
гимназиален етап, и създаване на условия за
достъп до качествено образование преобразувам
Основно училище „Христо Ботев“ – с. Опан,
община Опан, област Стара Загора, в Обединено училище „Христо Ботев“ – с. Опан, община
Опан, област Стара Загора.
1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени
при условията на чл. 123 КТ.
2. Учениците от Основно училище „Христо
Ботев“ – с. Опан, община Опан, област Стара
Загора, да продължат образованието си в преобразуваното Обединено училище „Христо Ботев“ – с.
Опан, община Опан, област Стара Загора.
3. Задължителната документация на Основно училище „Христо Ботев“ – с. Опан, община
Опан, област Стара Загора, да се съхранява в
преобразуваното Обединено училище „Христо
Ботев“ – с. Опан, община Опан, област Стара
Загора.
4. Финансиращ орган: Община Опан.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.

2526

Министър:
Н. Денков

МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
ЗАПОВЕД № РД-02-15-32
от 23 март 2017 г.
Във връзка с необходимостта от изграждане
на ВЛ 400 kV п/ст „Марица изток“ – п/ст ТЕЦ
„Марица изток 3“, която е част от групата проекти от общ интерес 3.7 „България – Гърция“,
необходими за реа лизаци ята на приоритетния електроенергиен коридор „Север – Юг“,
писма от изпълнителния директор на „Елек-
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т р о енерг иен сис т емен операт ор“ – Е А Д , с
вх. № АУ13-1(2)/15.06.2016 г., АУ13-1/7.01.2016 г.,
АУ13-2/16.02.2017 г. и АУ13-2(1)/1.03.2017 г. на
основание § 57, ал. 1 и 2 от преходните и заключителните разпоредби (ПЗР) към Закона
за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (ЗИДЗУТ, обн., ДВ,
бр. 13 от 2017 г.) и чл. 129, ал. 3, т. 2, букви „а“
и „б“ ЗУТ, Решение № 771 от 21.10.2011 г. на
Министерския съвет за определяне на електропровода като национален обект по смисъла на
§ 1 от допълнителните разпоредби на Закона
за държавната собственост; Заповед № РД-0214-397 от 23.04.2013 г. на зам.-министъра на
регионалното развитие и благоустройството
за разрешаване изработването на проект на
подробен устройствен план – парцеларен план
(ПУП – ПП) за строеж, представляващ елемент
на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии, „ВЛ 400 kV
п/ст „Пловдив-юг“ – п/ст „Марица изток“ – п/ст
„Бургас“, с отклонение п/ст „Марица изток“ –
п/ст „Марица изток 3“ – Лот 2 – „ВЛ 400 kV
п/ст „Марица изток“ – п/ст ТЕЦ „Марица изток
3“, разположен на територията на общините Гълъбово, област Стара Загора, и Симеоновград,
област Хасково, разгласена по реда на чл. 124б
ЗУТ от общинските администрации на община
Гълъбово и община Симеоновград; извършено
съобщаване на изработения проект по реда на
чл. 128, ал. 1 и 2 ЗУТ със съобщения в „Държавен вестник“ (бр. 70 от 2015 г.), на интернет
страницата на съответната община и в местен
вестник, документи за непостъпили възражения, издадени от цитираните общини; съгласуване на изработения проект на ПУП – ПП
със заинтересуваните централни/териториални
администрации, специализираните контролни
органи и експлоатационните дружества, за което
са приложени следните документи: писмо изх.
№ 26-00-652/4.03.2013 г. от МОСВ за определяне
на приложимите процедури по реда на Закона
за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие; Решение по ОВОС
№ 3-3/2016 г. на министъра на околната среда
и водите с допуснато предварително изпълнение по реда на чл. 60 АПК; писма № ОВОС51/26.08.2016 г. и № 26- 0 0 -652/4.03.2013 г. на
МОСВ, Определение № 11455 от 28.10.2016 г.
на ВАС по адм.дело № 10497/2016 г.; здравно
заключение изх. № 52/31.08.2015 г. на Регионалната здравна инспекция – Хасково, към МЗ;
здравно заключение изх. № АУ-1679/23.09.2015 г.
на Регионалната здравна инспекция – Стара Загора; становище изх. № 33-НН-1266/21.12.2015 г.
на Министерството на културата; писмо изх.
№ 34/31.03.2016 г. от директора на Археологическия музей „Марица-изток“ – гр. Раднево;
писмо peг. № ИАГ-28302/27.08.2015 г. от ИАГ
и становище изх. № АСД-13-1912/19.10.2015 г. от
Югоизточно държавно предприятие ДП – Сливен; протокол – проверка и приемане в ИК АР
от АГКК в изпълнение на услуга № 01-2484152 4.0 8.2 015/2 4.0 8.2 015 г.; п исмо изх. № Ж И34909/8.09.2015 г. от ДП „НК ЖИ“; становище
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peг. № 1983пс-748/2.08.2015 г. от ГД „ПБЗН“;
протокол от 29.09.2015 г. от ОПУ – Стара Загора,
относно пресичане на път ІІІ-5504 Медникарово – Обручище на км 7+900; становище рег.
№ 2590/8.09.2015 г., в което ОП У – Хасково,
изразява положително становище относно плана
в обхвата на път ІІІ-554 Гълъбово – Харманли и
въздушно пресичане при км 47+563 и км 47+612;
писмо № 1535/4.09.2015 г. от „ВиК“ – ЕООД,
Хасково; писмо изх. № ЦУ-2275/4.09.2015 г. от
„В и К“ – ЕООД, Стара Загора; становище изх.
№ 9884/5.10.2015 г. от „ЕВН България Електроразпределение“ – ЕАД, КЕЦ Раднево; становище
изх. № 1293/12.09.2015 г. от „Напоителни системи“ – ЕАД, клон Горна Тунджа – Стара Загора;
писмо изх. № А Д-53-513-1#19/24.09.2015 г. от
„Напоителни системи“ – ЕАД, Централно управление; писмо peг. № БТГ-24-00-3563/2.09.2015 г.
на „Булгарт рансгаз“ – ЕА Д; съгласу вателно
п исмо изх. № 253/26.08.2015 г. о т „Си т и газ
България“ – ЕАД; становище рег. индекс 95П-118/3.09.2015 г. от „БТК“ – ЕАД; протоколи
№ У Т Н Е - 01- 0 2 -13/18.0 7.2 016 г. и № У Т Н Е 01-02-05/9.03.2017 г. на НЕСУ ТРП и Заповед
№ РД-02-15-24 от 22.02.2017 г. на министъра на
регионалното развитие и благоустройството за
предоставяне изпълнението на функции по ЗУТ,
одобрявам подробен устройствен план – парцеларен план за обект „Нова ВЛ 400 kV от п/ст
„Марица изток“ до ОРУ на ТЕЦ „Марица изток
3“, разположен в землищата на с. Пясъчево,
община Симеоновград, област Хасково, и гр.
Гълъбово, с. Обручище и с. Медникарово, община Гълъбово, област Стара Загора, съгласно
приетите и одобрени графична и текстова част
на документацията, представляващи неразделна
част от настоящата заповед.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ във връзка с чл. 132, ал. 1 и 2 АПК настоящата заповед
подлежи на обжалване от заинтересуваните лица
пред А дминистративния съд (АС) – Хасково,
за имотите, попадащи в района на действие
на АС – Хасково, и пред А дминистративния
съд – Стара Загора, за имотите, попадащи в
района на действие на АС – Стара Загора, в
14-дневен срок от обнародването є в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.
За министър:
В. Комитова
2490

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА
НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ КЪМ
МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА
ЗАПОВЕД № 1216
от 28 декември 2016 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката
и на нейната администрация и решение на Комисията съгласно протокол № 30 от 7.12.2016 г.,
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чл. 92, ал. 1, 2 и 5 във връзка с чл. 71, ал. 1 и 2,
чл. 87 и чл. 88, ал. 1, т. 2 от Закона за защита
на потребителите, Наредбата за условията и реда
за изтегляне от пазара, изземване от потребителите и унищожаване на опасни стоки и за реда
за обезщетяване на потребителите в случаите
на изземване на опасни стоки във връзка с
чл. 99 от Закона за защита на потребителите,
чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс
и изискванията на стандарт БДС EN 71-1:2015
„Безопасност на играчки. Част 1: Механични и
физични свойства“ нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното
или безвъзмездното пускане на пазара на детски
обувки за момиче (за деца до 3 години), в три
цвята – бял, розов и цикламен, с лепяща чрез
велкро каишка, с прикрепена в предната част
малка метална панделка с камъни, с надпис на
стелката „Fashion“, поставени в единична търговска картонена кутия с информация за Art.No. JY-18,
color и size, стикер с пиктограма, обозначаваща
вида на вложените материали в основните части
на обувките – изкуствени материали, с размери
от 20 до 23 и с размери от 24 до 25, без предупредителен текст за риска, който съдържат, като
стока, представляваща сериозен риск и опасност
за здравето на потребителите.
2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне от пазара
и изземването от потребителите на описаната в
заповедта стока по реда, условията и в сроковете, визирани в Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите
и унищожаване на опасни стоки и за реда за
обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки, и да отправят предупреждения към потребителите за рисковете,
които стоката съдържа.
Мотиви:
Гореописаната стока представлява сериозен
риск за здравето на потребителите поради наличието на лесно отделяща се малка част (метална
панделка), която при попадане в устната кухина
може да предизвика риск от поглъщане и задавяне
на детето (малки деца на възраст до 3 години).
Стоката не отговаря на стандарт БДС EN
71-1:2015 „Безопасност на играчки. Част 1: Механични и физични свойства“ по т. 8.4, тъй като
при прилагане на опън с малка сила се отделят
малки части (метална панделка), и по т. 8.2, тъй
като отделените малки части влизат изцяло в
цилиндъра за малки части.
Предвид това, че размери обувки от 24 до
26 по Европейската система за оразмеряване
биха могли да се носят и от деца на възраст от
3 до 4 години, обувките могат да се предлагат в
търговската мрежа с предупредителен текст за
риска, който съдържат, а именно:
„Обувките са опасни за деца под 3 години поради наличие на малки части, които се отделят
при опън с малка сила, което води до опасност
от поглъщане и задавяне.“
На основание чл. 74 във връзка с чл. 60, ал. 1 от
Административнопроцесуалния кодекс допускам
предварително изпълнение на заповедта с цел да
не се допусне предлагането на стоки на пазара в
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несъответствие с изискванията за безопасност,
което несъответствие би могло да доведе до риск
от задавяне на малки деца до 3 години.
Разпореждането, с което се допуска предварителното изпълнение, може да се обжалва чрез КЗП
пред съда в тридневен срок от съобщаването му,
независимо дали настоящата заповед е оспорена.
Разходите по складиране, транспорт, изтегляне
от пазара, изземването от потребителите и тяхното
обезщетяване са за сметка на производителите,
вносителите и дистрибуторите.
Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
За председател:
К. Арабаджиев
2543

ОБЩИНА АЙТОС
РЕШЕНИЕ № 301
от 30 март 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Айтос, реши:
Одобрява ПУП – ПП (подробен устройствен
план – парцеларен план) за елементи на техническата инфраструктура извън границите на
урбанизираните територии – трасе на обект:
„Кабели 1 kV от табло, ниско напрежение, на ТП
„Златна нива“ до електромерни табла пред имоти
№ 270017 и 426023, местност Алтън тарла, землище на гр. Айтос“. Трасето на подземния кабел с
дължина 610 м е с начало МТТ на съществуващ
стълб на електропровод 20 kV, преминава през
ПИ № 000448 с НТП „Полски път“, публична
общинска собственост, ПИ № 000446 с НТП „Път
ІV клас“, публична общинска собственост, ПИ
№ 000775 с НТП „Полски път“, публична общинска собственост, и достига до ТЕПО – нови, на
границите на имоти № 270017 и 426023 в землището на гр. Айтос.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
може да бъде оспорено от заинтересуваните
лица в 30-дневен срок от обнародването му в
„Държавен вестник“.
Председател:
Кр. Енчев
2572
РЕШЕНИЕ № 302
от 30 март 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Айтос, реши:
Одобрява ПУП – ПП (подробен устройствен
план – парцеларен план) за елементи на техническата инфраструктура извън границите на
урбанизираните територии – трасе на обект: „Ел.
кабел за имот № 276002, землище на гр. Айтос“.
Трасето на подземния електропровод с дължина
223 м преминава през следните имоти: № 274017
(нива, собственост на Анелия Веселинова Александрова), № 000056 (полски път, общинска публична
собственост), № 000748 (полски път, общинска
публична собственост), № 000726 (полски път,
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общинска публична собственост), № 000716 (път
І клас, Министерство на транспорта) и № 000728
(полски път, общинска публична собственост),
землище на гр. Айтос.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
може да бъде оспорено от заинтересуваните
лица в 30-дневен срок от обнародването му в
„Държавен вестник“.

2573

Председател:
Кр. Енчев

РЕШЕНИЕ № 303
от 30 март 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Айтос, реши:
Одобрява ПУП – ПП (подробен устройствен
план – парцеларен план) за елементи на техническата инфраструктура извън границите на
урбанизираните територии – трасе на обект:
„Водопровод за имот № 276002, землище на гр.
Айтос“. Трасето на външния водопровод с дължина 975 м ще преминава през следните имоти:
№ 000913 с НТП „Полски път“, общинска публична
собственост, землище на гр. Айтос; № 000334 с
НТП „Прокар“, общинска публична собственост,
землище на гр. Айтос, и № 000867 с НТП „Път ІV
клас“, общинска публична собственост, землище
на гр. Айтос.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
може да бъде оспорено от заинтересуваните
лица в 30-дневен срок от обнародването му в
„Държавен вестник“.

2574

Председател:
Кр. Енчев

ОБЩИНА АКСАКОВО
РЕШЕНИЕ № 22.27
от 30 март 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ (ред., ДВ, бр. 17 от 2009 г.) във
връзка с § 124, ал. 1 ПЗРЗИДЗУТ Общинският
съвет – гр. Аксаково, реши:
Одобрява подробния устройствен план – план
за застрояване за поземлен имот № 028011 с площ
5,720 дка по КВС на землище гр. Игнатиево, община Аксаково, област Варна, с цел изграждане
на производствено-складова база, така както е
указано на ситуацията в изработения ПУП – ПЗ
с червени, сини и черни линии и надписи с показатели:
Ус т р . з о н а – П п ; П л . – 4 0 – 8 0 % ;
Кинт. – 1,0 – 2,5; Озел. – 20 – 40 %.
Настоящото решение подлежи на обжалване
по реда на чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
Общинския съвет – гр. Аксаково, пред Административния съд – Варна.

2617

Председател:
Св. Добрева
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ОБЩИНА БАТАК
РЕШЕНИЕ № 226
от 22 февруари 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 21,
ал. 2 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Батак, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за регулация и план за застрояване във връзка
с процедура по промяна предназначението на
земеделски земи за поземлен имот с № 068289,
мeстност Назрица, по КВС, землище с. Нова
махала, община Батак, като с плана за регулация се обособяват нови урегулирани поземлени
имоти: УПИ I-289 – „Жилищно строителство“, с
площ 267 кв. м; УПИ II-289 – „Жилищно строителство, търговия и услуги, автосервиз“, с площ
800 кв. м, и УПИ III-289 – „Жилищно строителство, търговия и услуги, автосервиз“, с площ
533 кв. м; с плана за застрояване се определят
следните показатели: етажност – 1 – 3 етажа, до
10 м височина; свободно застрояване; плътност
на застрояване – максимум 60 %; Кинт. – 1,4, и
минимум 40 % зелени площи. Устройствената
зона е „Жм“ – „Жилищно строителство с малка
височина“, съгласно проекта.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
Председател:
К. Ангелова
2618

ОБЩИНА ВЪРШЕЦ
РЕШЕНИЕ № 395
от 31 март 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и решение по т. 5 от протокол
№ 3 от 20.03.2017 г. от заседание на Експертния
съвет по устройство на територията при Община
Вършец Общинският съвет – гр. Вършец, одобрява
проект за подробен устройствен план за създаване и включване в регулация на квартали 79, 80,
81 и 82 по плана на с. Долно Озирово, община
Вършец, област Монтана.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Вършец пред Административния
съд – Монтана.
Председател:
Ан. Димитров
2615

ОБЩИНА ДОЛНА БАНЯ
РЕШЕНИЕ № 26
от 29 март 2017 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ, чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА във връзка с Решение № 7 по протокол № 1 от 14.02.2017 г. на ОЕСУТ и чл. 27, ал. 3
ЗМСМА Общинският съвет – гр. Долна баня,
одобрява представения проект на ПУП – ПЗ на
ПИ № 22006.80.26 в местността Сотлу чаир в
землището на Долна баня.
Председател:
Л. Драганова
2666
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17. – 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 „Подгоре“, разположена
в землището на с. Подгоре, община Макреш,
област Видин, описана със следните гранични
точки в координатна система 1970 г.:
№

X (m)

Y (m)

1.

4755226.93

8440219.38

2.

4755885.64

8440430.81

3.

4755624.13

8441070.90

4.

4754851.20

8440858.58

5.
4754729.08
8440698.65
2597
7. – Министърът на регионалното развитие и
благоустройството на основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ
обявява, че е издал Разрешение за строеж № РС-19
от 4.04.2017 г. за обект: „Модернизация на железопътен участък Септември – Пловдив – част от
Трансевропейската железопътна мрежа“ – пътен
надлез „Триводици“, с местонахождение в землищата на с. Триводици и с. Ново село, община
Стамболийски, област Пловдив. На основание
чл. 149, ал. 4 ЗУТ разрешението за строеж подлежи на обжалване от заинтересованите лица
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародване на обявлението в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.
2647
9. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 4
ЗУТ съобщава, че е издал Разрешение за строеж
№ РС-17 от 24.03.2017 г. на Държавно предприятие
„Ръководство на въздушното движение“ за обект:
„Електрозахранване на Комплексна трансформаторна подстанция (КТП) за новия летищен радио
локационен комплекс (ЛРЛК) на територията на
УПИ X, кв. 2, м. Летищен комплекс – София,
в поземлен имот с идентификатор 68134.709.469
по КК и КР за територията на Летище София,
район „Слатина“, Столична община. На основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ разрешението за строеж
подлежи на обжалване от заинтересованите лица
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Министерството на регионалното развитие
и благоустройството.
2571
3. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 4
ЗУТ във връзка с чл. 62, ал. 2 АПК съобщава,
че със Заповед № РС-18 от 31.03.2017 г. се прави поправка на очевидна фактическа грешка в
обявление № 1927 за допълване на Разрешение
за строеж № РС-46 от 27.08.2010 г. (ДВ, бр. 23 от
2017 г.), като след думите „подобект:“ да се чете
„Рехабилитация на съоръженията на осигурител-
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ната техника и телекомуникационните мрежи в
железопътния участък „София – Карлово“ – подмяна на релсови токови вериги с броячи на оси
в гари Златица, Пирдоп, Христо Даново и Сопот…“. Заповед № РС-18 от 31.03.2017 г. подлежи
на обжалване от заинтересуваните лица пред
Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
чрез Министерството на регионалното развитие
и благоустройството.
2726
58. – Съдийската колегия на Висшия съдебен
съвет:
1. Обявява на основание чл. 194а, ал. 1 от
Закона за съдебната власт свободните длъжности
за административни ръководители в органите на
съдебната власт, както следва:
1.1. Административен ръководител – председател на Апелативния специализиран наказателен
съд – свободна длъжност.
1.2. Административен ръководител – председател на Софийския районен съд – свободна
длъжност.
2. Открива на основание чл. 167, ал. 2 от Закона за съдебната власт процедури за избор на
административни ръководители в органите на
съдебната власт, както следва:
2.1. Административен ръководител – председател на Районния съд – гр. Елхово – изтичащ
мандат на 1.06.2017 г.
3. В едномесечен срок от датата на обнародване
на свободните длъжности в „Държавен вестник”
могат да се подават в администрацията на Висшия съдебен съвет предложения за назначаване
на административен ръководител на съответния
орган на съдебната власт. Към предложението се
прилагат: подробна автобиография, подписана от
кандидата; копие от диплома за завършено висше
образование по специалността „Право”; копие от
удостоверение за придобита юридическа право
способност; свидетелство за съдимост, издадено
за участие в конкурс по Закона за съдебната
власт; медицинско удостоверение, издадено в
резултат на извършен медицински преглед, че
лицето не страда от психическо заболяване;
концепция за работата като административен
ръководител, която трябва да съдържа: лична
мотивация за заемане на длъжността, анализ и
оценка на състоянието на органа на съдебната
власт, очертаване на достиженията и проблемите
в досегашната му дейност, набелязване на цели за
развитието и мерки за тяхното достигане; удостоверение от Националната следствена служба,
Столичната следствена служба или от окръжните
следствени отдели към окръжните прокуратури за
образувани досъдебни производства; декларация
за имотно състояние и произход на средствата
за придобиване на имуществото по образец,
утвърден от Висшия съдебен съвет; документи,
удостоверяващи наличието на стажа по чл. 170
ЗСВ, и други документи, които по преценка на
кандидата имат отношение към професионалните
или нравствените му качества.
2670
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468. – Висшият адвокатски съвет съобщава,
че на основание чл. 133, ал. 1, т. 5 от Закона за
адвокатурата с решение по д. д. № 51/2016 г. на
Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – Варна, Иван Стайнов Русинов – адвокат
от Адвокатската колегия – Варна, се лишава от
право да упражнява адвокатска професия за срок
дванадесет месеца.
2701
468а. – Висшият адвокатски съвет съобщава,
че на основание чл. 133, ал. 1, т. 5 от Закона за
адвокатурата с решение по д. д. № 3/2017 г. на
Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – Варна, Елица Неделчева Никифорова – адвокат от Адвокатската колегия – Варна, се лишава
от право да упражнява адвокатска професия за
срок шест месеца.
2702
469. – Висшият адвокатски съвет съобщава, че на основание чл. 132, т. 1 и 10 и чл. 133,
ал. 1, т. 4 от Закона за адвокатурата с решение
по д. д. № 71/2016 г. на Висшия дисциплинарен
съд Мирослав Маринов Антонов – адвокат от
Адвокатската колегия – Варна, се лишава от
право да упражнява адвокатска професия за срок
осемнадесет месеца.
2700
331. – Националната спортна академия „Васил Левски“ – София, на основание чл. 3, ал. 1
и 2 ЗРАСРБ и решение на академичния съвет от
22.03.2017 г., протокол 13, обявява конкурси за следните академични длъжности: главни асистенти в
област на висшето образование 7. Здравеопазване
и спорт: професионално направление 7.6. Спорт,
специалност „Спорт (Плуване)“ за нуждите на
катедра „Водни спортове“ – един; професионално
направление 7.4. Обществено здраве, специалност
„Кинезитерапия“ за нуждите на катедра „Кинезитерапия и рехабилитация“ – един; доцент в
област на висшето образование 7. Здравеопазване
и спорт, професионално направление 7.6. Спорт,
специалност „Спорт (Ски биатлон)“ за нуждите на
катедра „Снежни спортове“ – един, трите със срок
за подаване на документите 2 месеца; доцент в
област на висшето образование 7. Здравеопазване
и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве, специалност „Спортна медицина“
за нуждите на катедра „Спортна медицина“ със
срок за подаване на документите 3 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Списъкът
на необходимите документи за заемане на академични длъжности е определен в Правилника
за придобиване на научната степен „Доктор на
науките“ и за заемане на академични длъжности
в Националната спортна академия „Васил Левски“
(НСА). Документи по конкурсите се подават в
служба „Деловодство“, стая 111, ет. 1, на НСА
„Васил Левски“, Студентски град.
2692
55. – Софийският университет „Св. Климент
Охридски“ обявява конкурси за: професори по
професионално направление: 4.4. Науки за земята (Минералогия и кристалография) – един; 4.4.
Науки за земята (Въглищна геология) – един; 4.4.
Науки за земята (Петрология) – един; 2.1. Филология (Средновековна арабска цивилизация) – един;
доценти по професионално направление: 4.5.
Математика (Алгебра и приложения) – един;
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1.3. Педагогика на обучението по математика
и информатика (Методика на обучението по
информатика) – един; 4.1. Физическ и нау к и
(Електрични, магнитни и оптични свойства на
кондензираната материя) – един; 4.1. Физически
науки (Метеорология) – един; 4.2. Химически
науки (Неорганична химия) – един; 2.1. Филология (Общо езикознание. Палеобалкански
езици) – един; 2.1. Филология (Руска литература
на XIX век) – един; 3.8. Икономика (Управление
на рисковете и методи за анализ на публични
политики, на български и английски език) – един;
3.6. Право (Право на Европейския съюз) – един;
главен асистент по професионално направление
1.1. Теория и управление на образованието – един,
всички със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Списъкът с необходимите
документи е определен в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени
и заемане на академични длъжности в СУ „Св.
Кл. Охридски“. Документи се подават в ректората, Информационен център, отдел „ЛСТО“, стая
№ 2, София 1504, бул. Цар Освободител 15, тел.
02/986-11-83, приемно време – от 15 ч. до 17 ч.
2698
20. – И нс т и т у т ът по ж и во т новъд н и на
уки – Костинброд, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за академична
длъж ност професор по нау чна специа лност
„Качество на животинската продукция (месо и
месни продукти)“, професионално направление
6.3. Животновъдство, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в
Института по животновъдни науки – Костинброд
2232, сп. Почивка, тел. 0721/68940.
2648
14. – Община Бойчиновци, област Монтана,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на
заинтересованите лица, че е изработен подробен устройствен план – парцеларен план за
подземен водопровод – част от система за кап
ково напояване на земеделски култури с обхват:
ПИ № 140.111, № 000.177, № 141.033, № 141.032,
№ 141.031, № 141.020, № 141.010, № 000.177 и
№ 140.070 в землището на с. Лехчево, община
Бойчиновци. Проектът е изложен за разглеждане
в сградата на общинската администрация – гр.
Бойчиновци, ул. Гаврил Генов 2, ет. 1, стая № 103.
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 – гр. Бойчиновци.
2619
40. – Община Велики Преслав на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е внесен за одобрение проект на ПУП – ПП за обект: Електрозахранване на ИАР „Велики Преслав“ – гр. Велики
Преслав, област Шумен. Проектираното трасе
започва от ЖР стълб № 35 в ПИ 58222.210.2, от
който се прокарва подземно кабел 20 kV с дължина 453 м и с общ сервитут 951 кв. м до проектен
трафопост. Местата на трафопоста, трасето на
кабелите и необходимите сервитути са изцяло
в терен на възложителя. Проектът е изложен в
Община Велики Преслав, ул. Б. Спиров 58, ет. 2,
стая 212. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в ед-
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номесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта на ПУП за елементи на техническата
инфраструктура до общинската администрация.
2585
810. – Община Гурково на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – ПРЗ (план за регулация и застрояване)
за разширение на площадка за производственоскладова база в ПИ (поземлени имоти) 18157.60.1,
18157.60.2 и 18157.60.320 по КК на гр. Гурково.
Проектът може да се разгледа в стая № 4 на
общинската администрация – Гурково. 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 – Гурково.
2663
9. – Община Костинброд на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
изменение на подробния устройствен план – парцеларния план за техническата инфраструктура за
„Разпределителен газопровод до асфалтова база
на „ГБС Инфраструктурно строителство“ – АД,
в ПИ № 000502 в землището на с. Опицвет“ с
трасе на газопровода през ПИ № 065013 – полски
път, 065014 – полски път, 00056 – местен път,
000602 – общински имот, 030051 – общински имот,
066011 – общински имот, 067013 – общински имот,
и 068015 – общински имот, в землището на с. Опи
цвет. Проектът е изложен във входното фоайе на
таблото за съобщения в сградата на общинската
администрация – Костинброд, ул. Охрид 1, и е
публикуван на интернет страницата на Община
Костинброд на адрес http://www.kostinbrod.bg. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до кмета
на община Костинброд в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
2626
19. – Общ и на Кос т и нброд на основа н ие
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че в Общинската
администрация е постъпил проект за подробен
устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура за „Външно
ел. захранване на жилищна сграда, ПИ № 4201
до кв. 20 по действащия регулационен план на
гр. Костинброд“ с трасе на ел. провода от съществуващ стълб в поземлен имот № 629.3 – частна
собственост, през поземлен имот 629.115 – полски
път, по одобрената кадастрална карта на гр. Костинброд. Проектът е изложен във входното фоайе
на таблото за съобщения в сградата на общинската
администрация – Костинброд, ул. Охрид 1, и е
публикуван на интернет страницата на Община
Костинброд на адрес http://www.kostinbrod.bg. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до кмета
на община Костинброд в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
2625
2. – Община Кюстендил на основание чл. 28б,
ал. 4 ППЗСПЗЗ обявява на всички заинтересувани лица, че са изработени помощен план и
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план на новообразуваните имоти по § 4к, ал. 1
ПЗРЗСПЗЗ на имоти в местността Ридо, землище на с. Слокощица, община Кюстендил, област
Кюстендил, приети с протокол от 24.03.2017 г. на
комисия, назначена със Заповед № ДС-20-90 от
24.03.2017 г. на областния управител на област
Кюстендил. Възложители на плановете са Бончо
Стоичков Десподов и Иван Георгиев Гоцев от с.
Слокощица, община Кюстендил. В едномесечен
срок от обнародване на обявлението в „Държавен
вестник“ на основание чл. 28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ
заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения по плановете и
придружаващата ги документация до кмета на
община Кюстендил.
2624
58. – Община Несебър на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите, че на
основание чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ е изработен
ПУП – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на
населените места „Кабели НН от нов БКТП
в ПИ 27454.23.19 до съществуващо ГРТ в ПИ
27454.23.85“ в местност Кладери, землище на с.
Емона. Трасето на кабелната линия започва от
нов БКТП в ПИ 27454.23.19 с начин на трайно
ползване на територията „Урбанизирана“ – частна собственост, преминава през ПИ 27454.23.68
с начин на трайно предназначение „Територия
на транспорта“ и начин на трайно ползване „За
местен път“, публична общинска собственост,
продължава в ПИ 27454.23.59 с начин на трайно
предназначение на територията „Земеделска“, с
начин на трайно ползване „За селскостопански
горски ведомствен път“ – публична общинска
собственост, и завършва в съществуващо ГРТ в
ПИ 27454.23.85. Общата дължина на трасето е
общо 274,04 м. Определя се сервитут по 1 м от
двете страни спрямо оста на трасето на кабела.
Проектът е изложен в сградата на общинската
администрация – ет. 3, стая 37 (тел. 0554/293-42).
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация, Несебър.
2620
59. – Община Несебър на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите, че на
основание чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ е изработен
ПУП – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на
населените места „Трасе на кабели 20 kV от нови
ЖР стълбове в ПИ 27454.23.86 до нов БКТП в
ПИ 27454.23.19“, м. Кладери, землище с. Емона,
община Несебър. Трасето на кабелната линия
20 kV започва от съществуващ ЖР стълб в ПИ
27454.23.86 – с начин на трайно ползване „За земеделски имот“, частна собственост, преминава
през ПИ 27454.23.58 с трайно предназначение
„Земеделска земя“ и начин на трайно ползване „За селскостопански горски ведомствен
път“ – собственост на Община Несебър, през
ПИ 27454.23.68 с трайно предназначение „За
местен път“ – публична общинска собственост на
Община Несебър, и достига до нов БКТП в ПИ
27454.23.19 – урбанизирана територия – частна
собственост. Дължината на кабелното трасе е
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785,84 м с определен сервитут от двете страни на
кабелното трасе. Проектът е изложен в сградата
на общинската администрация, ет. 3, стая 37 (тел.
0554/293-42). На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересованите могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация, Несебър.
2621
71. – Община Несебър на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че на
основание чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ е изработен
проект за ПУП – парцеларен план за елементи на
техническата инфраструктура извън границите на
урбанизираните територии за обект: „Външно ел.
захранване на жилищна сграда в поземлен имот
с идентификатор № 51500.86.8 по кадастралната
карта гр. Несебър, местност Кокалу.“ Трасето
на кабела 20 kV започва от съществуващ БКТП
„Елир“, изграден в ПИ 51500.86.6, преминава
през ПИ 51500.86.21 и достига до нов кабелен
разпределителен шкаф и ел. табло в ПИ 51500.86.8
за захранване на сградата в него. Дължината на
трасето е 51 м, определен е сервитут от 0,6 м от
едната страна и 1,5 м от другата страна спрямо
оста на трасето на кабела. Площта на сервитута
е 116 кв. м. Проектът за ПУП – ПП е изложен в
сградата на общинската администрация, Несебър,
ул. Еделвайс 10, ет. 3, стая 37. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската администрация, Несебър.
2622
27. – Община Павликени на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на пряко заинтересуваните
лица, че е изработен проект на подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за
елементите на техническата инфраструктура извън
границите на урбанизираните територии с цел създаване на необходимата градоустройствена основа
за изграждане на система за капково напояване
на насаждения от ягодоплодни, землище на гр.
Бяла черква, ЕКАТТЕ 07716, община Павликени,
област Велико Търново, преминаващ през ПИ
№ 000831, 000826, 164012, 000824, землище на
гр. Бяла черква, във връзка с инвестиционната
инициатива на възложителя: „Екзотика“ – ЕООД,
ЕИК 104638987, със седалище и адрес на управление Павликени, ул. Ивайло 28, представлявано
от Даню Георгиев Ангелов, която предвижда
изграждане на система за капково напояване на
ягодоплодни насаждение в ПИ № 163006, 163007,
163008, 163009, 163010, 164007, 164008, 164011, 164012,
164021, 164020, 164016 по КВС на гр. Бяла черква.
В тази разработка се показва точката на водовземане, мястото на помпената станция и трасето
на захранващия водопровод. Териториалният
обхват на проектното трасе на новия водопровод започва от ПИ № 000831 (напоителен канал,
собственост на МЗХ), ще пресече ПИ № 000826
(полски път, собственост на Община Павликени),
след което ще продължи в ПИ № 164012 (нива,
собственост на възложителя) и ще влезе в шахта,
в която ще се монтира електрическа помпа. От
шахтата трасето ще продължи в ПИ № 000824
(полски път, собственост на Община Павликени)
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до предвидените имоти за капково напояване.
Водопроводът ще бъде изграден с полиетиленови
тръби HDPE ∅ 90, а след шахтата по него ще
бъдат монтирани три хидранта, към които ще се
свърже капковото напояване. Проектът се намира
в Община Павликени и може да бъде разгледан
всеки присъствен ден в Информационния център за обслужване на граждани. В едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ на
обявлението на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
2623
19. – Община Пазарджик на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ обявява, че е изработен ПУП – парцеларен план за трасета на електропровод и
водопровод, захранващи имот с идентификатор
№ 55155.27.3, за който е отреден УПИ I-3, за авторемонтна дейност, намиращ се в местност Татар
Мезар по КККР на землище Пазарджик, община
Пазарджик. Трасетата на електропровод с обща
дължина 122,5 м и водопровод с обща дължина
68 м – предмет на парцеларния план, преминават
през имоти – общинска и държавна собственост,
както следва: за електропровода – от края на
регулацията на с. Мокрище, община Пазарджик,
преминава през имот ПИ № 000144 по КВС на
землище Мокрище, през път IV клас – общинска
собственост, означен като имот с идентификатор
55155.27.118 по КККР на землище Пазарджик, през
път I клас, означен като имот с идентификатор
55155.27.119 по КККР на землище Пазарджик, и
достига имот с идентификатор 55155.27.3, местност Татар Мезар по КККР на землище Пазарджик, община Пазарджик, който следва да бъде
захранен съгласно изчертаното с червено трасе,
сервитути и регистъра на засегнатите имоти; за
водопровода – от съществуващ водопровод ∅ 150,
разположен в ПИ № 000144 – междуселищна
пътна мрежа по КВС на землище Мокрище, през
път I клас, означен като имот с идентификатор
55155.27.119 по КККР на землище Пазарджик, и
достига имот с идентификатор 55155.27.3, местност
Татар Мезар по КККР на землище Пазарджик,
община Пазарджик, който следва да бъде захранен
съгласно изчертаното със зелено трасе, сервитути
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.
2665
2. – Община Перник на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че е изработен проект за подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) за обект:
„Реконструкция на местен път PER3093/111-1003“
Перник – с. Рударци/стопанство „Витоша“, в
землището на селата Кладница и Рударци, община Перник. Трасето започва от границата на
землището на с. Рударци, община Перник, със
землището на с. Мърчаево, община София, и
преминава по трасето на съществуващия път. С
проекта за ПУП – ПП се засягат имоти – общинска частна и общинска публична собственост,
частна собственост на физически лица и земи
на МЗГ – ДЛ – държавна собственост, съгласно
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приложен към проекта регистър на засегнатите
имоти. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародване на обявлението в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за ПУП – ПП до общинската администрация. Проектът за ПУП – ПП
е изложен в стая № 5, етаж 12, в сградата на
Община Перник.
2586
1. – Община Плевен на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите собственици в м. Стража, землището на гр. Плевен,
че е изработен проект за: подробен устройствен
план – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура на кабелно отклонение НН
от съществуващо електромерно табло, монтирано
на помощен пилон, и на водопроводно отклонение от съществуващ водопровод на лозарска
кооперация за ПИ 56722.701.3243, намиращ се в
местността Стража в землището на гр. Плевен.
Проектът се намира в стая № 98 на общината
и може да бъде прегледан в дните: понеделник,
вторник, сряда, четвъртък и петък от 9 до 11 ч.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
на обявлението заинтересованите лица могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до Информационния център
при Община Плевен, зала „Катя Попова“.
2664
3. – Община Рудозем на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
изменение на подробен устройствен план – план за
улична регулация (ПУП – ПУР) за обект: „Път ІІ86 „Асеновград – Чепеларе – Смолян – Рудозем“,
участък 3 от км 132+920 до км 135+530 – Обходен
път на гр. Рудозем по съществуващи улици и
ново трасе.“ Проектът е изложен за разглеждане
в сградата на общинската администрация, стая
№ 18. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат да се запознаят с проекта
и направят писмени възражения, предложения и
искания по същия до общинската администрация
в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
2598
1. – Община Чепеларе на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план и
устройствена план-схема за прокарване на кабел
20 kV между ВС „Пампорово“ и ВС „Проглед“ с
трасе, преминаващо през поземлени имоти – частна собственост, с идентификатори 80371.244.363,
80371.244.191, 80371.244.351, 80371.218.1, 58517.209.2,
58517.205.2 и поземлени имоти, общинска собственост, с идентификатори 80371.244.247, 58517.209.124,
58517.29.9, 58517.205.110, 58517.100.206, 58517.100.217
по кадастралните карти на гр. Чепеларе и с.
Проглед, землища Чепеларе и Проглед, община
Чепеларе. Проектът се намира на ет. 1, стая № 1,
в сградата на Община Чепеларе, дирекция „Устройство на територията“. 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.
2575
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Административният съд – Благоевград, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че
по протест на прокурор при Окръжна прокуратура – Благоевград, за обявяване нищожността
на разпоредбите на чл. 60, ал. 1 и 2, чл. 70, ал. 2,
чл. 73, чл. 84, ал. 1 и чл. 141, ал. 2 от Наредбата за
реда за придобиване, управление и разпореждане
с общинско имущество, приета с Решение № 185
от 21.11.2008 г. на Общинския съвет – гр. Сандански, е образувано адм.д. № 174/2017 г. по описа
на съда и е насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание на 19.05.2017 г. от 10 ч.
2689
Административният съд – Благоевград, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че по
жалба на сдружение с нестопанска цел „Български
правозащитен алианс“, ЕИК 177060406, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Райко
Даскалов 67, с управител Георги Иванов Йорданов чрез адв. Иван Йорданов със съдебен адрес
Пловдив, ул. Райко Даскалов 67, против чл. 75,
ал. 2, т. 1 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество
на Община Белица, приета с Решение № 112 от
27.11.2008 г., обективирано в протокол № 11 от
27.11.2008 г. на Общинския съвет – гр. Белица, е
образувано адм.д. № 236/2017 г. по описа на съда
и е насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 19.05.2017 г. от 11 ч.
2712
Административният съд – Благоевград, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1, чл. 189,
ал. 1, чл. 192 и чл. 152, ал. 4 АПК съобщава, че
по жалба на сдружение с нестопанска цел „Български правозащитен алианс“, ЕИК 177060406,
със седалище и адрес на управление Пловдив,
ул. Райко Даскалов 67, с управител Георги Иванов
Йорданов чрез адв. Иван Йорданов със съдебен
адрес Пловдив, ул. Райко Даскалов 67, против
чл. 6, ал. 1, изречение трето от Наредбата за
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Банско,
приета с Решение № 322 от протокол № 15 от
28.01.2009 г. на Общинския съвет – гр. Банско,
в Административния съд – Благоевград, е образувано адм.д. № 247/2017 г., което е насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
19.05.2017 г. от 11 ч.
2713
Административният съд – Благоевград, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че
по жалба на сдружение с нестопанска цел „Български правозащитен алианс“, представлявано
от управителя Георги Иванов Йорданов, с която
е оспорена разпоредбата на чл. 8, ал. 9, изречение трето от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 131 по протокол № 16
от 25.02.2005 г. на ОбС – гр. Симитли (последно
изменена и допълнена с Решение № 525 по протокол № 32 от 20.06.2013 г.), с искане оспорената
разпоредба да бъде отменена като незаконосъ
образна е образувано адм.д. № 242/2017 г., което
е насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 26.05.2017 г. от 10,30 ч.
2714
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Административният съд – Бургас, VІ състав,
на основание чл. 137, ал. 4 АПК призовава Лариса
Михайловна Кайтукова и Наталия Григориевна
Звонкова, с неизвестни адреси в България, заинтересовани страни по адм. д. № 2161/2016 г.
по описа на Административния съд – Бургас,
заведено по жалба на „Виксън инвест“ – ЕООД,
против Заповед № ДК-10-ЮИР-45 от 20.09.2016 г.
на началника на РДНСК ЮИР – Бургас. Делото
е насрочено за 30.05.2017 г. от 10,40 ч.
2676
Административният съд – Бургас, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че е постъпил протест на прокурор
Вели чка Кост ова п ри Ок ръж на п рок у рат ура – Бургас, против чл. 2, ал. 1, т. 4, чл. 4, ал. 1,
т. 4 и 5, чл. 43, чл. 46в, ал. 5, предл. четвърто,
чл. 54, 55 и 56 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги
на територията на община Айтос. По жалбата
е образувано адм. д. № 654/2017 г., насрочено за
18.05.2017 г. от 10,10 ч.
2677
Административният съд – Бургас, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 АПК съобщава,
че е постъпило оспорване от Окръжна прокуратура – Бургас, против Наредбата за предоставяне
на концесии по ЗОС на Община Камено, приета
от Общинския съвет – гр. Камено, с решение
от проведено на 29.04.2004 г. заседание на Общинския съвет – гр. Камено – протокол № 7 от
29.04.2004 г. По оспорването е образувано адм. д.
№ 687/2017 г., насрочено за 11.05.2017 г. от 10 ч.
2649
Административният съд – Варна, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е образувано адм. д. № 565/2017 г.
по описа на ХІV състав по жалба на Златина
Стефкова Георгиева от гр. Аксаково срещу Решение № 20.1 от 26.01.2017 г. по протокол № 020 от
26.01.2017 г. на Общинския съвет – гр. Аксаково,
с което на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2
ЗМСМА и чл. 37и, ал. 3 и чл. 37о ЗСПЗЗ, както
и чл. 98 и сл. ППЗСПЗЗ Общинският съвет – гр.
Аксаково, определя размера на мерите, пасищата
и ливадите за общо и индивидуално ползване за
територията на община Аксаково; определя Правила за ползване на мерите, пасищата и ливадите
на територията на община Аксаково; приема
Годишен план за паша; определя задълженията
на общината и ползвателите за поддържането на
мерите, пасищата и ливадите; дава съгласие за
предоставяне на мерите, пасищата и ливадите;
решава договорите за отдаване под наем за индивидуално ползване на мери, пасища и ливади да
бъдат сключени за срок шест стопански години;
мерите, пасищата и ливадите, определени за общо
ползване, да се ползват безвъзмездно от всички
лица, притежаващи животни, в съответствие с
традиционната практика на жителите от населеното място с дребни земеделски стопанства за
пасищно животновъдство върху обществените
мери, пасища и ливади, включително чрез образуване на едно или повече колективни стада,
съгласно § 2д ЗСПЗЗ; определя наемна цена за
индивидуално ползване на мери, пасища и ливади
в размер на 8 лв. за декар на година; възлага на
кмета на община Аксаково да предприеме необходимите действия за правилното и законосъобразно
провеждане на процедурата по разпределяне на
мерите, пасищата и ливадите между правоима-
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щите лица, както и сключването на договори за
отдаване под наем за индивидуално ползване на
същите. Производството по делото е насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
29.05.2017 г. от 13,30 ч., което ще се проведе в сградата на Административния съд – Варна, ул. Никола
Вапцаров 3А. Съдът указва на заинтересованите
лица, че в срок един месец от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“
могат да подадат заявление до Административния
съд – Варна, със съдържание съобразно чл. 218,
ал. 4, т. 1 – 7 ЗУТ за конституирането им като
страни в производството.
2650
Административният съд – Варна, ХХІ състав,
на основание чл. 181, ал. 1 АПК съобщава, че е
постъпил протест от Катя Петрова – прокурор
при Окръжна прокуратура – Варна, срещу приложение № 1 към § 6 от Наредбата за условията
и реда за записване, отписване и преместване на
деца в общинските детски градини, полудневни и
целодневни подготвителни групи към училищата
на територията на община Варна във връзка с
чл. 10, т. 4, 5 и 6 и чл. 39 от Правилата за условията
и реда за записване, отписване и преместване на
деца в общинските детски градини, полудневни и
целодневни подготвителни групи към училищата
на територията на община Варна. По оспорването е образувано адм. д. № 683/2017 г. по описа
на Административния съд – Варна, ХХІ състав,
насрочено за 11.05.2017 г. от 13 ч.
2678
Административният съд – Велико Търново,
на основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава,
че е постъпил протест на прокурор в Окръжна
прокуратура – Велико Търново, за оспорване на
Наредба № 5 за определяне и администриране на
местните такси и цени на услуги, предоставени
от Община Павликени, в частта на чл. 57, ал. 5,
7 и 8, чл. 79, ал. 2, т. 3, чл. 85, ал. 3 и т. 14 от
приложение № 16 към чл. 102, ал. 2. Образувано
е адм.д. № 213/2017 г. по описа на Административния съд – Велико Търново. Заинтересованите
страни могат да се присъединят към оспорването
до първото съдебно заседание. Делото е насрочено
за 12.05.2017 г. от 9,30 ч.
2651
Административният съд – Габрово, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е постъпил протест от Милчо Ген
жов – прокурор в Окръжна прокуратура – Габрово, срещу разпоредби от Наредбата за условията
и реда за записване, отписване и преместване на
деца в общинските детски градини на територията
на община Габрово, приета с Решение № 195 от
29.09.2016 г. на Общинския съвет – гр. Габрово.
С така депозирания протест в частност са оспорени разпоредбите на чл. 16, ал. 1, т. 10 и чл. 26,
ал. 7, 8 и 9 от наредбата като противоречащи на
разпоредби от по-висок по степен нормативен
акт, и по-точно разпоредбата на чл. 16, ал. 1,
т. 10 от наредбата е в противоречие с чл. 3, ал. 2,
т. 3 и 4 от Закона за предучилищното и училищното образование, а тази на чл. 26, ал. 7, 8 и 9
от наредбата е в противоречие с чл. 9б, 81 и 92
ЗМДТ, с искане за отмяната им, във връзка с
което е образувано адм.д. № 111/2017 г. по описа
на Административния съд – Габрово, насрочено
за 23.05.2017 г. от 10,30 ч.
2708

БРОЙ 31

ДЪРЖАВЕН

Административният съд – Добрич, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 АПК
съобщава, че е постъпил протест от прокурор
в Окръжна прокуратура – Добрич, с искане за
отмяна на т. 4 от ал. 1 на чл. 4, т. 6 от ал. 2 на
чл. 29 и ал. 3 на чл. 35 от Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси
и цени на услуги на територията на община Крушари, приета от Общинския съвет – с. Крушари,
с Решение № 1/4 на 30.01.2013 г., неколкократно
изменяна и допълвана, последно с Решение № 3/31
от 31.03.2016 г., по който протест е образувано
адм.д. № 159/2017 г. по описа на Aдминистративния
съд – Добрич, насрочено за 30.05.2017 г. от 13,15 ч.
2652
А дминистративният съд – Кюстендил, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1
и 2 АПК съобщава, че е постъпил протест от
прокурор Марияна Сиракова от Окръжна прокуратура – Кюстендил, на 10.03.2017 г. срещу
разпоредбата на чл. 7 в частта относно „отглеждане на пчелини (пчелни семейства) – до 10 броя,
съобразено със Закона за пчеларството“, чл. 8 в
частта относно израза „отглеждане на пчелини
(пчелни семейства) – до 10 броя, съобразено със
Закона за пчеларството“ и чл. 10 от Наредбата за
отглеждане на домашни животни, птици и пчелни
семейства на територията на община Дупница.
По протеста е образувано адм. д. № 62/2017 г. по
описа на Административния съд – Кюстендил,
насрочено за 21.04.2017 г.
2795
Административният съд – Монтана, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че е образувано адм. д. № 124/2017 г.
по протест на прокурор при Окръжна прокуратура – Монтана, срещу разпоредбите на чл. 4,
ал. 1, т. 4 и 5, чл. 39а, ал. 5, т. 6, чл. 47 и 48 от
Наредба № 9 на Общинския съвет – гр. Вълчедръм, за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги на територията
на община Вълчедръм, приета с Решение № 224
от протокол № 39 от 27.02.2003 г., изменена и
допълнена с Решение № 18 от протокол № 3 от
19.12.2003 г., с Решение № 52 от протокол № 7 от
16.04.2004 г., с Решение № 87 от протокол № 13 от
28.10.2004 г., с Решение № 169 от протокол № 26 от
18.11.2005 г., с Решение № 182 от протокол № 28
от 30.01.2006 г., с Решение № 244 от протокол
№ 34 от 29.11.2006 г., с Решение № 260 от протокол № 36 от 26.01.2007 г., с Решение № 315 от
протокол № 42 от 13.07.2007 г., с Решение № 13 от
протокол № 3 от 18.12.2008 г., с Решение № 38 от
протокол № 6 от 29.02.2008 г., с Решение № 164 от
протокол № 21 от 27.03.2009 г., с Решение № 263 от
протокол № 36 от 18.06.2010 г., с Решение № 321 от
протокол № 44 от 31.01.2011 г., с Решение № 11 от
протокол № 4 от 16.12.2011 г., с Решение № 138 от
протокол № 20 от 14.12.2012 г., с Решение № 151 от
протокол № 22 от 22.02.2013 г., с Решение № 187а
от протокол № 26 от 23.05.2013 г., с Решение № 294
от протокол № 38 от 4.04.2014 г., с Решение № 407
от протокол № 50 от 27.03.2015 г., с Решение № 442
от протокол № 54 от 26.06.2015 г., с Решение № 32
от протокол № 5 от 29.01.2016 г., с Решение № 47
от протокол № 7 от 25.03.2016 г., с Решение № 143
от протокол № 16 от 28.10.2016 г. на Общинския
съвет – гр. Вълчедръм. Конституирани страни
по делото са: протестираща страна – прокурор
при Окръжна прокуратура – Монтана, ответник – Общинският съвет – гр. Вълчедръм, чрез
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председателя, и служебно конституирана страна – Окръжната прокуратура – Монтана. Административно дело № 124/2017 г. е насрочено за
26.05.2017 г. от 10 ч.
2710
Административният съд – Монтана, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че е образувано адм. д. № 103/2017 г.
по протест на прокурор при Окръжна прокуратура – Монтана, срещу чл. 4, ал. 1, т. 4 и 5, чл. 22
в частта „такса за извозване и депониране на
отпадъци от дейността“, чл. 23, ал. 2, чл. 24, ал. 2
и чл. 70, ал. 5, т. 6 от Наредбата за определяне
и администриране на местните такси и цени на
услуги на територията на община Лом, приета с
Решение № 457 от протокол № 44 от 20.01.2010 г.,
допълнена и изменена с решения № 649 от протокол № 65 от 22.12.2010 г., № 670 от протокол 66 от
31.01.2011 г., № 726 от протокол 71 от 12.05.2011 г.,
№ 764 от протокол № 76 от 16.09.2011 г., № 178
от протокол № 12 от 21.06.2012 г., № 271 от
протокол № 26 от 21.12.2012 г., № 609 от протокол № 79 от 22.12.2014 г., № 618 от протокол
№ 81 от 27.01.2015 г., № 26 от протокол № 5 от
23.12.2015 г., № 47 от протокол № 7 от 27.01.2016 г.,
№ 169 от 31.08.2016 г. и № 228 от протокол № 30
от 21.12.2016 г. на Общинския съвет – гр. Лом.
Конституирани страни по делото са: протестираща страна – прокурор при Окръжна прокуратура – Монтана, ответник – Общинският
съвет – г р. Лом, и сл у жебно констит у ирана
страна – Окръжната прокуратура – Монтана.
Административно дело № 103/2017 г. е насрочено
за 26.05.2017 г. от 10 ч.
2711
Административният съд – Перник, обявява на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК, че е постъпило
оспорване от Окръжна прокуратура – Перник,
срещу разпоредбите на чл. 16, ал. 2 и чл. 17, ал. 2
и 3 от Наредба № 3 за условията, реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община
Перник, приета с Решение № 385 от 28.11.2016 г.,
протокол № 16, на Общинския съвет – гр. Перник.
Образувано е адм. д. № 147/2017 г. по описа на
Административния съд – Перник.
2688
Административният съд – Перник, обявява на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК, че е постъпило
оспорване от Окръжна прокуратура – Перник,
срещу разпоредбите на чл. 14, ал. 4 и 5 и чл. 28
от Наредбата за условията, реда за записване,
отписване и преместване на деца в общинските
детски градини на територията на община Брез
ник. Образувано е адм.д. № 148/2017 г. по описа
на Административния съд – Перник.
2653
Административният съд – Пловдив, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е постъпило оспорване от Окръжна
прокуратура – Пловдив, на чл. 16, чл. 20, ал. 4 и
чл. 6 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
в община Куклен, по което е образувано адм. д.
№ 741 по описа за 2017 г. на Административния
съд – Пловдив, ІІ състав. Ответник е Общинският съвет – гр. Куклен. Делото е насрочено за
14.06.2017 г. от 9 ч.
2654
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Административният съд – Пловдив, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е постъпило оспорване от СНЦ
„Български правозащитен алианс“ – Пловдив,
на чл. 9, ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество на Община Съединение, по което е
образувано адм. д. № 883 по описа за 2017 г. на
Административния съд – Пловдив, ІІ състав.
Ответник е Общинският съвет – гр. Съединение.
Делото е насрочено за 14.06.2017 г. от 9 ч.
2655
Административният съд – Разград, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е постъпил протест от прокурор в
Окръжна прокуратура – Разград, с искане да бъде
отменен чл. 16, ал. 1, т. 5 и 6, чл. 22, ал. 3, т. 2,
чл. 32, ал. 4, 5 и 6 и чл. 33, ал. 1, т. 4 от Наредба
№ 27 за условията и реда за записване, отписване
и приемане на деца в общинските детски градини
на територията на община Разград, приета с решение на Общинския съвет – Разград, по който
е образувано адм.д. № 45/2017 г. по описа на
Административния съд – Разград, насрочено за
16.05.2017 г. от 10,30 ч. Всеки, който има правен
интерес, може да се присъедини към оспорването
или да встъпи като страна до началото на устните състезания при всяко положение на делото
съгласно чл. 189, ал. 2 АПК.
2656
Административният съд – Силистра, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че е постъпило оспорване от заместник
окръжен прокурор при Окръжна прокуратура – Силистра, на чл. 17, ал. 4, т. 1 от Наредбата за
определяне и администриране на местните такси
и цени на услугите в община Силистра, приета с
Решение № 1105 по протокол № 44 от 6.03.2003 г.
от заседание на Общинския съвет – гр. Силистра,
по което е образувано адм. д. № 68/2017 г. по
описа на Административния съд – Силистра,
насрочено за 3.05.2017 г. от 11 ч.
2680
Административният съд – Силистра, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че е постъпило оспорване от заместник
окръжен прокурор при Окръжна прокуратура – Силистра, на чл. 1, ал. 2, чл. 26, ал. 1 и 2 и
чл. 27, ал. 1 и 2 от Наредбата за управление на
общинските пътища в община Силистра, приета с
Решение № 1220 по протокол № 36 от 27.05.2010 г.
от заседание на Общинския съвет – гр. Силистра, по което е образувано адм. д. № 72/2017 г.
по описа на Административния съд – Силистра,
насрочено за 3.05.2017 г. от 11 ч.
2681
А д м и н ис т рат и вн и я т с ъд – Си л ис т ра , на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1
АПК съобщава, че е постъпило оспорване от
прокурор при Окръжна прокуратура – Силистра, на чл. 15, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от Наредбата за
определянето и администрирането на местните
такси и цени на услуги в община Кайнарджа, по
което е образувано адм. д. № 69/2017 г. по описа
на Административния съд – Силистра, насрочено
за 17.05.2017 г. от 10,30 ч.
2707
А дминистративният съд – София област,
втори състав, на основание чл. 188 във връзка с
чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че е образувано
адм. д. № 267/2017 г. по описа на съда по протест
на Окръжна прокуратура – София, което е насро-
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чено за разглеждане в открито съдебно заседание
на 14.06.2017 г. от 10 ч. и по което предмет на
оспорване са чл. 5, ал. 1, т. 4, чл. 22, ал. 6 и чл. 60
от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на община Златица. Конституирани
страни в производството са: оспорващ – Окръжната прокуратура – София, и административен
орган – Общинският съвет – гр. Златица, чрез
председателя.
2694
Административният съд – София област, четвърти състав, на основание чл. 188 във връзка с
чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че по жалба на
сдружение с нестопанска цел „Български правозащитен алианс“ е образувано адм. д. № 305/2017 г.
по описа на съда, което е насрочено за разглеждане на 7.06.2017 г. от 10 ч. и по което предмет
на оспорване е чл. 66, ал. 1 и 2 от Наредбата за
управление на общинските пътища на община
Самоков. Конституирани страни в производството
са: оспорващ – СНЦ „Български правозащитен
алианс“, административен орган – Общинският
съвет – гр. Самоков, страна – Окръжната прокуратура – София.
2709
Административният съд – Хасково, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е постъпила жалба от сдружение
с нестопанска цел „Български правозащитен
алианс“ – Пловдив, с която се оспорва чл. 62 и
63 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на община Симеоновград, по която
е образувано адм.д. № 313/2017 г. по описа на
Административния съд – Хасково, насрочено за
17.05.2017 г. от 10,30 ч.
2668
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, чл. 20, ал. 1, чл. 53а, ал. 2, т. 4 и чл. 62 от
Наредбата за определяне и администриране на
местните такси и цени на услуги на територията
на община Симеоновград, по който е образувано
адм.д. № 372/2017 г. по описа на Административния
съд – Хасково, насрочено за 7.06.2017 г. от 10,30 ч.
2687
Смолянският окръжен съд призовава Саджит
Махмуд Али, гражданин на Република Ирландия, роден на 31.07.1977 г. в Гелуей, ответник по
търг. дело № 68/2016 г. по описа на съда, който
в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ следва да се яви в деловодството
на Смолянския окръжен съд за връчване на
книжата по делото съгласно изискванията на
чл. 367, ал. 1 ГПК.
2690
Петричкият районен съд призовава Велика
Туфова Малчева (Манчева) с адрес Петрич,
ул. Никола Вапцаров 12, като ответница по
гр.д. № 63/2016 г. по описа на ПРС, заведено от
„Стримона“ – ЕООД, по чл. 34 ЗС и чл. 341 ГПК,
като є указва, че в двуседмичен срок от датата на
обнародването в „Държавен вестник“ следва да
се яви в деловодството на съда за получаване на
съдебни книжа: искова молба и доказателствата
към нея, като в случай, че не се яви, съдът ще є
назначи особен представител на разноски на ищеца.
2674
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ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
144. – Управителният съвет на сдружение
„Българска Федераци я на Ин д устриа лните
Енергийни Консуматори“ (БФИЕК), София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква годишно
общо събрание на 18.05.2017 г. в 11 ч. на адрес:
ул. Университетски парк 1, АУБГ, 1700 София,
при следния дневен ред: 1. приемане на доклад за
дейността за 2016 г.; 2. приемане на финансов отчет
на БФИЕК за 2016 г.; 3. приемане на одитирани
ГФО на БФИЕК за 2015 и 2016 г.; 4. освобождаване
от отговорност членовете на УС на БФИЕК за
дейността им за периода 2015 – 2016 г.; 5. разни.
2782
6. – Управителният съвет на Националната
лозаро-винарска камара (НЛВК) на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо отчетно-изборно
събрание на сдружението на 15.06.2017 г. в 11 ч.
в ИнтерЕкспоЦентър в София, бул. Цариградско
шосе 147, зала „Родопи“, при следния дневен
ред: 1. приемане на годишен отчет за дейността
и работата на управителния съвет на сдружението за периода от 1.01.2015 г. до 31.12.2016 г.; 2.
приемане на финансов отчет на сдружението за
2015 г., 2016 г. и доклад на контролния съвет;
3. приемане на бюджета на НЛВК за 2017 г.; 4.
освобождаване от длъжност на председателя на
УС, членовете на УС и членовете на контролния
съвет и освобождаването им от отговорност
за дейността им в периода от 12.12.2013 г. до
31.12.2016 г.; 5. промени в устава на НЛВК; 6.
избор на председател на НЛВК; 7. избор на управителен съвет на НЛВК; 8. избор на контролен
съвет на НЛВК; 9. разни. Материалите за общото
събрание са на разположение на членовете на
НЛВК в седалището и адреса на управление на
сдружението. Канят се всички членове на НЛВК
или писмено упълномощени представители да
вземат участие в събранието. 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.
2684
7. – Управителният съвет на ББК „Феникс
Ресурс“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква годишно общо събрание на членовете на
камарата на 22.06.2017 г. в 15,15 ч. в седалището
на камарата: София, п.к. 1233, ул. Софроний Врачански 104, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на УС на камарата за 2016 г.; проект за
решение – ОС приема отчета на УС за 2016 г.; 2.
отчет за дейността на КС на камарата за 2016 г.;
проект за решение – ОС приема отчета на КС за
дейността му през 2016 г.; 3. приемане на размера
на членския внос и бюджета за 2017 г.; проект
за решение – ОС приема размера на членския
внос и бюджета за 2017 г.; 4. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 16,15 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
2704
3. – Съветът на настоятелството на сдружение
„Училищно настоятелство при 49 ОУ „Бенито
Хуарес – Надежда“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на
сдружението на 28.06.2017 г. в 18,30 ч. в София,
ул. Константин Фотинов 4, сградата на 49 ОУ
„Бенито Хуарес“, ет. 2, учителската стая, при
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следния дневен ред: 1. приемане на доклад за
дейността и финансовия отчет на сдружението за
2016 г.; проект за решение – ОС приема доклада
за дейността на сдружение „Училищното настоятелство при 49 ОУ „Бенито Хуарес“ – Надежда“
без възражения; 2. приемане на бюджета и плана
за дейността на сдружението за 2016 г.; проект
за решение – ОС приема финансовия отчет на
сдружение „Училищното настоятелство при 49
ОУ „Бенито Хуарес“ – Надежда“ без възражения;
3. обсъждане и приемане на бюджет и план за
дейността на сдружението за 2017 г.; проект за решение – ОС приема предложения от председателя
бюджет и план за дейността на сдружението за
2017 г.; 4. обсъждане на предложения, постъпили
в настоятелството; проект за решение – ОС взема
решение да се направи проучване за: необходимостта от наемане на учител за работа след
учебните занятия с учениците; организацията
на летни училища; необходими средства за поддръжка на училищния басейн и ангажименти на
настоятелството; 5. освобождаване от длъжност
и отговорност на зам.-председателя по САД на
УН; проект за решение – ОС взема решение да
освободи от длъжност и отговорност зам.-председателя по стопански и административни дейности на училищното настоятелство – Христина
Николова Григорова; 6. освобождаване на член
на сдружението; проект за решение – ОС взема
решение да освободи Христина Николова Григорова като член на сдружението; 7. избор на нов
зам.-председател по САД на УН на сдружението;
проект за решение – ОС избира за нов зам.-председател по САД на УН на сдружението Наталия
Руменова Стоянова-Перон; 8. избор на нов член
на контролната родителска комисия; проект за
решение – ОС избира за нов член на контролната
родителска комисия Кирил Каменов Сапунджиев.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при съшия дневен ред и може да
се проведе колкото и членове да се явят.
2705
10. – Управителният съвет на Сдружението
на бургаските болници – Бургас, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на сдружението на 31.05.2017 г. в 10 ч. в
Бургас, кв. Ветрен, ул. Александър Стамболийски
43, при следния дневен ред: 1. представяне и
приемане на годишен финансов отчет на сдружението; 2. представяне и одобряване на годишен
доклад за дейността на сдружението. Писмените
материали са на разположение на членовете в
седалището на сдружението. При поискване ще
бъдат представени на всеки член безплатно. При
липса на кворум на основание чл. 30 от устава
на сдружението и чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще
се проведе същия ден в 11 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
2683
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Автомобилен спортен клуб
СБА – Варна“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 6.06.2017 г. в 16,30 ч. във
Варна, Клуб на автомобилиста „Финал“, ул. Ян
Хунияди 7, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на клуба; 2. приемане на решение за
прекратяване на клуба и ликвидация; 3. избор на
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ликвидатор. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе в
17,30 ч. на същото място и при същия дневен ред.
2693
216. – Управителният съвет на ЛРД „Гларус“ – Поморие, на основа н ие ч л. 26, а л. 3
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на дружеството
на 27.05.2017 г. в 9,30 ч. в заседателната зала в
сградата на дружеството в Поморие, ул. Княз
Борис І № 55, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на управителния съвет за 2016 г. и
мандата, който приключва през 2017 г.; 2. отчет
за дейността на КРК; 3. приемане на годишен
план за дейността на сдружението за 2017 г.; 4.
приемане на финансов годишен план за дейността и щатното разписание на сдружението за
2017 г.; 5. определяне размера на членския внос
за 2018 г.; 6. промяна в устава на сдружението;
7. избор на управителен съвет и КРК на сдружението; 8. избор на делегати на общото събрание
на НЛРС – СЛРБ; 9. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание
ще се проведе същия ден в 11 ч.
2662
1. – Управителният съвет на Съюза на хотелиерите – Варна, к.к. Златни пясъци, на основание чл. 12 от устава на съюза и чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно общо събрание на членовете си
на 10.06.2017 г. в 13 ч. в конферентната зала на
хотел „Мадара“, к.к. Златни пясъци, при следния
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дневен ред: 1. отчет за дейността на УС в периода 1.01.2016 г. – 31.05.2017 г.; 2. доклад на КС за
дейността в периода 1.01.2016 г. – 31.05.2017 г.;
3. приемане на годишния финансов отчет на
съюза за 2016 г. и финансов отчет за периода
1.01.2017 г. – 31.05.2017 г.; 4. освобождаване от отговорност на членовете на УС и КС за дейността
им към датата на освобождаването им; 5. приемане на бюджета за 2018 г.; 6. избор на органи
на управление на сдружението – УС, КС; 7. разни.
При липса на кворум на основание чл. 13, ал. 8
от устава на съюза и чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден един час по-късно, на
същото място и при същия дневен ред независимо
от броя на явилите се членове или представители.
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Красимир Желев Георгиев – ликвидатор на
сдружение с нестопанска цел „Мото туристически клуб „Веригите“ със седалище и адрес на
управление гр. Гълъбово, област Стара Загора,
ул. Персенк 5, БУЛСТАТ 123532294, в ликвидация по ф.д. № 920/2000 г. по описа на Окръжния
съд – Стара Загора, на основание чл. 14, ал. 4
ЗЮЛНЦ кани кредиторите на сдружението да
предявят вземанията си в 6-месечен срок от
датата на обнародване на поканата в „Държавен
вестник“ на адреса на управление на сдружението.
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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
e-mail: DVest@parliament.bg, rumen@parliament.bg.
Електронна страница на „Държавен вестник“: http://dv.parliament.bg
IBAN номерът на банковата сметка на „Държавен вестник“ е:
BG10BNBG96613100170401, BIC на БНБ – BNBGBGSD
Печат: „Алианс принт“ – ЕООД, София 1592, ул. Илия Бешков 3
ДЪРЖ АВЕН ВЕСТНИК
ISSN 0205 – 0900

