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София

Цена 0,80 лв.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ
Министерски съвет
 Постановление № 76 от 18 април
2017 г. за одобряване на допълнител
ни разходи/трансфери от резерва по
чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1 от Зако
на за държавния бюджет на Републи
ка България за 2017 г. за непредвидени
и/или неотложни разходи за предотвра
тяване, овладяване и преодоляване на
последиците от бедствия
 Постановление № 77 от 19 април
2017 г. за изменение и допълнение на
Правилника за устройството и дей
ността на Министерството на вът
решните работи, приет с Постанов
ление № 207 на Министерския съвет
от 2014 г.

и съоръжения, свързани с пожарната
безопасност, от търговци и контрола
върху тях
23
Министерство
на земеделието и храните

2

Министерство
на образованието и науката

7

 Решение № 201 от 18 април 2017 г.
за продължаване срока на Разрешени
ето за търсене и проучване на нефт
и природен газ – подземни богатства
по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за под
земните богатства, в площта „Блок
1-21 Хан Аспарух“, разположена в из
ключителната икономическа зона на
Република България в Черно море
23
Министерство
на вътрешните работи
 Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 8121з-531 от 2014 г. за
реда и условията за осъществяване на
дейности по осигуряване на пожарна
безопасност на обекти и/или поддър
жане и обслужване на уреди, системи

 Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 66 от 2006 г. за изиск
ванията към ветеринарномедицинските аптеки
24

 Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 6 от 2015 г. за познава
телните книжки, учебниците и учебните помагала
25
Министерство
на регионалното развитие
и благоустройството
 Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 2 от 2004 г. за планира
не и проектиране на комуникационнотранспортните системи на урбанизираните територии
26
Комисия за финансов
надзор
 Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 49 от 2014 г. за задължи
телното застраховане по чл. 249, т. 1
и 2 от Кодекса за застраховането и за
методиката за уреждане на претен
ции за обезщетение на вреди, причинени на моторни превозни средства
29
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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 76
ОТ 18 АПРИЛ 2017 Г.

за одобряване на допълнителни разходи/
трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ,
т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на
Република България за 2017 г. за непредвидени
и/или неотложни разходи за предотвратяване,
овладяване и преодоляване на последиците
от бедствия
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи/
трансфери за 2017 г. в общ размер 15 692 093 лв.
за изпълнение на проекти/дейности за пре
дотвратяване, овладяване и преодоляване на
последици от бедствия, разпределени, както
следва:
1. по бюджета на Министерския съвет за
2017 г. – средства в общ размер 490 539 лв.,
разпределени, както следва:
а) на облас т ни я у п ра ви т ел на облас т
Кърджали за извършване на проектантска
услуга – изготвяне на технически проект за
корекционни мероприятия в у частъци на
р. Боровица – стабилизиране на коритото и
бреговете – 23 880 лв.;
б) на областния управител на област Па
зарджик – средства в общ размер 362 645 лв.,
разпределени, както следва:
аа) за възстановяване на извършени непред
видени разходи за Обект „Участък от лява дига
на р. Луда Яна в землището на с. Пищигово
от км 8+400 до км 8+600“ – 87 077 лв.;
бб) за възстановяване на извършени непред
видени разходи за Обект „Участък от лява дига
на р. Тополница в землището на гр. Пазарджик
от км 1+070 до км 1+350“ – 131 107 лв.;
вв) за възстановяване на извършени непред
видени разходи за Обект „Участък от лява дига
на р. Луда Яна в землището на с. Пищигово
от км 9+150 до км 9+250“ – 144 461 лв.;
в) на областния управител на област Шумен
за възстановяване на средства за извършени
неотложни аварийни работи в района на
с. Хитрино, община Хитрино – 104 014 лв.;
2. по бюджета на Министерството на от
браната – средства в общ размер 284 223 лв.,
в т.ч. 23 586 лв. в частта „Персонал“, разпре
делени, както следва:
а) за разплащане на разходи за оказване
на помощ от състава на Сухопътни войски,
участвали в гасенето на горски пожари на
територията на страната в периода от 29 юли
2016 г. до 21 септември 2016 г. – 36 560 лв.;

б) за разплащане на разходи за пожарога
сене от въздуха през месеците юли, август и
септември 2016 г. на територията на страна
та – 111 882 лв.;
в) за укрепване на бреговата ивица на част
ВР 1326 І в местността Карантината, кв. Га
лата, гр. Варна – 123 464 лв.;
г) за разплащане на разходи за ликвидиране
на последствията от тежки зимни условия,
отстраняване на надвиснала скала над пътно
платно и гасене на горски пожар от 28 де
кември 2015 г. до 30 януари 2016 г. – 4992 лв.;
д) за разплащане на непредвидени разходи
за участието на военните формирования от
Сухопътни войски в операция по търсене и
спасяване на цивилен гражданин в района на
връх Ботев – 7325 лв.;
3. по бюджета на Министерството на вът
решните работи – средства в общ размер
410 443 лв., в т.ч. 220 407 лв. в частта „Пер
сонал“, разпределени, както следва:
а) за орг а н изи ра не и п р овеж да не на
XV Национално ученическо състезание „За
щита от пожари, бедстви я и извънредни
ситуации“ – 2017 г., в гр. Бургас – 13 030 лв.;
б) за организиране и провеждане на XVІІІ Републикански състезания на МПО „Млад ог
неборец“ – 2017 г., в к.к. Албена, област Доб
рич – 19 016 лв.;
в) за възстановяване на непредвидени раз
ходи, извършени от структури на МВР при
овладяване на кризисни ситуации в периода
септември – декември 2016 г. – 38 833 лв.;
г) за възстановяване на непредвидени
разходи, извършени от структури на МВР
п ри овла д яване на к ризисна си т уаци я в
района на жп гара Хитрино през декември
2016 г. – 107 570 лв.;
д) за възстановяване на непредвидени разхо
ди, извършени от структури на МВР при овла
дяването на кризисни ситуации в период а ок
томври 2015 г. – февруари 2016 г. – 46 192 лв.;
е) за възстановяване на непредвидени
разходи, извършени от структури на МВР
при овлад яване на извънредни сит уации
в периода декем ври 2 015 г. – с еп т ем ври
2016 г. – 185 802 лв.;
4. по бюд жета на Министерството на
здравеопазването – средства в общ размер
91 707 лв., разпределени, както следва:
а) за ремонт на болнична сграда в МБАЛ –
Силистра – 46 578 лв.;
б) за ремонт на покрив и помещения в
болнична сграда (помещаваща І ЖО, І МО и
ГО) – Държавна психиатрична болница – Кър
джали – 45 129 лв.;
5. по бюджета на Министерството на обра
зованието и науката – средства в общ размер
1 513 322 лв., разпределени, както следва:
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а) за укрепване и ремонт на западен блок
на сградата на ПУ „Стефан Караджа“ в Плов
див – 505 383 лв.;
б) за възстановяване на учебна сграда на
Професионалната гимназия по механотехника
„Юрий Гагарин“, Русе – 55 760 лв.;
в) за реконструкция и ремонт на източ
но крило на Учителския институт „Паисий
Хилендарски“ – Пловдив, филиал „Любен
Каравелов“, УПИ VІІІ, кв. 165 по плана на
гр. Кърджали – 952 179 лв.;
6. по бюджета на Община Разлог – за
разп лащане на неп редви дени разходи за
разчистване на коритото и изграждане на
диги на р. Глазне в контактната зона на
с. Баня – 21 048 лв.;
7. по бюджета на Община Малко Тър
ново – за авариен ремонт на отводнителен
канал по ул. Градище и ул. Княз Борис І
от о.т. 179 – о.т. 180 – о.т. 181 – о.т. 184а –
о.т. 184 – о.т. 185 – о.т. 228 – о.т. 229 – о.т. 230
до о.т. 325 и заустването му в съществуваща
дъждовна канализация на гр. Малко Търно
во – 104 068 лв.;
8. по бюджета на Община Бяла (Вн) – за
аварийно-възстановителни работи на мостово
съоръжение на Път „VAR 2071 ІІІ-906 – Дю
лино – Попович при км 2+900“ – 669 473 лв.;
9. по бюджета на Община Аксаково – за
разплащане на спасителни и неотложни ра
боти по време на обявено бедствено положе
ние – 96 096 лв.;
10. по бюджета на Община Девня – за на
маляване на риска от екологично замърсяване
и осигуряване на безопасност и сигурност
на работещите в Промишлена зона – Девня,
г р. Девн я, и на населението на община
та – 418 147 лв.;
11. по бюджета на Община Долни чиф
лик – средства в общ размер 35 969 лв., раз
пределени, както следва:
а) за разплащане на снегопочистване в
условията на частично бедствено положе
ние – 1840 лв.;
б) за разплащане на снегопочистване в
условията на частично бедствено положе
ние – 10 450 лв.;
в) за разплащане на разходи на „М. Н.
Строй“ – ООД, за неотложни аварийни ра
боти по дере № 2 в с. Гроздьово по Заповед
№ РД-1628 от 7.10.2014 г. – 23 679 лв.;
12. по бюджета на Община Дългопол – сред
ства в общ размер 792 506 лв. за възстановяване
на разходи за извършени неотложни аварийновъзстановителни работи при овладяване на
бедствено положение на 1 февруари 2015 г.
на територията на общината, разпределени,
както следва:
а) за възстановяване на разходи за извър
шени неотложни аварийно-възстановителни
работи на дига, пътища и улици, за дезин
фектанти и за отводняване – 11 241 лв.;
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б) за разходи на „Пътища и мостове“ –
ЕООД – 22 049 лв.;
в) з а р а з ход и н а „И н жс т р ой и н жене 
ринг“ – ЕООД – 24 062 лв.;
г) за разходи на „МН Строй“ – ООД –
33 384 лв.;
д) з а ра з ход и н а „ Х а я – С “ – ООД –
49 752 лв.;
е) за разходи на „П ла н Д“ – ЕООД –
141 812 лв.;
ж) з а ра зход и на „ Х а я – С “ – ООД –
142 180 лв.;
з) з а р а з хо д и н а „ Д ю н а“ – Е О ОД –
170 722 лв.;
и) за разход и на „Нек т он-2“ – ООД –
197 304 лв.;
13. по бюджета на Община Провадия – сред
ства в общ размер 62 133 лв., разпределени,
както следва:
а) за разплащане на неотложни аварийни
работи по отводняване на кв. 57, с. Бозвелий
ско – 7439 лв.;
б) за разбиване на бетонови фундаменти в
коритото на р. Анна, дере в района на с. Сла
вейково – 8975 лв.;
в) за разплащане на неотложни аварийновъзстановителни работи по отводняване на
кв. 47, с. Блъсково – 12 359 лв.;
г) за разбиване на 3 напукани, изветрели
и склонни към срутване скални къса по за
падния склон на гр. Провадия – 33 360 лв.;
14. по бюджета на Община Суворово – за
възстановяване на извършени непредвидени
разходи по време на обявено бедствено по
ложение – 9780 лв.;
15. по бюджета на Община Горна Оряхови
ца – за разплащане на извършени неотложни
аварийни работи за почистване на пътища
и отводнителни канали в населените мес
та – 143 253 лв.;
16. по бюджета на Община Борован – за
аварийно-възстановителни работи на мост
при с. Малорад – 393 490 лв.;
17. по бюджета на Община Мизия – за
възстановителна помощ на пострадалите от
наводнение през 2014 г. жители на гр. Мизия
и с. Крушовица – 511 270 лв.;
18. по бюджета на Община Габрово – за
възстановяване на разходи за извършени не
отложни възстановителни работи по пътната
инфраструктура – 292 337 лв.;
19. по бюджета на Община Дряново – за
възстановяване на разходи за извършени ава
рийно-възстановителни работи на общински
път „GAB 3144 (Туринча – Соколово – Маноя)
на км 5+200“ – 298 767 лв.;
20. по бюджета на Община Трявна – за
укрепване на подпорна стена по бреговете
на Стояновско дере, гр. Трявна – 62 217 лв.;
21. по бюджета на Община Добричка – за
разплащане на непредвидени разходи за оси
гуряване проходимост на маршрут „с. Батово
до разклон за с. Одърци“ – 480 лв.;

С Т Р.

4

ДЪРЖАВЕН

22. по бюджета на Община Тервел – сред
ства в общ размер 6474 лв., разпределени,
както следва:
а) за разплащане на непредвидени разхо
ди за осигуряване проходимост на маршрут
„гр. Тервел – с. Божан и обратно от път ІІІ7102“ – 420 лв.;
б) за разплащане на непредвидени разхо
ди за провеждане на спасителни работи на
територията на общината – 468 лв.;
в) за разплащане на непредвидени разхо
ди за осигуряване проходимост на маршрут
„с. Божан – с. Поп Груево и обратно от път
DOB 2191“ – 546 лв.;
г) за разплащане на непредвидени разходи
за осигуряване на проходимост на маршрут
„гр. Тервел – с. Жегларци от РП ІІІ-207, раз
клона за селата Орляк – Зърнево РП ІІІ-2075
и обратно“ – 5040 лв.;
23. по бюджета на Община Кърджали – сред
ства в общ размер 119 890 лв., разпределени,
както следва:
а) за разплащане на извършени разходи
за възстановяване на плочест водосток и по
чистване на дере в участък от път между кв.
Възрожденци и църквата „Св. Спас“ в района
на Кьош дере, гр. Кърджали – 27 136 лв.;
б) за възстановяване на разходи за извър
шени аварийно-възстановителни работи по
транспортната инфраструктура, дере и пре
ливници на микроязовири – 92 754 лв.;
24. по бюджета на Община Черноочене – за
възстановяване на разрушена пътна настилка
и изграждане на подпорна стена на общински
път (ІІ-58), разклон махала Долна, с. Габрово,
от км 0+820 до км 0+940 – 162 494 лв.;
25. по бюджета на Община Кюстендил –
средства в общ размер 320 506 лв. за възста
новяване на извършени аварийни разходи,
разпределени, както следва:
а) за почистване на общински отводнителен
канал в местността Шипоко в землището на
с. Жабокрът – 432 лв.;
б) за възстановяване на хидротехническо
съоръжение (дига) отдясно по посока на дви
жението на р. Банска извън регулацията на
населеното място – с. Жабокрът – 1527 лв.;
в) за укрепване устоите на мост на р. Бист
рица на главен път І-6/Е-871 ГКПП Гюеше
во – К юстендил – Перник – Софи я, извън
регулацията на с. Ябълково – 5875 лв.;
г) за възстановяване на участък от общин
ски път KNL 3113 – 1,42 км от разклона за
с. Бобошево – 3914 лв.;
д) за възстановяване на отнесена част от
път, свързващ махала Амиджина със с. Горно
Уйно и с. Долно Уйно – 201 лв.;
е) за възстановяване на отнесена част от
път, свързващ махала Мазгарци в землището
на с. Горно Уйно – 344 лв.;
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ж) за възстановяване на участък от път KNL
1117, І-6 (от км 1+400 до км 1+500) – с. Дво
рище – 36 884 лв.;
з) за възстановяване на участък от път
KNL 1117, І-6 – 15,900 км (от км 0+000 до км
6+500) – с. Шипочано – 1875 лв.;
и) за възстановяване на участък от път
KNL 2138, ІV – 13,700 км (от км 7+100 до км
7+600) – с. Търсино – 5603 лв.;
к) за възстановяване на участък от път
KNL 2138, ІV – 13,700 км (от км 7+100 до км
7+600) – с. Търсино – 291 лв.;
л) за възстановяване на участък от път
ІІІ-6224 (с. Слокощица – с. Ново село) и път
ІІІ-6202 (с. Слокощица – с. Богослов – хижа
„Три буки“) – 15 км, след табелата на разклона
за с. Слокощица, от км 1+000 до км 4+700 в
посока с. Слокощица – 258 945 лв.;
м) за възстановяване на участък от засег
натата инфраструктура – пътно съоръжение
на главен път – с. Полетинци – 1839 лв.;
н) за възстановяване на хидротехническо
съоръжение (дига) отдясно по посока на дви
жението на р. Банска, извън регулацията на
с. Жабокрът – 2088 лв.;
о) за възстановяване на засегнатата ин
фраструктура вследствие свличане на земна
маса в 30-метров участък на левия бряг на
р. Новоселска в землището на с. Слокощи
ца – 688 лв.;
26. по бюд же та на Общ и на Беркови
ца – за възстановяване на жилище на Ц.М.П.,
С.Г.П. и К.Г.Ц. на ул. Здравец 3, гр. Берко
вица – 5028 лв.;
27. по бюджета на Община Брацигово – за
изграждане на подпорни стени по корито
то на р. Умишка, гр. Брацигово, от имот
пл. № 06207.5.287 до имот пл. № 06207.5.28
и от имот пл. № 06207.5.276 до имот пл.
№ 06207.5.288, ІІ етап – 239 964 лв.;
28. по бюджета на Община Белово – сред
ства в общ размер 1 278 927 лв., разпределени,
както следва:
а) за възстановяване и укрепване на учас
тък от общински път с. Сестримо – ВЕЦ
„Сестримо“ – 636 945 лв.;
б) за неотложни възстановителни рабо
ти на Читалище „Св. св. Кирил и Мето
дий – 1910“, с. Мененкьово, вследствие на
пожар – 641 982 лв.;
29. по бюджета на Община Септември – за
възстановяване на непредвидени разходи за
взривни работи при премахването на тух
лен комин на ДИП „Победа“ – гр. Септем
ври – 35 880 лв.;
30. по бюджета на Община Стрелча – за
укрепване на подпорна стена на ул. Вълк № 9,
гр. Стрелча – 29 998 лв.;
31. по бюджета на Община Земен – сред
ства в общ размер 75 826 лв., разпределени,
както следва:
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а) за изграждане на подпорна стена на
ул. ОК 17 – ОК 20 по имотна граница ІV-46,
с. Беренде – 73 918 лв.;
б) за възстановяване на мост на р. Глого
вичка, с. Дивля, свързващ махала Кушова и
махала Дъбрава – 1908 лв.;
32. по бюджета на Община Левски – сред
ства в общ размер 85 596 лв., разпределени,
както следва:
а) за почистване на отводнителен канал
в южната част на с. Аспарухово – 12 415 лв.;
б) за почистване на отводнителен канал в
северната част на с. Аспарухово – 14 213 лв.;
в) за почистване на отводнителен канал
в землището на с. Козар Белене, от ОК
80 – ОК 83, от ОК 100 – ОК 96 – ОК 94 – ОК
66 – 58 968 лв.;
33. по бюджета на Община Асеновград – за
укрепителни съоръжения на път PDV 3016/
ІІ-86, Асеновг ра д – Бачково/ – Л ясково –
граница (Асеновград – Куклен) – Яворово –
До бра л ък – І І І- 86 0 4/п ри к м 1+10 8 и к м
2+650 – 824 066 лв.;
34. по бюджета на Община Първомай – сред
ства в общ размер 733 927 лв., разпределени,
както следва:
а) за аварийно-възстановителни работи по
реконструкция на подпорна стена на ул. 16-а
в с. Буково – 255 779 лв.;
б) за аварийно-възстановителни работи
по реконструкция на ул. Първа, с. Буково –
478 148 лв.;
35. по бюджета на Община Садово – за
почистване коритата на три дерета, преми
наващи през територията на с. Чешнегирово,
и за реконструкция на мостове – 650 222 лв.;
36. по бюджета на Община Иваново – сред
ства в общ размер 33 522 лв., разпределени,
както следва:
а) за разплащане на непредвидени разходи
за почистване на общинската пътна мрежа
по време на услож нена зимна обстанов
ка – 7740 лв.;
б) за разплащане на разходи за възстано
вяване на експлоатационната годност на мост
на ул. Тунджа в с. Пиргово – 25 782 лв.;
37. по бюджета на Община Сливо поле –
средства в общ размер 23 769 лв., разпреде
лени, както следва:
а) за разплащане на непредвидени разходи
за почистване на общинската пътна мрежа
в усложнена зимна обстановка – 11 280 лв.;
б) за разплащане на непредвидени разходи
за почистване на общинската пътна мрежа
по време на услож нена зимна обстанов
ка – 12 489 лв.;
38. по бюджета на Община Главиница – за
разплащане на непредвидени разходи за оси
гуряване на проходимост на пътища на тери
торията на общината по време на частично
бедствено положение – 22 654 лв.;
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39. по бюджета на Община Сливен – сред
ства за възстановяване на извършени непред
видени разходи в общ размер 874 863 лв.,
разпределени, както следва:
а) за овладяване на бедствено положение
по поречието на р. Селишка в района на се
лищно образувание „Селището“ – 67 975 лв.;
б) за отвеждането на повърхностни и скатни
води извън зоната на активиран свлачищен
процес на път за с. Зайчаре – 3112 лв.;
в) за неотложни аварийно-възстановител
ни работи в района на ул. Столетов № 49 в
посока ул. Козлодуй 1, гр. Сливен – 6034 лв.;
г) за овладяване на бедствено положение
на част от територията на с. Селиманово през
2015 г. – 16 500 лв.;
д) за аварийно-възстановителни работи
по сградата на Здравната служба в с. Злати
войвода – 20 126 лв.;
е) за овладяване на бедствено положение на
част от територията на с. Раково – 26 099 лв.;
ж) за овладяване на бедствено положение
на територията на общински път № 14275.283
в землището на с. Гавраилово, местност
та Калиница, с граници: на север – имо
т и с № 14275.41.11, 32 , и на юг – р. Т у н
джа – 52 225 лв.;
з) за овладяване на бедствено положение
вследствие на свлачищни деформации на пътя
Бяла – Въглен и р. Чифлишка в землището
на с. Въглен – 59 441 лв.;
и) за овладяване на бедствено положение
вследствие на наводнение в с. Крушаре през
2014 г. – 61 147 лв.;
к) за овладяване на бедствено положение
вследствие на наводнение в с. Тополчане през
2014 г. – 68 986 лв.;
л) за овладяване на бедствено положение
в с. Желю войвода – 71 657 лв.;
м) за възстановяване на разходи на „Рая
52“ – ООД, при овладяване на бедствено по
ложение на част от територията на гр. Кермен
през 2014 г. – 71 753 лв.;
н) за възстановяване на разходи за неотлож
ни аварийно-възстановителни работи вслед
ствие на наводнение в с. Сотиря – 119 831 лв.;
о) за възстановяване покрива на сградата
на Народно читалище „Изгрев 1928“ – с. Дра
годаново – 57 511 лв.;
п) за ликвидиране на критична ситуация
в кметство на с. Бяла – 13 208 лв.;
р) за овладяване на свлачищен процес на път
SLV 1068 – общинска собственост, в участъка
от км 2+500 до км 2+600, Бяла – Новачево,
с. Новачево – 59 988 лв.;
с) за ликвидиране на критична ситуа
ция в района на Новоселски мост, гр. Сли
вен – 71 839 лв.;
т) за отвеждане на скатни води в р. Сотир
ска в южния край на с. Сотиря – 21 141 лв.;
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у) за у к репва не на д ънен п ра г около
мостово съоръжение, на речно дъно и за
корек ци я на р. Гл у шничка в цент ъра на
с. Глушник – 6290 лв.;
40. по бюджета на Община Рудозем – за
възстановяване на подпорна стена за укрепване
на главния колектор на града и на левия бряг
на р. Арда в кв. 31, гр. Рудозем – 231 543 лв.;
41. по бюджета на Община Девин – за
изграждане на подпорна стена, укрепваща
улица от о.т. 6 до о.т. 24 по ПУП на с. Три
град – 164 000 лв.;
42. по бюджета на Община Доспат – за
възстановяване на подпорна стена при УПИ
ХІ-122, кв. 13, двор на училище, и централна
детска градина, с. Црънча – 112 677 лв.;
43. по бюджета на Община Златоград – за
изграждане на разтоварваща връзка на канала
по ул. Ст. Стамболов към гл. колектор I-A и
реконструкция на уличен канал на бл. 183,
Златоград – 62 875 лв.;
44. по бюджета на Община Неделино – за
подпорна стена по горната граница на Гро
бищен парк – Неделино (гробище Горно Не
делино) – 190 424 лв.;
45. по бюджета на Община Смолян – за
възстановяване на подпорна стена на ул.
Атанас Шапарданов в кв. Устово, гр. Смо
лян – 205 695 лв.;
46. по бюджета на Община Драгоман – за
разплащане на разходи за проектни и неот
ложни възстановителни работи на мост в
с. Владиславци – 182 195 лв.;
47. по бюджета на Община Сливница – за
разплащане на разходи за аварийно почистване
на критична част от коритото на р. Маматари
ца, с. Алдомировци, през 2015 г. – 73 563 лв.;
48. по бюджета на Община Мъглиж – за
почистване и основен ремонт на Каяря дере,
квартали № 6, 7, 8, 9 и № 109 по плана на
с. Ягода, ІІ етап – 237 322 лв.;
49. по бюджета на Община Гурково – за
разплащане на разходи за възстановяване на
плочест водосток на км 3+165 и път SZR 2101
(III-5007), от км 3+080 до км 3+165 – 3639 лв.;
50. по бюджета на Община Гълъбово – за
възстановяване на разходи на „Мини Марицаизток“ – ЕАД, за овладяване на горски пожар
в землището на с. Главан – 16 835 лв.;
51. по бюджета на Община Хасково – за
довършване строежа на мост на р. Харман
лийска на път ІV-80072 /HKV2252/ І-8 от км
0+000 до км 0+630/ с. Стойково – Любеново,
и варианта 0+581,36 – 789 700 лв.;
52. по бюджета на Община Минерални
бани – за аварийно почистване на коритото
на р. Банска в регулационните граници на
с. Сусам – 771 953 лв.;
53. по бюджета на Община Харманли – за
възстановяване на непредвидени разходи за
овладяване на горски пожар в района на
с. Черна могила, с. Изворово, с. Дрипчево,
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с. Остър камък, с. Надеж ден, с. Иваново,
с. Лешниково и местността Казала, землището
на гр. Харманли – 7453 лв.;
54. по бюджета на Община Венец – за
разплащане на разходи за снегопочистване в
условия на бедствено положeние на терито
рията на общината – 54 846 лв.;
55. по бюджета на Община Върбица – за
увеличаване проводимостта на р. Елешница
и изграждане на стоманобетонова пасарелка
в с. Тушовица – 243 410 лв.;
56. по бюджета на Община Каолиново – за
разплащане на разходи за снегопочистване в
условия на бедствено положение на терито
рията на общината – 17 696 лв.;
57. по бюджета на Община Нови пазар – за
разплащане на разходи по възстановяване
проходимостта на републикански и общин
ски пътища на територията на общината –
101 393 лв.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на резерва за непредвидени и/или
неотложни разходи за 2017 г. в частта за пре
дотвратяване, овладяване и преодоляване на
последиците от бедствия по чл. 1, ал. 2, раз
дел II, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет
на Република България за 2017 г.
Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 1 да
се увеличат разходите по бюджета на Ми
нистерския съвет за 2017 г. по „Политика в
областта на осъществяването на държавните
функции на територията на областите в Бъл
гария“, бюджетна програма „Осъществяване
на държавната политика на областно ниво“,
и показателите по чл. 6, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2017 г.
Чл. 3. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 2
да се увеличат разходите по „Политика в
областта на отбранителните способности“,
бюджетна програма „Подготовка и използ
ване на въоръжените сили“, по бюджета на
Министерството на отбраната за 2017 г.
(2) Със сумата 260 637 лв. да се увеличат
показателите по чл. 11, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2017 г.
Чл. 4. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 3
да се увеличат разходите по „Политика в об
ластта на пожарната безопасност и защитата
на населението при извънредни ситуации“,
бюджетна програма „Пожарна безопасност и
защита на населението при пожари, бедствия
и извънредни ситуации“, по бюджета на Ми
нистерството на вътрешните работи за 2017 г.
(2) Със сумата в размер 190 036 лв. да се
увеличат показателите по чл. 12, ал. 3 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2017 г.
Чл. 5. Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 4 да
се увеличат разходите по бюджетна програма
„А дминистрация“ по бюджета на Минис
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терството на здравеопазването за 2017 г. и
показателите по чл. 15, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2017 г.
Чл. 6. Със сумата 561 143 лв. да се уве
личат разходите по „Политика в областта
на всеобхватното, достъпно и качествено
пред у чилищно и у чилищно образование.
Учене през целия живот“, бюджетна програ
ма „Училищно образование“, по бюджета на
Министерството на образованието и науката
за 2017 г. и показателите по чл. 16, ал. 3 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2017 г.
Чл. 7. (1) Средствата за възстановителна
помощ по чл. 1, ал. 1, т. 17 да се предоставят
в съответствие с разпределението на сумата в
приложение № 2 към т. 2.3 от протокол № 1
на Междуведомствената комисия за възста
новяване и подпомагане към Министерския
съвет от 30 март 2017 г.
(2) Средствата по ал. 1 се предоставят на
правоимащите лица чрез общинската адми
нистрация по постоянен адрес на лицата по
касов и безкасов път.
Чл. 8. Главният секретар на Министерския
съвет, министърът на отбраната, министърът
на вътрешните работи, министърът на здраве
опазването и министърът на образованието и
науката да извършат съответните промени по
бюджетите съответно на Министерския съвет,
Министерството на отбраната, Министерство
то на вътрешните работи, Министерството на
здравеопазването и Министерството на обра
зованието и науката за 2017 г. и да уведомят
министъра на финансите.
Чл. 9. Министърът на финансите да из
върши съответните промени по централния
бюджет за 2017 г., включително на бюджетните
взаимоотношения на общините с централния
бюджет за 2017 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно
вание чл. 51, ал. 2 и чл. 109, ал. 3 от Закона
за публичните финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на главния секретар на Министерския
съвет, на министъра на отбраната, на минис
търа на вътрешните работи, на министъра на
здравеопазването, на министъра на образова
нието и науката, на областните управители на
областите Кърджали, Пазарджик и Шумен и
на кметовете на съответните общини.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Огнян Герджиков
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
2861
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 77
ОТ 19 АПРИЛ 2017 Г.

за изменение и допълнение на Правилника за
устройството и дейността на Министерството
на вътрешните работи, приет с Постановление № 207 на Министерския съвет от 2014 г.
(обн., ДВ, бр. 60 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 28,
67, 75 и 85 от 2015 г., бр. 2, 9, 86 и 90 от 2016 г.
и бр. 4, 9, 19 и 22 от 2017 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 2, ал. 1, в основния текст думите
„защита на правата и свободите на граж
даните, противодействие на престъпността,
защита на националната сигурност, опазване
на обществения ред“ се заменят с „превенция,
противодействие на престъпността, опазване
на обществения ред, защита на националната
сигурност, защита на правата и свободите на
гражданите, граничния контрол, регулиране
на миграционните процеси“.
§ 2. Член 3 се изменя така:
„Чл. 3. Основни структури на МВР са:
1. главните дирекции;
2. областните дирекции;
3. Специализираният отряд за борба с
тероризма (СОБТ);
4. дирекция „Вътрешна сигурност“ (ДВС);
5. дирекция „Миграция“ (ДМ);
6. дирекция „Международно оперативно
сътрудничество“ (ДМОС);
7. дирекциите от общата и специализира
ната администрация;
8. Академията на МВР (АМВР);
9. Медицинският институт (МИ) на МВР;
10. нау чноизследователските и нау чноприложните институти.“
§ 3. В чл. 7 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създават се нови ал. 2 и 3:
„(2) В ГДГП се създават дирекция „Грани
чен контрол“ и дирекция „Противодействие
на престъпността през държавната граница“.
(3) В дирекции „Граничен контрол“ и
„Противодействие на престъпност та през
държавната граница“ може да се създават от
дели, сектори и други звена от по-нисък ранг
в зависимост от функциите и дейността им.“
2. Досегашните ал. 2 – 12 стават съответно
ал. 4 – 14.
§ 4. В чл. 8 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) В ГДПБЗН се създават дирекция „Опе
ративни дейности“ и дирекция „Държавен
контрол и превантивна дейност“, в които може
да се създават отдели, сектори и други звена
от по-нисък ранг в зависимост от функциите
и дейността им.“
2. Досегашните ал. 2 – 8 стават съответно
ал. 3 – 9.
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§ 5. Създава се чл. 10а:
„Чл. 10а. (1) Министърът на вътрешните
работи при изпълнение на контролните си функ
ции се подпомага от дирекция „Инспекторат“,
която осъществява административен контрол
върху дейността на служителите от МВР.
(2) Дирекция „Инспекторат“ е на пряко
подчинение на министъра на вътрешните
работи.
(3) В дирекция „Инспекторат“ могат да се
създават отдели и сектори.“
§ 6. Член 11 се изменя така:
„Чл. 11. (1) Дирекциите от специализира
ната администрация на МВР са:
1. дирекция „Български документи за са
моличност“ (ДБДС);
2. дирекция „Национална система 112“
(ДНС 112);
3. дирекция „Анализ и политики“ (ДАП);
4. дирекция „Европейски съюз и междуна
родно сътрудничество“ (ДЕСМС);
5. дирекция „Защита на финансовите ин
тереси на Европейския съюз“ (АФКОС);
6. дирекция „Информация и архив“ (ДИА);
7. дирекция „Комуникационни и инфор
мационни системи“ (ДКИС);
8. дирек ци я „Меж д у народни проек ти“
(ДМП).
(2) Дирекциите от общата администрация
на МВР са:
1. дирекция „Координация и администра
тивно обслужване“ (ДК АО);
2. дирекция „Обществени поръчки“ (ДОП);
3. дирекция „Отбранително-мобилизаци
онна подготовка“ (ДОМП);
4. дирекция „Планиране и управление на
бюджета“ (ДПУБ);
5. дирекция „Правно-нормативна дейност“
(ДПНД);
6. дирекция „Пресцентър и връзки с об
ществеността“ (ДПВО);
7. дирекция „Управление на собствеността
и социални дейности“ (ДУССД);
8. дирекция „Човешки ресурси“ (ДЧР).
(3) Звената и длъжностите с функции по
ал. 1 и 2 в структурите на МВР се причисляват
съответно към специализираната и общата
администрация.
(4) Към специализираната администрация
за нуждите на статистиката се причисляват
и главните дирекции, областните дирекции,
СОБТ, ДВС, ДМ, ДМОС, АМВР, нау чно
изследоват елск и т е и нау ч но -п ри лож н и т е
институти с изключение на техните звена и
длъжности по ал. 3.“
§ 7. Създава се чл. 11а:
„Чл. 11а. Щатната численост на дирекция
от специализираната и общата администра
ция е не по-малка от 11 щатни бройки, а на
отдел и сектор е не по-малка от 6 щатни
бройки. Числеността на отдел и сектор с
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функции на специализираната и/или общата
администрация в другите структури на МВР
е не по-малка от 6 щатни бройки.“
§ 8. В чл. 12 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) В зависимост от функциите и дей
ностите им в дирекциите по чл. 3, т. 4 – 6 и
в дирекциите от специализираната админи
страция могат да се създават териториални
звена, отдели и сектори, а в дирекциите от
общата администрация могат да се създават
отдели и сектори.“
2. В ал. 7 думата „създават“ се заменя със
„създава“, а думите „звено „Държавен здравен
контрол“ и звено „Централно патентно бюро“
и запетаята пред тях се заличават.
§ 9. В чл. 13, ал. 1 след думите „профе
сионалното обучение“ се добавя „могат да“.
§ 10. В чл. 14 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, т. 2 думите „и криминология“
се заличават и абревиатурата „НИКК“ се
заменя с „НИК“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) В научноизследователските и научноприложните институти може да се изграждат
отдели и сектори, а в Медицинския институт
на МВР – и лаборатории.“
§ 11. Член 15а се отменя.
§ 12. Член 15б се отменя.
§ 13. В чл. 16, ал. 1 т. 3 се изменя така:
„3. заявяват изграждането и развитието на
автоматизираните информационни фондове по
ред, определен от министъра на вътрешните
работи, управляват и организират ползва
нето на автоматизираните и неавтоматизи
раните информационни фондове съобразно
функционалната компетентност на главните
дирекции;“.
§ 14. В чл. 17 се създава ал. 4:
„(4) Директорите на РДПБЗН представляват
юридическото лице.“
§ 15. В чл. 18, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. Точка 5 се изменя така:
„5. заявяват изграждането и развитието на
автоматизираните информационни фондове по
ред, определен от министъра на вътрешните
работи, управляват и организират ползването
на автоматизираните и неавтоматизираните
информационни фондове съобразно функ
ционалната компетентност на областните
дирекции;“.
2. В т. 10 след думите „областните ди
рекции“ се поставя запетая и се добавя „и
отговарят за планирането и поддържането
на военновременната система за управление
на структурите на МВР на територията на
областта“.
§ 16. В чл. 19 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 т. 6 се изменя така:
„6. заявява изграждането и развитието на
автоматизираните информационни фондове по
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ред, определен от министъра на вътрешните
работи, управлява и организира ползването
на автоматизираните и неавтоматизираните
информационни фондове съобразно функцио
налната компетентност на СОБТ;“.
2. В ал. 3 думите „заместник-командир,
който изпълнява“ се заменят със „заместниккомандири, които изпълняват“, а местоиме
нието „му“ се заменя с „им“.
§ 17. В чл. 20 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) в основния текст думите „Дирекциите
и административните дирекции“ се заменят
с „Дирекция „Инспекторат“ и дирекциите по
чл. 3, т. 4 – 7“;
б) точка 3 се отменя;
в) точка 5 се изменя така:
„5. заявяват изграждането и развитието на
автоматизираните информационни фондове по
ред, определен от министъра на вътрешните
работи, управляват и организират ползването
на автоматизираните и неавтоматизираните
информационни фондове съобразно функ
ционалната компетентност на дирекциите;“.
2. В ал. 2, в основния текст абревиатурата
„ДСКС“ се заменя с „ДКИС“.
§ 18. В чл. 21, ал. 5 т. 5 се изменя така:
„5. заявява изграждането и развитието на
автоматизираните информационни фондове по
ред, определен от министъра на вътрешните
работи, управлява и организира ползването
на автоматизираните и неавтоматизираните
информационни фондове съобразно функцио
налната компетентност на АМВР;“.
§ 19. В чл. 22, ал. 3 се правят следните
изменения:
1. Точка 3 се отменя.
2. Точка 4 се изменя така:
„4. заявява изграждането и развитието на
автоматизираните информационни фондове по
ред, определен от министъра на вътрешните
работи, управлява и организира ползването
на автоматизираните и неавтоматизираните
информационни фондове съобразно функци
оналната компетентност на МИ;“.
§ 20. Член 24 се изменя така:
„Чл. 24. В МИ се изграждат филиали – бол
ници за продължително лечение и рехабили
тация, които се ръководят от управители. Уп
равителите са пряко подчинени на директора
на МИ и имат следните функции:
1. ръководят, планират, организират и от
говарят за дейността на съответните звена;
2. организират изпълнението на задачите,
поставени от горестоящите им органи;
3. информират и се отчитат пред директора
на МИ.“
§ 21. В чл. 25, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В основния текст думите „и кримино
логия“ се заличават.
2. Точка 3 се отменя.
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3. Точка 4 се изменя така:
„4. заявяват изграждането и развитието на
автоматизираните информационни фондове по
ред, определен от министъра на вътрешните
работи, управляват и организират ползването
на автоматизираните и неавтоматизираните
информационни фондове съобразно функци
оналната компетентност на институтите;“.
§ 22. В чл. 30 думата „долекуване“ и запе
таята след нея се заличават.
§ 23. В чл. 33 се правят следните изменения:
1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
„(1) При отсъствие на ръководител на
структура на МВР, който е държавен служител
със статут по чл. 142, ал. 1, т. 1 ЗМВР, той
се замества от определено с негова заповед
длъжностно лице. Длъжностното лице, опре
делено за заместване, трябва да има статут по
чл. 142, ал. 1, т. 1 ЗМВР и да заема ръководна
или по-висока длъжност.
(2) При отсъствие на ръководител на звено
в структура на МВР, който е държавен слу
жител със статут по чл. 142, ал. 1, т. 1 ЗМВР,
по-горестоящият ръководител определя със
заповед длъжностно лице, което да замества
отсъстващия служител. Длъжностното лице,
определено за заместване, трябва да има статут
по чл. 142, ал. 1, т. 1 ЗМВР и да заема ръко
водна длъжност, а в изключителни случаи или
при липса на такава длъжност в съответното
звено – изпълнителска длъжност.“
2. Алинея 3 се отменя.
3. В ал. 4 думите „ал. 3“ се заменят с „ал. 1“.
§ 24. В чл. 34 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се отменя.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) При отсъствие на административния
секретар той се замества от длъжностно лице
по чл. 142, ал. 1, т. 2 ЗМВР, заемащо ръко
водна длъжност, определено със заповед на
министъра на вътрешните работи.“
3. В ал. 4 думите „и 3“ се заличават.
§ 25. В чл. 35 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „свързани с органи
зирана престъпна дейност“ и запетаята пред
тях се заличават.
2. В ал. 2, т. 7 след думата „оперативното“
се добавя „и полицейско“.
3. В ал. 5 основният текст на т. 2 се из
меня така:
„2. заявява изграждането и развитието на
автоматизираните информационни фондове по
ред, определен от министъра на вътрешните
работи, управлява и организира ползването
на автоматизираните и неавтоматизираните
информационни фондове за нуждите на:“.
4. В ал. 6, т. 7 думите „изготвя и“ се за
личават.
§ 26. В чл. 38 се правят следните изменения
и допълнения:
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1. В ал. 1:
а) в основния текст думите „на местни и
транснационални престъпни структури“ се
заличават;
б) в т. 6 след думата „хора“ се поставя за
петая и се добавя „превеждане през границата
на страната на отделни лица или групи от
хора, както и подпомагане на чужденци да
пребивават или да преминават в страната“.
2. Създава се ал. 3:
„(3) Извън сл у ча и т е по а л. 1 ГДБОП
ос ъщес т вя ва дей нос т и т е по ч л. 6, а л. 1,
т. 1 – 3 и т. 6 – 9 ЗМВР самостоятелно и във
взаимодействие с други държавни органи
и по отношение на корупцията в органите
на държавната власт и изпирането на пари,
компютърни престъпления или престъпления,
извършени във или чрез компютърни мрежи
и системи.“
§ 27. В чл. 45, ал. 2 се правят следните
изменения:
1. В т. 2 думите „Регламент (ЕО) № 562/
2006 г. на Европейския парламент и на Съве
та от 15 март 2006 г. за създаване на Кодекс
на Общността за режима на движение на
лица през границите (Кодекс на шенгенските
граници) (ОВ, L 105, стр. 1, от 13.04.2006 г.)“
се заменят с „Регламент ЕС 2016/399 на Ев
ропейския парламент и на Съвета относно
Кодекс на Съюза за режима на движение на
лица през границите (ОВ, L 77 от 2016 г.)“.
2. В т. 5 думата „аерогарите“ се заменя с
„международните летища“.
§ 28. Създават се чл. 45а и 45б:
„Чл. 45а. (1) Дирекция „Граничен контрол“
в ГДГП:
1. осъществява методическо ръководство,
помощ и контрол на организацията на гранич
ното наблюдение на сухоземната, речната и
морската държавна граница и на граничните
проверки на ГКПП в съответствие с европей
ското и националното законодателство;
2. провежда целенасочени охранителни
мероприятия за противодействие и пресичане
на нелегалната миграция и контрабандната
дейност през държавната граница;
3. оказва методическа помощ и осъщест
вява контрол по отношение планирането,
организирането и осъществяването на специ
фични охранителни, оперативни и режимни
мероприятия в района на международните
летища, обществените им зони, зоните с
ограничен достъп и прилежащите територии
за гарантиране на сигурност в гражданското
въздухоплаване;
4. участва в съгласуването на проекти за
изграждане на нови и реконструкция на съ
ществуващите ГКПП;
5. осъществява методическо ръководство,
помощ и контрол в териториалните звена на
ГДГП по използването на технически сред
ства и системи и на въздушния компонент в
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граничното наблюдение, и на техническите
средства на ГКПП за откриване на източници
на єонизиращи лъчения, взривни вещества,
оръжия и боеприпаси, както и за проверка
на МПС за укрити лица;
6. осъществява методическо ръководство,
контрол и изпълнение на дейности по при
лагане на споразумения за обратно приемане
на незаконно пребиваващи лица (реадмисия)
както на двустранно, така и на ниво ЕС;
7. осъществява методическо ръководство,
контрол и изпълнение на дейностите по чл. 45,
ал. 2, т. 6, 7 и 8;
8. актуализира и използва информационни
те фондове за лица, МПС и вещи – обекти на
автоматизираните информационни системи в
предвидените от закона случаи, за осъщест
вяване на граничен контрол;
9. изпълнява функциите на Национален
център за борба с фалшиви и подправени до
кументи, като събира, обработва и предоставя
информация относно оригинални документи
и установени фалшификации и е Национална
точка за контакт на Европейската система за
архивиране на изображения FADO (False and
Authentic Documents Online);
10. изготвя аналитични, статистически и
справочни документи.
(2) Дирекция „Граничен контрол“ в ГДГП
осъществява дейностите си в граничната зона,
в зоните на ГКПП, в международните летища
и пристанища, във вътрешните морски води,
териториалното море, прилежащата зона, кон
тиненталния шелф, българската част на река
Дунав и в другите гранични реки и водоеми.
Чл. 45б. (1) Дирекция „Противодействие
на престъпността през държавната граница“
в ГДГП:
1. придобива информация, организира и
планира оперативно-издирвателна дейност
по предотвратяване, пресичане, разкриване и
документиране на престъпления, извършени
от лица и групи, осъществяващи престъпна
дейност през държавната граница, в гранична
та зона, или възложени от прокурор, както и
по оперативното осигуряване на специалните
домове за временно настаняване на чужденци;
2. осъществява координация на дейността
по разследване на престъпления между струк
турните звена на ГДГП и участва в разследване
на престъпления, извършени при преминаване
през държавната граница, в граничната зона,
или възложени от прокурор;
3. координира, ръководи и контролира
оперативно-издирвателната дейност и дей
ността по привличането и използването на
доброволни сътрудници;
4. събира, обработва, анализира, съхранява,
използва и предоставя информация за състо
янието, разкриването, предотвратяването и
пресичането на престъпления, изготвя справки
и аналитични проекти;

БРОЙ 33

ДЪРЖАВЕН

5. анализира и прогнозира изменения в
оперативната обстановка, разработва планове
за превенция и противодействие на престъп
ления, извършвани при преминаване през
държавната граница или в граничната зона;
6. осъществява аналитичен и информацио
нен обмен и оперативно взаимодействие с други
структури на МВР, с външни организации и
с граничнополицейски служби от съседни
държави и структури на Европейския съюз.
(2) Дирекция „Противодействие на прес
тъпността през държавната граница“ в ГДГП
осъществява дейностите си в граничната зона,
в зоните на ГКПП, в международните летища
и пристанища, във вътрешните морски води,
териториалното море, прилежащата зона,
континенталния шелф, българската част на
река Дунав и в другите гранични реки и во
доеми и в специалните домове за временно
настаняване на чужденци.“
§ 29. В чл. 59, ал. 2 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. 2 думите „и превантивен контрол“
се заличават.
2. Точки 9 и 10 се отменят.
3. В т. 11 думите „т. 1, 3 – 5“ и запетаята
пред тях се заличават.
4. Създава се т. 16:
„16. оперативно сътрудничество със струк
турите на Европейския съюз, Организацията
на Северноатлантическия договор (НАТО) и
други международни организации в областта
на пожарната безопасност и защитата на
населението, хуманитарната помощ и граж
данско-военното аварийно планиране.“
§ 30. Създават се чл. 59а и 59б:
„Чл. 59а. (1) Дирекция „Държавен кон
трол и превантивна дейност“ на ГДПБЗН
осъществява:
1. превантивна дейност по чл. 62;
2. държавен противопожарен контрол;
3. разрешителна и контролна дейност на
търговци, извършващи дейности по чл. 129,
ал. 2, т. 1, 4 и 5 ЗМВР;
4. контролна дейност на продуктите за
пожарогасене;
5. изследване на причините и на условията
за възникване и разпространение на пожари
и извършване на експертизи и експертни
справки;
6. координиране на обучението и практи
ческата подготовка на централните и терито
риалните органи на изпълнителната власт и
повишаване на осведомеността и готовността
на населението за защита при бедствия;
7. оценяване на съответствието на продук
ти за пожарогасене и дейностите по чл. 72;
8. подпомагане на дейностите по анализ,
оценка и картографиране на рисковете от
бедствия;
9. подпомагане на координацията на дей
ностите по установяване на критичните ин
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фраструктури и на обектите им и оценката
на риска за тях.
(2) Дирекция „Държавен контрол и пре
вантивна дейност“ на ГДПБЗН осъществява
методическо ръководство, помощ и контрол
на териториалните звена на ГДПБЗН по на
правление на дейност.
Чл. 59б. (1) Дирекция „Оперативни дей
ности“ на ГДПБЗН осъществява:
1. пожарогасителна и спасителна дейност;
2. неотложни аварийно-възстановителни
работи, оперативна защита при наводнения и
операции по издирване и спасяване и хими
ческа, биологическа и радиационна защита;
3. ранно предупреждение и оповестяване
при бедствия и при въздушна опасност на ор
ганите на изпълнителната власт и населението;
4. методическа и експертна помощ на тери
ториалните органи на изпълнителната власт
при организиране дейността на доброволните
формирования;
5. превантивна дейност по чл. 62, ал. 1,
т. 2, 3 и 4 и ал. 2, т. 1;
6. разрешителна и контролна дейност на
търговци, извършващи дейности по чл. 129,
ал. 2, т. 2 и 3 ЗМВР;
7. изследване на причините и на условията
за възникване и разпространение на пожари
и извършване на експертизи и експертни
справки.
(2) Дирекция „Оперативни дейности“ на
ГДПБЗН освен дейностите по ал. 1 извърш
ва и дейностите по чл. 29 и 47 от Закона за
защита при бедствия.
(3) Дирекция „Оперативни дейности“ на
ГДПБЗН осъществява методическо ръковод
ство, помощ и контрол на териториалните
звена на ГДПБЗН по направление на дейност.“
§ 31. Член 62 се изменя така:
„Чл. 62. (1) Превантивната дейност по чл. 17,
ал. 2, т. 1 ЗМВР включва:
1. информиране на обществеността, вклю
чително чрез редакционно-издателска дейност,
относно опасностите и риска от пожари, бед
ствия и извънредни ситуации;
2. подпомагане на обучението и практи
ческата подготовка на централните и тери
ториалните органи на изпълнителната власт,
силите за реагиране и населението;
3. подпомагане на обучението по защита
при бедствия в системата на предучилищното
и училищното образование и в системата на
висшето образование;
4. подпомагане на съветите за намаляване
на риска от бедствия по чл. 62, ал. 3, чл. 64а,
ал. 1 и чл. 65а, ал. 1 от Закона за защита при
бедствия при изпълнение на функциите им;
5. подпомагане планирането на защитата
при бедствия.
(2) Органите за пожарна безопасност и
защита на населението оказват методическа
и експертна помощ на териториалните органи
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на изпълнителната власт по отношение на
защитата при бедствия, включваща:
1. подпомагане на щабовете по чл. 62а,
ал. 2, чл. 64, ал. 1, т. 10 и чл. 65, ал. 1, т. 7 от
Закона за защита при бедствия при изпълнение
на функциите им;
2. подпомагане разработването на програми
и проекти за намаляване на риска от бедствия.“
§ 32. Член 64 се отменя.
§ 33. В чл. 65 т. 3 – 8 се изменят така:
„3. поддържане в постоянна готовност на
личния състав и пожарната техника за осъ
ществяване на дейността;
4. незабавно изпращане на сили и средства
при съобщение за пожар;
5. анализ и оценка на пожарната обстановка;
6. привличането на допълнителни сили и
средства;
7. спасяване или евакуация на хора;
8. ограничаване и ликвидиране на пожари.“
§ 34. Член 66 се изменя така:
„Чл. 66. Спасителната дейност по чл. 17,
ал. 2, т. 3 ЗМВР включва:
1. определяне на начините и средствата за
извършване на дейността;
2. поддържане в постоянна готовност на
личния състав и спасителната техника за
осъществяване на дейността;
3. незабавно изпращане на сили и средства
при съобщения за бедствия и извънредни
ситуации;
4. анализ и оценка на произшествието;
5. привличане на допълнителни сили и
средства;
6. спасяване или евакуация на хора;
7. оказване на долекарска помощ на по
страдалите;
8. организиране транспортирането на по
страдалите до лечебните заведения;
9. ограничаване и ликвидиране на произ
шествието.“
§ 35. Член 69 се изменя така:
„Чл. 69. (1) Неотложните аварийно-възста
новителни работи и оперативната защита при
наводнения по чл. 17, ал. 2, т. 6 ЗМВР включват
дейности за ограничаване на въздействието и
подпомагане възстановяването на обекти на
техническата инфраструктура при бедствия и
извънредни ситуации.
(2) Операциите по издирване и спасяване
включват разузнаване, оказване на помощ и
евакуация на хора, изложени на опасност, при:
1. разрушаване на строежи или на части от
тях, движения на маси (срутища, свлачища,
кално-каменни порои, изкопни работи и др.);
2. инциденти в повърхностни води с из
ключение на случаите по чл. 126, т. 3 ЗМВР.
(3) Химическата, биологическата и ради
ационната защита по чл. 17, ал. 2, т. 6 ЗМВР
включва дейности за подпомагане огранича
ването на последствията при бедствия и ин
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циденти с опасни химични вещества и смеси,
опасни биологични агенти или радиоактивни
вещества и материали.“
§ 36. В чл. 70 се създава ал. 3:
„(3) Органите на ГДПБЗН осъществяват
ранно предупреждение на населението съг
ласно сключени споразумения с юридически
лица и еднолични търговци – оператори на
радио- и телевизионни програми, предприя
тия, предоставящи обществени електронни
съобщителни мрежи и/или услуги.“
§ 37. Член 71 се изменя така:
„Чл. 71. Органите за пожарна безопасност
и защита на населението оказват методическа
и експертна помощ на териториалните органи
на изпълнителната власт при организиране
дейността на доброволните формирования
чрез участие в подбора, обучението и осъ
ществяването на дейността на доброволците.“
§ 38. В чл. 72 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Точки 2 и 3 се отменят.
2. В т. 4 думата „научно-техническа“ се
заличава.
3. В т. 5 след думата „дейност“ се добавя
„и поддържане на актуална информация за
стандарти“.
§ 39. Наименованието на раздел II от глава
трета се изменя така:
„Раздел II
Дирекция „Вътрешна сигурност“, дирекция
„Миграция“, дирекция „Международно опера
тивно сътрудничество“, дирекция „Инспекто
рат“ и дирекции от общата и специализираната
администрация“.
§ 40. В чл. 75 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2:
а) точки 3 и 4 се изменят така:
„3. събират, обработват, анализират, съхра
няват и използват информация за извършване
на оперативно-издирвателна и аналитична
дейност и на дейност по предотвратяване,
пресичане, разкриване и разследване на прес
тъпления, извършени от служители на МВР;
4. използват информационните фондове на
МВР за нуждите на дейностите по чл. 43а,
ал. 1 ЗМВР по ред, определен от министъра
на вътрешните работи;“
б) създават се т. 5 – 8:
„5. планират, организират и провеждат
тестове по чл. 152а ЗМВР за установяване
изпълнението на служебните задължения от
държавните служители, които имат за цел
предотвратяване и/или откриване на корупци
онни действия и намерения или неправомерно
поведение;
6. извършват проучване за надеждност,
издават, отказват, прекратяват или отнемат
разрешени я за дост ъп до к ласифицирана
информация и осъществяват контрол за на
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деждност на лицата, получили достъп до кла
сифицирана информация по реда на раздел VI
от глава шеста на Правилника за прилагане
на Закона за класифицираната информация,
съобразно определената им компетентност
в Закона за защита на класифицираната ин
формация;
7. оказват методическа помощ на органите
на МВР, извършващи проучване за надежд
ност по смисъла на Закона за защита на
класифицираната информация, и при необхо
димост – разработват вътрешноведомствени
документи в тази област;
8. извършват проучване на физически и
юридически лица, които кандидатстват за
сключване или които изпълняват договор,
свързан с достъп до обекти на МВР.“
2. Създава се ал. 4:
„(4) Тестовете по ал. 2, т. 5 представляват
симулации на реално съществуващи ситуа
ции, свързани с изпълнението на служебната
дейност на служителите – обект на проучване,
които те имат задължения да разрешат според
своите правомощия и служебни задължения.
Тези тестове се провеждат без предварително
уведомяване на структурите, чиито служители
се проверяват.“
§ 41. В чл. 76, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. Създава се нова т. 8:
„8. осъществява производството по пре
доставяне или отказ на статут на лице без
гражданство в Република България, както и
по отнемане на такъв статут;“.
2. Досегашните т. 8 – 14 стават съответно
т. 9 – 15.
§ 42. В чл. 77, ал. 1 думите „принудително
отвеждане до границата на Република Бълга
рия“ се заменят с „връщане“.
§ 43. В чл. 83, т. 3 абревиатурата „МВР“
се заменя с „Министерството на външните
работи“.
§ 44. В чл. 84, ал. 7 думите „сключени
споразумения“ се заменят с „подписани про
токоли за сътрудничество“.
§ 45. Член 84а се изменя така:
„Чл. 84а. (1) Дирекция „Обществени поръч
ки“ е структура на МВР, отговорна за упра
вление на цикъла на обществените поръчки с
възложител министъра на вътрешните работи
или определено от него длъжностно лице.
(2) За изпълнение на дейността по ал. 1
дирекция „Обществени поръчки“:
1. планира, организира и провежда проце
дури за възлагане на обществени поръчки с
възложител министъра на вътрешните работи
или определено от него длъжностно лице и
изготвя график за тяхното провеждане през
съответната година;
2. планира, организира и провежда общест
вени поръчки с източник на финансиране – ев
ропейски фондове или двустранни програми,
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за които бенефициент е МВР или структура
на МВР, която не е юридическо лице;
3. разработва документациите по проце
дурите за възлагане на обществени поръчки,
изготвя проекти на договори за възлагане на
обществени поръчки, организира сключване
то им и осъществява наблюдение и контрол
върху изпълнението им съвместно с отговор
ната структура, за чиито нужди е сключен
договорът;
4. провежда процедурите за възлагане на
обществени поръчки в съответствие с норма
тивните изисквания и приложимите правила
за обществените поръчки на Европейския
съюз и националното законодателство, като
носи отговорност за законосъобразното им
провеждане;
5. води регистър за проведените процедури
за възлагане на обществени поръчки през съ
ответната година и организира архивирането
му съобразно действащите вътрешни правила;
6. отговаря за поддържането на профила
на купувача;
7. изготвя становища по проекти на актове
във връзка с прилагането на Закона за об
ществените поръчки и подзаконовите актове;
8. подготвя и изпраща за публикуване в
нормативно установените срокове необходи
мата информация при възлагането на общест
вени поръчки до Агенцията по обществени
поръчк и и до „Официа лни я вестник“ на
Европейския съюз;
9. отговаря за съставянето на досиетата
на обществените поръчки и съхранява до
кументацията по проведените процедури за
възлагане на обществени поръчки;
10. отговаря за разработването, изменени
ето и допълнението на вътрешните правила
на МВР по Закона за обществените поръчки
и подзаконовите нормативни актове по при
лагането му;
11. въз основа на упълномощаване осъ
ществява процесуалното представителство
пред съдилища и други юрисдикции по дела,
свързани с възлагане на обществени поръчки
и изпълнение на договорите за възлагането
им, по които страна е МВР или министърът
на вътрешните работи;
12. осъществява методическо ръководство,
помощ и контрол в структурите на МВР по
направление на дейността си;
13. организира провеждането на въвежда
що и поддържащо обучение на служителите,
ангажирани с управлението на цикъла на
обществените поръчки.
(3) Дирекция „Обществени поръчки“ про
вежда обществени поръчки по реда, определен
със Закона за обществените поръчки, Пра
вилника за прилагане на Закона за общест
вените поръчки, приет с Постановление № 73
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на Министерския съвет от 2016 г. (обн., ДВ,
бр. 28 от 2016 г.), и вътрешните правила по
чл. 244 от Закона за обществените поръчки.“
§ 46. В чл. 85а се правят следните изме
нения и допълнения:
1. В т. 1 след думите „министъра на вът
решните работи при“ се добавя „провеждане
на политики във връзка с“.
2. Точки 9 – 11 се отменят.
3. В т. 12 думите „по т. 8 – 10“ се заменят
с „и на подзаконовите актове при изпълнение
на функциите си в областта на възлагането
на обществените поръчки“.
4. В т. 13 след думата „организира“ се до
бавя „и отговаря за“.
5. В т. 16 след думите „на МВР“ се добавя
„и разпореждането с тях“.
6. В т. 18 след думата „организира“ се до
бавя „и отговаря за“.
7. Точка 20 се изменя така:
„20. организира, ръководи и контролира
ветеринарномедицинската дейност в МВР, без
опасността и качеството на храните в МВР;“.
8. Точка 21 се изменя така:
„21. организира и осъществява дейност по
чл. 24, ал. 3 и чл. 45а, ал. 1 от Закона за патен
тите и регистрацията на полезните модели;“.
9. Точка 22 се изменя така:
„22. звено „Ведомствена служба по тру
дова медицина“ в ДУССД организира и осъ
ществява дейност в МВР съгласно Закона за
здравословните и безопасни условия на труд
и актовете по прилагането му;“.
§ 47. В чл. 85б се правят следните измене
ния и допълнения:
1. В ал. 2:
а) в т. 4 накрая се добавя „и за Системата
за ранно откриване и отстраняване съгласно
Регламент (ЕС, Евратом) 2015/1929 на Евро
пейския парламент и на Съвета от 28 октом
ври 2015 г. за изменение на Регламент (ЕС,
Евратом) № 966/2012 относно финансовите
правила, приложими за общия бюджет на
Съюза (OB, L 286 от 30.10.2016 г.)“;
б) в т. 12 накрая се добавя „и на Наред
бата за администриране на нередности по
Европейските структурни и инвестиционни
фондове (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)“.
2. В ал. 3 думата „органите“ се заменя със
„служителите“.
§ 48. Член 86 се изменя така:
„Чл. 86. (1) Дирек ци я „Информаци я и
архив“:
1. организира и води централизирания
оперативен отчет на МВР, като:
а) осъществява дейности по регистрация
та, промените, движението, архивирането,
съхранението и използването на делата на
оперативен отчет;
б) осъществява справочна, уведомителна
и сигнална дейност по делата на оперативен
отчет, включително като изготвя необходимите
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образци на документи, свързани с дейността
по оперативния отчет;
в) изготвя аналитични и статистически
документи по оперативния отчет;
г) осъществява координацията и предоставя
данни от оперативния отчет на други държав
ни органи и на органите на съдебната власт
за нуждите на конкретно наказателно дело;
д) оказва методическа помощ и контрол на
звената за оперативно-статистически отчет;
2. съхранява постоянно документи, съз
дадени в резултат на оперативно-издирва
телната дейност на структурите в МВР, и ги
предоставя за използване в структурите на
МВР, органите на съдебната власт и в други
държавни органи;
3. осъществява дейности на архив по сми
съла на Закона за Националния архивен фонд
при спазване на изискванията на Закона за
защита на класифицираната информация, като:
а) приема, регистрира, обработва и съх
ранява документи, изготвени от структурите
на МВР, като създава фондове за временно и
постоянно запазване;
б) предоставя информация и архивни доку
менти на структурите на МВР, на държавни
органи, юридически лица и на граждани от
служебните фондове на МВР;
4. събира, проучва, съхранява, опазва, до
кументира и представя културни ценности,
документи и образци, свързани с историята
на МВР, с познавателна и образователна цел,
като води на отчет и контролира музейните
колекции в структурите на МВР, и:
а) организира постоянни и временни екс
позиции, участва във временни експозиции
на движими културни ценности;
б) осъществява образователни програми
и участва в проекти, свързани с историята
на МВР;
5. осъществява методическо ръководство,
помощ и контрол на структурите в МВР по
направление на дейността си.
(2) Дейностите по ал. 1 се осъществяват
при условия и по ред, определени с актове на
министъра на вътрешните работи.
(3) Министърът на вътрешните работи
управлява архивния фонд на МВР чрез ДИА
при спазване на изискванията на Закона за
Националния архивен фонд и на Закона за
защита на класифицираната информация.
(4) Дейностите по ал. 1, т. 1 и 2 се ръко
водят от главния секретар на МВР.“
§ 49. В чл. 87 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Точки 2 – 19 се изменят така:
„2. оказва съдействие при изграждането на
автоматизираните информационни фондове,
поддържа и развива в техническо отношение
автоматизираните информационни системи
на МВР;
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3. оказва съдействие на структурите на МВР
при проектиране, изграждане, поддържане и
развитие на системи за видеонаблюдение и
сигурност;
4. проектира и разработва автоматизирани
информационни системи в МВР; адаптира
програмното осигуряване на разработените в
ДКИС автоматизирани информационни сис
теми към измененията в нормативната база и
разширява функционалните им възможности;
5. оказва съдействие при интегрирането на
АИС в комуникационната и информацион
ната среда на МВР, разработвани от външен
изпълнител;
6. проектира, изгражда и развива общия
информационен модел за автоматизирано
съхранение на информация и обща систе
ма от класификатори за автоматизираните
информационни системи на МВР; проучва
и предлага за прилагане нови програмни и
технически средства за автоматизираните
информационни системи на МВР;
7. формулира, реализира, развива и съгла
сува политиките, приоритетите, плановете,
програмите и проектите на МВР, свързани с
комуникационни и информационни системи;
реализира политиките и определя насоките за
развитие и усъвършенстване на комуникаци
онните и информационните системи на МВР;
8. управлява и изпълнява проекти, финан
сирани от бюджета, от структурните фондове
или програми на ЕС, от двустранни и други
международни споразумения;
9. изготвя и/или съгласува изискванията за
доставка на програмни и технически средства
за комуникационните и информационните
системи на МВР;
10. организира взаимодействието и осъщест
вява техническата съвместимост с комуни
кационни и автоматизирани информационни
системи на други държавни органи и държави;
осигурява специализирани комуникации за
държавни органи;
11. проектира, разработва, развива и съг
ласува в техническо отношение програмни
средства за информационен обмен с между
народни и национални институции;
12. проектира, разработва, изгражда, под
държа и съгласува в техническо отношение
комуникационната и информационната среда,
както и програмните средства за национал
ните системи и националните компоненти
на международни информационни системи,
подпомагащи противодействието на престъп
ността, опазването на обществения ред и си
гурността, контрола по спазване на правилата
за движение по пътищата и безопасността на
движението и др., в правомощията на МВР;
13. проучва, изгражда, поддържа и разви
ва в техническо и функционално отношение
Националната система за ранно предупрежде
ние и оповестяване (НСРПО) на органите на
изпълнителната власт и съставните части на
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Единната спасителна система на населението
при бедствия и извънредни ситуации; поддържа
актуална база данни за длъжностните лица,
включени в групите за оповестяване;
14. организира и участва в тренировки по
използване на комуникационни и информа
ционни системи за установяване състоянието
и готовността на Националната система за
ранно предупреждение и оповестяване;
15. организира и осъществява криптограф
ската защита на комуникационните системи,
необходими за държавното ръководство и за
други държавни органи; планира, организира
и прилага дейности по информационна сигур
ност на комуникационните и информационни
те системи в МВР; подпомага и координира
процеса по акредитиране на АИС и мрежи в
организационните единици в МВР;
16. осигурява достъп до интернет и услуги
в интернет за структурите на МВР; изграж
да и поддържа в техническо и програмно
отношение електронните портали на МВР в
корпоративната мрежа и в интернет;
17. участва при планиране, изграждане и
развитие в техническо отношение на системи
те, свързани с работата на Единния европейски
номер за спешни повиквания 112;
18. планира и разпределя радиочестотния
ресурс на МВР и участва в актуализирането
на националния радиочестотен план; коорди
нира и съгласува използването на честоти и
честотни ленти на национално ниво; създава
и поддържа ведомствения номерационен план,
участва в създаването и разпределението на
националния номерационен план;
19. организира и координира взаимодейст
вието с предприятията, предоставящи общест
вени електронни съобщителни мрежи и/или
услуги, за осигуряване на комуникационни и
информационни услуги за МВР;“.
2. Създават се т. 20 – 22:
„20. планира, разработва, изгражда и под
държа комуникационно-информационната
система на МВР за управление във военно
време, както и интегрирането є с други сис
теми на държавните органи и институции;
21. осигурява функционирането и разви
тието на системата за мониторинг – Център
за аерокосмически наблюдения (ЦАН), за
предоставяне на получената и обработената
информация на структурите на МВР и обмен с
други държавни органи и институции; развива
геопортала на ЦАН с нови функционални
възможности; прилага и услуги съгласно ев
ропейски програми;
22. изпълнява дейности, произтичащи от
отговорностите на МВР съгласно Закона за
електронното управление, Закона за електрон
ната идентификация и Закона за електронния
документ и електронния подпис, и взаимо
действа с Държавна агенция „Електронно
управление“.“
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§ 50. В чл. 88, ал. 2 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. 1 след думата „координира“ се поставя
запетая и се добавя „осигурява и участва в“.
2. Създава се нова т. 2:
„2. предлага предприемането на мерки на
национално ниво и участва в изработването
на проекти на нормативни актове, необходими
за въвеждането, изпълнението и прилагането
на актове на Европейския съюз в областите
от компетентност на МВР, в т.ч. и във връз
ка с наказателни процедури, образувани от
Европейската комисия, и нотифицира такива
актове;“.
3. Досегашната т. 2 става т. 3 и в нея след
думите „Европейския съюз“ се добавя „и учас
тието на министъра на вътрешните работи в
заседанията на Съвета на Европейския съюз
„Правосъдие и вътрешни работи“.
4. Досегашната т. 3 става т. 4 и в нея
след абревиат у рата „МВР“ се доба вя „и
подпомага министъра на вътрешните рабо
ти при разработването и провеждането на
международните политики в областите от
компетентност на МВР“.
5. Досегашните т. 4 – 8 стават съответно
т. 5 – 9.
§ 51. В чл. 89 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думата „специализирана“ се
заличава.
2. В ал. 2:
а) точки 1 – 3 се изменят така:
„1. подпомага дейността на ръководството
на МВР за управление на структурите на ми
нистерството във военно време и при кризи,
бедствия и извънредни ситуации;
2. разработва и поддържа план на МВР за
привеждане в готовност за работа във военно
време, план на МВР за мобилизация, воен
новременен план на МВР, план на МВР за
управление при кризи и извънредни ситуации
и план за защита при бедствия за изпълнение
на задачите, произтичащи от Националния
план за защита при бедствия;
3. подпомага основните структури на МВР
при разработване на плановете за работа
във военно време и за действия при кризи и
извънредни ситуации;“
б) в т. 9 след думите „военно време и при“
се добавя „кризи и“;
в) в т. 10 думите „военновременния про
ектобюджет на МВР“ се заменят с „бюджета
на МВР за военно време“;
г) точка 11 се изменя така:
„11. организира дейността на структурите
на МВР във връзка с изготвяне на искания
до Междуведомствената комисия за възста
новяване и подпомагане към Министерския
съвет за предоставяне на финансови средства
за възстановяване на извършени непредви
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дени разходи и за извършване на неотложни
възстановителни работи за трайно възстано
вяване на имоти;“
д) в т. 12 думите „бедствия и други“ се
заменят с „кризи и“;
е) в т. 13 след думите „действие при“ се
добавя „кризи и“.
§ 52. В чл. 90 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Точка 8 се изменя така:
„8. подпомага министъра на вътрешните
работи или определено от него длъжностно
лице като възложител на обществени поръч
ки – по отношение на финансовите параметри
на обществената поръчка;“.
2. В т. 10 пред думите „одобрява плащани
ята“ се добавя „управлява лимити и“.
3. Точка 20 се изменя така:
„20. осъществява финансово-счетоводно
то обслужване на структури и звена, които
не са част от структура на второстепенен
разпоредител с бюджет към министъра на
вътрешните работи;“.
§ 53. В чл. 91 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 5:
а) в буква „а“ след думата „ресурси“ се
поставя запетая и се добавя „освен актовете
за налагане на дисциплинарни наказания по
чл. 197, ал. 1, т. 6 ЗМВР“;
б) буква „е“ се отменя.
2. В т. 9 след думата „законодателната“ се
добавя „и оперативната“.
3. В т. 10 думите „и на администратор на
лични данни по ЗМВР и по Закона за защита
на личните данни“ се заличават.
4. В т. 16 думите „събира и обобщава“ се
заменят със „събира, обобщава и анализира“.
§ 54. Член 93 се изменя така:
„Чл. 93. (1) Дирекция „Инспекторат“ осъ
ществява административен контрол върху
дейността на служителите от МВР.
(2) Организацията на дейността, условията
и редът за осъществяване на правомощията
на дирекция „Инспекторат“ се определят от
министъра на вътрешните работи.
(3) За изпълнение на дейността по ал. 1
дирекция „Инспекторат“:
1. осъществява контрол за спазването на
нормативните актове и на актовете на ми
нистъра на вътрешните работи, на заместникминистрите, на главния секретар, на адми
нистративния секретар и на ръководителите
на структурите на МВР;
2. оказва методическа помощ по орга
низацията, стила и методите на работа на
ръководния състав на структурите на МВР;
3. при извършване на проверки анализира
причините и условията за констатираните на
рушения, предлага мерки за отстраняването
им и за налагане на наказания;
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4. осъществява контрол и оказва методиче
ска помощ на структурите на МВР в дейността
им по противодействие и разкриване на на
рушения на Етичния кодекс за поведение на
държавните служители в МВР и на Кодекса
за поведение на служителите в държавната
администрация и по изясняване на сигнали
за конфликт на интереси;
5. по разпореж да не на м и н ис т ъра на
вътрешните работи извършва проверки на
постъпили в МВР сигнали по смисъла на
Административнопроцесуалния кодекс;
6. участва при провеждане на тестовете по
чл. 152а ЗМВР за установяване изпълнението
на служебните задължения от държавните
служители;
7. координира, осъществява контрол и
оказва методическа помощ на структурите на
МВР в дейността по чл. 160а ЗМВР, извършва
проверка по документи за достоверността
на декларираните факти в декларациите за
имуществото и доходите на ръководни служи
тели, определени със заповедта по чл. 160а,
ал. 2 ЗМВР.
(4) При осъществяване на правомощията
си служителите от дирекция „Инспекторат“
имат право да изискват документи, данни,
сведения, справки и други носители на ин
формация от проверяваните лица, които са
необходими за извършване на проверките.
Служителите в МВР са длъжни да оказват
пълно съдействие на инспекторите при осъ
ществяване на правомощията им.
(5) Дирекция „Инспекторат“ извършва
проверките си въз основа на писмена заповед
на министъра на вътрешните работи.“
§ 55. Член 96 се изменя така:
„Чл. 96. (1) Дирекция „Човешки ресурси“:
1. подпомага министъра на вътрешните
работи при формирането, провеждането и
контрола по изпълнението на политиката по
управление на човешките ресурси;
2. организира, координира и контролира
подбора и кариерното развитие на служите
лите на МВР;
3. анализира функционалните задължения,
организационните структури и щатове, ко
ординира и контролира разработването им;
изготвя щатовете на структурите в МВР и
може да предлага изготвяне на нови щатове
и промени на щатове;
4. планира, организира, конт ролира и
отчита професионалната подготовка на слу
жителите;
5. подпомага министъра на вътрешните
работи при упражняване на правомощията
му на дисциплинарно наказващ орган;
6. осъщест вява методи ческа помощ и
контрол по прилагането на дисциплинар
ната практика в структурите на МВР и по
дисциплинарните производства при тежки
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дисциплинарни нарушения, извършени от
държавни служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и
ал. 3 ЗМВР;
7. обработва информацията за служителите
на МВР, свързана с възникване, преминава
не и прекратяване на служебни и трудови
правоотношения, както и за състоянието на
дисциплината и дисциплинарната практика в
структурите на МВР, като поддържа картотеки
и използва автоматизирана информационна
система;
8. издава и води на отчет служебните карти
на служителите на МВР;
9. води и съхранява личните кадрови дела
на служителите на ръководни длъжности на
чалник на сектор и по-високи и приравнените
на тях от всички структури на МВР, както
и на служителите от структурите на МВР, в
които няма звена „Човешки ресурси“;
10. изготвя проекти на актове, издавани от
министъра на вътрешните работи, за възник
ване, изменение и прекратяване на служебните
правоотношения;
11. изготвя Класификатор на длъжностите в
МВР за служителите по чл. 142, ал. 1, т. 1 и 3
и ал. 3 ЗМВР и предложения за изменение и
допълнение на Класификатора на длъжностите
в администрацията;
12. координира и методически ръководи
дейността по разработване на длъжностните
характеристики на служителите по чл. 142,
ал. 1, т. 1 и 3 и ал. 3 ЗМВР;
13. изготвя становища и проекти на ре
шения на министъра на вътрешните работи
по жалби:
а) против недопускане до участие и кла
сиране в конкурси за държавни служители;
б) с които по административен ред пред
министъра на вътрешните работи се оспор
ват индивидуални административни актове
за възникване, изменение и прекратяване
на слу жебните правоотношени я, както и
за налагане на дисциплинарни наказания и
временно отстраняване от длъжност на дър
жавните служители;
14. изготвя проекти на актове, издавани
от министъра, от заместник-министрите и от
главния секретар за награждаване на служи
телите на МВР;
15. участва в изготвянето и дава становища
по проекти на нормативни, вътрешноведом
ствени и други актове по направление на
дейността си;
16. осъществява методическо ръководство,
помощ и контрол на структурите на МВР по
направление на дейността си.
(2) Дирекция „Човешки ресурси“ анализи
ра числеността на дирекциите от общата и
специализираната администрация, както и на
структурните звена и длъжности с функции
на специализирана и обща администрация в
другите структури на МВР чрез прилагане
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на методика, утвърдена от министъра на
вътрешните работи, и предлага мерки за
оптимизирането им.
(3) Организацията на дейността по ал. 2
и редът за осъществяването є се определят
с акт на министъра на вътрешните работи.“
§ 56. В чл. 96а се правят следните изме
нения и допълнения:
1. В т. 1 след думата „документи“ се добавя
„на МВР“.
2. В т. 2 след думите „взаимодействието
на“ се добавя „ръководството на“.
3. В т. 4 след думата „административния“
се добавя „секретар на МВР“.
4. В т. 5 думите „както и на структурите
по чл. 15а, ал. 2“ се заменят с „на дирекция
„Анализ и политики“, на структури, пряко
подчинени на министъра на вътрешните рабо
ти, и на дирекции от общата администрация“.
5. В т. 10 след думите „общи изисквания“ се
добавя „за организационните единици в МВР“.
6. Създава се нова т. 11:
„11. подпомага административния секретар
на МВР при изпълнение на правомощията му
по чл. 34б, ал. 1 и 2 ЗМВР;“.
7. Досегашната т. 11 става т. 12.
§ 57. Член 96б се изменя така:
„Чл. 96б. Дирекция „Анализ и политики“:
1. подпомага министъра на вътрешните
работи и отговаря за разработването, про
веждането, координирането и контрола по
изпълнение на политиките на МВР;
2. разработва, координира и отчита стра
тегии, програми, планове и мерки на ми
нистерството, както и дру ги национални
стратегически документи за осъществяване
на политиките на МВР;
3. подпомага дейността на ръководството
на МВР при разработване и планиране на
стратегическите приоритети, цели и задачи;
4. разработва и отчита изпълнението на
приоритетите и дейностите на МВР, включени
в Програмата на правителството;
5. разработва ежегодните цели за дейността
на МВР по чл. 33а от Закона за администраци
ята, осъществява мониторинг и координация
и изготвя отчет за тяхното изпълнение;
6. събира, обработва, систематизира и
анализира обща и специализирана информа
ция, придобита от структурите на МВР, за
подпомагане на ръководството на МВР при
осъществяване на политиките, както и за
външни потребители;
7. осъществява обмен на информация и
взаимодейства с други държавни органи,
органи на местното самоуправление и с не
правителствени организации по формиране
и реализиране на политики;
8. изготвя стратегически анализи;
9. изготвя периодични оценки за състо
янието на средата за сигурност и предлага
мерки за овладяване и противодействие на
заплахите;
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10. изготвя периодични отчети и годишен
доклад за дейността на МВР;
11. координира и подпомага статистиче
ската дейност в структурите на МВР;
12. изготвя статистика за състоянието на
престъпността в страната – за вътрешни и
външни потребители;
13. поддържа в готовност за използване
Ситуационния център на МВР и организира
дейността му;
14. осъществява методическо ръководство
и помощ на структурите на МВР по направ
ление на дейността си.“
§ 58. В чл. 97 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) За изпълнение на дейностите по ал. 1
Академията на МВР:
1. организира и провежда обучение за при
добиване на образователно-квалификационни
степени и на образователна и научна степен
на висшето образование;
2. организира и провежда професионалното
обучение на държавните служители в МВР;
3. организира и провежда обучението на
инструктори по физическа подготовка, по
лицейска лична защита и стрелкова подго
товка – за нуждите на структурите на МВР;
4. организира и провежда спортната дейност
на служителите на МВР;
5. извършва теоретични и приложни научни
изследвания;
6. осъществява международно сътрудни
чество в областта на полицейското обучение
и образование и обучението на органите по
пожарна безопасност и спасяване;
7. развива редакционно-издателска, спорт
на, културна и други дейности в съответствие
със спецификата на дейността си;
8. реализира самостоятелно и в сътрудни
чество с университети и научни институти в
страната и в чужбина проекти в областта на
висшето образование и научните изследвания;
9. провежда изследвания на физическата
годност на кандидатите за назначаване на
държавна служба в МВР.“
2. В ал. 3 след думите „т. 3“ се добавя „и
4 от“.
§ 59. В чл. 98 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) в т. 10 думите „на МВР“ се заменят с
„по чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3 ЗМВР“;
б) в т. 11:
аа) в буква „а“ думите „по служебно или
трудово правоотношение“ се заменят със
„за длъжности по чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3
ЗМВР“;
бб) буква „г“ се отменя.
2. В ал. 3:
а) точка 2 се изменя така:
„2. служителите по чл. 142, ал. 1 и 3 ЗМВР,
които при прекратяване на служебното или
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трудовото им правоотношение са придобили
право на пенсия и са работили повече от 10
години в МВР, с изключение на служителите,
чието правоотношение е прекр атено поради
дисциплинарно уволнение или поради ос
ъждане за умишлено престъпление от общ
характер;“
б) точка 3 се отменя;
в) в т. 5 думите „по т. 1 – 3“ се заменят с
„по т. 1 и 2“.
§ 60. Член 100 се изменя така:
„Чл. 100. Научноизследователският инсти
тут по криминалистика (НИК) на МВР:
1. изготвя експертизи по реда на Наказа
телно-процесуалния кодекс;
2. изготвя експертни справки за нужди
те на оперативно-издирвателната дейност
и международното оперативно полицейско
сътрудничество;
3. участва в действия по разкриване и
разследване на престъпления;
4. създава, поддържа и използва бази от
данни и осъществява обмен на информация
с партньорските служби;
5. взаимодейства със структури на МВР
за ефективно осъществяване на дейностите
по предотвратяване, пресичане, разкриване
и разследване на престъпления;
6. осъществява информационна, научноиз
следователска и научно-приложна дейност в
областта на криминалистиката;
7. участва в провежданото от АМВР обу
чение на курсанти, стажанти и служители на
МВР, организира курсове за професионално
обучение по направлението си на дейност;
8. осъществява организационно-методичес
ко ръководство, помощ, контрол и оценка
на качеството на извършваните по т. 1 – 4
дейности в структурите на МВР.“
§ 61. Член 101 се изменя така:
„Чл. 101. Институтът по психология в МВР:
1. изготвя личностен и поведенчески анализ
на оперативно интересни лица и провежда
криминално-психологични изследвания за под
помагане на органите на досъдебното произ
водство и на органите на МВР, извършващи
оперативно-издирвателна дейност;
2. изготвя психологични и съдебно-психо
логични експертизи;
3. осъществява медиация и психологични
интервенции при управление на кризисни
ситуации, застрашаващи националната сигур
ност, обществения ред, сигурността и живота
на гражданите;
4. извършва психологична профилактика,
индивидуално и семейно консултиране;
5. извършва дейности по управление на
стреса след критични инциденти;
6. осъществява специализирана психоло
гична подготовка;
7. извършва организационна диагностика
и консултиране и емпирични психологични
изследвания;
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8. провежда индивидуални психодиагнос
тични изследвания;
9. създава, адаптира и въвежда нови мето
дики, критерии и стандарти за индивидуална
и организационна психодиагностика;
10. поддържа сътрудничество с научни ин
ститути и висши училища, взаимодейства с
други структури извън системата на МВР по
ред, определен от министъра на вътрешните
работи.“
§ 62. В чл. 103 ал. 1 се изменя така:
„(1) Звеното за материални проверки из
вършва материални проверки на дейността
на материалноотговорните лица в МВР по
отношение на събирането, съхраняването,
разходването и отчитането на поверените
им активи. Контролните органи на звеното
осъществяват дейността си съгласно глава
трета от Закона за държавната финансова
инспекция.“
§ 63. В чл. 105, ал. 2 се правят следните
допълнения:
1. В т. 1 след думите „ал. 1“ се добавя „и
11 от“.
2. Създава се т. 8:
„8. за длъжности за държавни служители,
участващи в мисии на международни орга
низации.“
§ 64. В чл. 106 се правят следните изме
нения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „може да“ се заличават.
2. В ал. 2:
а) думите „при промени във функционал
ните задължения“ се заменят с „при значи
телно увеличаване на функционалните им
задължения“;
б) създава се изречение второ: „Не се допус
ка използване на резерва, когато в съответната
структура има незаети щатни бройки.“
§ 65. Създава се чл. 106а:
„Чл. 106а. (1) Министърът на вътрешните
работи може да се подпомага от комисия,
която разглежда въпроси, свързани с щатното
и кадровото обезпечаване на структурите по
чл. 37 ЗМВР, и предлага решения на минис
търа на вътрешните работи.
(2) Съставът на комисията по ал. 1 се
определя със заповед на министъра на вът
решните работи.“
§ 66. Член 107 се изменя така:
„Чл. 107. (1) Работното време на държавните
служители по чл. 142, ал. 1, т. 2 ЗМВР при
5-дневна работна седмица е 8 часа дневно и
40 часа седмично, от 8,30 до 17,30 ч. с обедна
почивка от 12,00 до 13,00 ч. В структури и
структурни звена, в които организацията на
работа налага, със заповед на министъра на
вътрешните работи може да се установява ра
ботното време с различен начален и краен час,
с обедна почивка, не по-малка от 30 минути.
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(2) В структури, структурни звена или за
длъжности, за които организацията на работа
позволява, може да се въвежда работно време
с променливи граници от 7,30 до 18,30 ч., със
задължително присъствие в периода от 10,00 до
16,00 ч. и с обедна почивка 30 минути между
12,00 и 14,00 ч. при задължително отработване
на 8-часовия работен ден. Редът за въвеждане
на работно време с променливи граници се
определя от министъра на вътрешните работи.
(3) Работното време по ал. 2 се отчита чрез
електронна система за контрол на достъпа
в сградите на министерството или по друг
подходящ начин.
(4) Когато характерът на дейността налага,
работното време се организира на смени. За
служителите, работещи на смени, се установя
ва сумирано изчисляване на работното време
с отчетен период, определен съгласно чл. 49,
ал. 2 от Закона за държавния служител.
(5) За държавните служители, извън рабо
тещите на смени, се установява ненормиран
работен ден.“
§ 67. Създава се чл. 109:
„Чл. 109. (1) Приемът на граждани и на
представители на организации и изслушва
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нето на техните предложения и сигнали по
А дминист ративнопроцесуа лни я кодекс се
извършват всеки работен ден в приемната
на МВР или в определените приемни дни на
ръководителите на основните структури или
подчинените им териториални звена, като ин
формация за приемното време се оповестява
на интернет страницата на министерството
или на съответната структура.
(2) Предложенията и сигналите – писмени
и устни, могат да бъдат подадени лично или
чрез упълномощен представител.
(3) Организацията на работа с предло
женията и сигналите в МВР се определя с
вътрешни правила, утвърдени от министъра
на вътрешните работи.“
§ 68. В допълнителната разпоредба, в § 1
се създава т. 3:
„3. „Държавна граница“ е линията, която
огражда сухоземната и водната територия
на Република България. Вертикалната по
върхност, минаваща по тази линия, определя
границите на въздушното пространство и
земните недра на страната.“
§ 69. Приложението към чл. 108 се изменя
така:
„Приложение
към чл. 108

Специфични изисквания за заемане на длъжности от държавни служители по чл. 142, ал. 1,
т. 2 ЗМВР съобразно осъществяваните дейности
№
по
ред

Дейност

1

2

Видове служители
Специфични изисквания за области на висше
съгласно чл. 5, ал. 1
то образование, професионални направления,
от Закона за държав
специалности/квалификации
ния служител (ЗДСл)
3

4

1.

Проектиране на българ
ски лични документи и ръководни служите
изработване на печати и ли/експерти
щемпели

Области на висшето образование: Природни
наук и, Математика и Информатика; Технически
науки; Изкуства
Професионални направления: Химически науки,
химични технологии; Информатика и компю
търни науки; Изобразително изкуство

2.

Орга н иза ц и я на т ех н и
ческо т о обсл у ж ва не на
наблюдателна, охранител ръководни служите
на техника и въоръжение ли/експерти
при охрана на държавната
граница

Области на висшето образование: Технически
науки; Сигурност и отбрана
Професионални направления: Машинно инже
нерство; Електротехника, електроника и авто
матика; Национална сигурност и военно дело

3.

Области на висшето образование: Технически
науки
Геодезическо определяне
ръководни служите Професионални направления: Архитектура,
и контрол на линията на
ли/експерти
строителство и геодезия
държавната граница
Специалност: Геодезия, Фотограметрия и Кар
тография

4.

Области на висшето образование: Технически
науки
Професионални направления: Машинно инже
Експлоатация и поддръжка ръководни служите
нерство; Транспорт, корабоплаване и авиация
на авиационна техника
ли/експерти
Квалификация: инженер по електронноприборна
техника; инженер по експлоатация и ремонт на
въздухоплавателни средства
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Видове служители
Специфични изисквания за области на висше
съгласно чл. 5, ал. 1
то образование, професионални направления,
от Закона за държав
специалности/квалификации
ния служител (ЗДСл)
3

4

5.

Области на висшето образование: Технически
науки
Корабнотехническо оси ръководни служите
Професионални направления: Машинно инже
гуряване
ли/експерти
нерство; Електротехника, електроника и авто
матика; Транспорт, корабоплаване и авиация

6.

Области на висшето образование: Социални,
стопански и правни науки; Природни науки;
Изграждане, развитие и
Математика и информатика; Технически науки
поддръжка на комуника ръководни служите Професиона лни направлени я: Обществени
ционни и информационни ли/експерти
комуникации и информационни науки; Мате
системи
матика; Информатика и компютърни науки;
Електротехника, електроника и автоматика;
Комуникационна и компютърна техника

7.

Области на висшето образование: Социални,
стопански и правни науки; Природни науки;
Математика и информатика; Технически науки
Професиона лни направлени я: Обществени
Аерокосмически наблю ръководни служите
комуникации и информационни науки; Науки
дения
ли/експерти
за земята; Математика; Информатика и ком
пютърни науки; Електротехника, електроника
и автоматика; Комуникационна и компютърна
техника

8.

Области на висшето образование: Хуманитарни
науки; Природни науки; Математика и инфор
матика; Технически науки; Аграрни науки и
ветеринарна медицина; Здравеопазване и спорт;
Социални, стопански и правни науки; Изкуства;
Сигурност и отбрана
Професиона л н и на п ра влен и я: Фи лолог и я;
Ис т ори я и археолог и я; Физи ческ и нау к и;
Химически науки; Биологически науки; Нау
ки за земята; Математика; Информатика и
Експер т но-к римина лис ръководни служите
компютърни науки; Машинно инженерство;
тическа
ли/експерти
Електротехника, електроника и автоматика;
Комуникационна и компютърна техника; Енер
гетика; Транспорт, корабоплаване и авиация;
Материали и материалознание; Архитектура,
строителство и геодезия; Проучване, добив и
обработка на полезни изкопаеми; Металургия;
Химични технологии; Биотехнологии; Общо
инженерство; Медицина; Фармация; Право;
Икономика; Театрално и филмово изкуство;
Национална сигурност

9.

Психологично осигуряване

10. Правно-нормативна

Области на висшето образование: Социални,
ръководни служите
стопански и правни науки
ли/експерти
Професионални направления: Психология
Области на висшето образование: Социални,
ръководни служите
стопански и правни науки
ли/експерти
Професионални направления: Право

О рга н иза ц ион но - т ех н и
ческа, експертна и анали
тична дейност по предот ръководни служите
11.
вратяване, овладяване и ли/експерти
преодоляване на последи
ците от бедствия

Области на висшето образование: Социални,
стопански и правни науки; Технически науки
Професиона лни направлени я: Обществени
комуникации и информационни науки; Иконо
мика; Архитектура, строителство и геодезия;
Проу чване, добив и обработка на полезни
изкопаеми

“
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Допълнителна разпоредба
§ 70. Навсякъде в правилника ду мите
„Закона за влизането, пребиваването и на
пускането на Република България на граж
даните на Европейския съюз и членовете на
техните семейства“ се заменят със „Закона
за влизането, пребиваването и напускането
на Република България на гражданите на
Европейския съюз, които не са български
граждани, и членовете на техните семейства“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 71. (1) До окончателното разходване на
средствата за спешно подпомагане в рамките
на Фонд „Убежище, миграция и интеграция“
и Фонд „Вътрешна сигурност“, предоставени
от Европейската комисия за овладяване на
миграционния натиск по границата на Репу
блика България, в случаите, определени от
министъра на вътрешните работи, дирекция
„Управление на собствеността и социални
дейности“ (ДУССД) на Министерството на
вътрешните работи (МВР):
1. изпълнява функции по прогнозиране,
планиране, организиране и провеждане на
обществени поръчки, когато се възлагат от
министъра на вътрешните работи или от
определено от него длъжностно лице, при
условия и по ред, определени с вътрешните
правила по чл. 244 от Закона за обществе
ните поръчки;
2. прогнозира, планира, организира и
провежда обществени поръчки с източник на
финансиране – европейски фондове, за които
бенефициент е структура на МВР, която не е
юридическо лице;
3. въз основа на упълномощаване осъ
ществява процесуалното представителство
пред съдилища и други юрисдикции по дела,
свързани с възлагане на обществени поръчки
и изпълнение на договорите за възлагането
им, по които страна е МВР или министърът
на вътрешните работи;
4. осъществява методическо ръководство,
помощ и контрол в структурите на МВР по
направление на дейността по т. 1 – 3;
5. подготвя становища по представени
проекти на актове във връзка с прилагането
на Закона за обществените поръчки и подза
коновите актове.
(2) Орга н изи ра н и т е и п ровеж да н и о т
ДУССД обществени поръчки, открити от
възлож ител – минист ърът на вът решните
работи или определено от него длъжностно
лице, които до окончателното разходване на
средствата за спешно подпомагане в рамките
на Фонд „Убежище, миграция и интеграция“
и Фонд „Вътрешна сигурност“, предоставе
ни от Европейската комисия за овладяване
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на миграционния натиск по границата на
Република България, не са приключили, се
довършват от ДУССД.
(3) Осъществяваното от ДУССД процесу
ално представителство по образувани дела,
свързани с възлагане на обществени поръчки
и изпълнение на договорите за възлагането
им със страна – Министерството на вътреш
ните работи или министърът на вътрешните
работи, които до окончателното разходване на
средствата за спешно подпомагане в рамките
на Фонд „Убежище, миграция и интеграция“
и Фонд „Вътрешна сигурност“, предоставе
ни от Европейската комисия за овладяване
на миграционния натиск по границата на
Република България, не са приключили, се
довършва от ДУССД.
§ 72. В Постановление № 235 на Ми
нистерския съвет от 2014 г. за определяне
на условията за изплащане и размерите на
допълнителното възнаграждение за работа
п ри спец ифи чни услови я на д ържавни те
служители в Министерството на вътрешните
работи (обн., ДВ, бр. 66 от 2014 г.; доп., бр. 57
от 2015 г.) се правят следните изменения и
допълнения:
1. В чл. 1 след думите „т. 1“ се добавя
„и 3“, а думите „и по § 86 от Закона за изме
нение и допълнение на Закона за Министер
ството на вътрешните работи (ДВ, бр. 14 от
2015 г.)“ се заличават.
2. Създава се чл. 5:
„Чл. 5. (1) Изплащането на допълнителното
възнаграждение за работа при специфични
условия се извършва след издаване на за
повед от:
1. министъра на вътрешните работи – за
ръководителите на структури по чл. 37 от За
кона за Министерството на вътрешните работи
(ЗМВР) и за ръководителите на структури и
звена по чл. 37, ал. 4 ЗМВР;
2. ръководителя на структура по чл. 37
ЗМВР, от директорите на регионалните ди
рекции „Гранична полици я“ и „Пожарна
безопасност и защита на населението“ и от
ръководителите на структури и звена по чл. 37,
ал. 4 ЗМВР – за подчинените им служители.
(2) Допълнителното възнаграждение по
ал. 1 се изплаща в месеца, следващ месеца
на полагане на труда.“
3. В приложението към чл. 1, в раздел I
„Йонизиращи лъчения“, в т. 2 думите „и в
„Държавен здравен контрол“ към ДУССД“
се заличават.
§ 73. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Огнян Герджиков
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
2912
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РЕШЕНИЕ № 201
ОТ 18 АПРИЛ 2017 Г.

за продължаване срока на Разрешението
за търсене и проучване на нефт и природен
газ – подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 3 от Закона за подземните богатства, в
площта „Блок 1-21 Хан Аспарух“, разположена в изключителната икономическа зона на
Република България в Черно море
На основание чл. 5, т. 2 от Закона за под
земните богатства, чл. 15, ал. 3 във връзка с
чл. 30, т. 2 от Договора за търсене и проучване
на нефт и природен газ в площта „Блок 1-21
Хан Аспарух“, разположена в изключителната
икономическа зона на Република България
в Черно море, сключен на 29 август 2012 г.
между Министерския съвет на Република
България, представляван от министъра на
икономиката, енергетиката и туризма, и „То
тал E&П България“ Б.В., изменен с Допъл
нително споразумение № 1 от 5 март 2013 г.,
уведомление от титуляря на разрешението от
6 февруари 2017 г. за наличие на форсмажорно
обстоятелство и мотивирано предложение на
министъра на енергетиката
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Продължава срока на Разрешението
за търсене и проучване на нефт и природен
газ – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3
от Закона за подземните богатства, в площ
та „Блок 1-21 Хан Аспарух“, разположена
в изк лючителната икономическа зона на
Република България в Черно море, с четири
месеца и половина, или със 135 дни, в резул
тат на забава, причинена от форсмажорно
обстоятелство.
2. За срока на продъл жението по т. 1
титулярите на разрешението за търсене и
проу чване – „Тотал E&П Българи я“ Б.В.,
„ОМВ Офшор България“ ГмбХ и „Репсол
България“ Б.В., се задължават да извършат
търсещо-проучвателни дейности по видове и
обеми съгласно одобрената от министъра на
икономиката, енергетиката и туризма работна
програма – неразделна част от Договора за
търсене и проучване на нефт и природен газ
в площта „Блок 1-21 Хан Аспарух“, разполо
жена в изключителната икономическа зона на
Република България в Черно море, сключен
на 29 август 2012 г. между Министерския
съвет на Република България, представляван
от министъра на икономиката, енергетиката
и туризма, и „Тотал E&П България“ Б.В.,
изменен с Допълнително споразумение № 1
от 5 март 2013 г.
3. Оправомощава министъра на енергети
ката да сключи с „Тотал E&П България“ Б.В.,
с „ОМВ Офшор България“ ГмбХ и с „Репсол
България“ Б.В. допълнително споразумение
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за продължаване на срока на Разрешението
за търсене и проучване на нефт и природен
газ – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3
от Закона за подземните богатства, в площта
„Блок 1-21 Хан Аспарух“, разположена в изклю
чителната икономическа зона на Република
България в Черно море, в едномесечен срок
от обнародването на решението в „Държавен
вестник“.
Министър-председател:
Огнян Герджиков
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
2862

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 8121з-531 от 2014 г. за реда и условията за
осъществяване на дейности по осигуряване
на пожарна безопасност на обекти и/или
поддържане и обслужване на уреди, системи
и съоръжения, свързани с пожарната без
опасност, от търговци и контрола върху тях
(обн., ДВ, бр. 78 от 2014 г.; изм., бр. 101 от 2014 г.)
§ 1. В чл. 4 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 2 думите „непрекъснато, денонощно“
се заличават.
2. В т. 4 след думата „средства“ се добавя
„за първоначална намеса“, а думите „възник
ване на“ се заличават.
3. В т. 8 думите „огневи и други“ се заменят
с „извършване на“.
§ 2. В чл. 5 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 2 думите „непрекъснато, денонощно“
се заличават.
2. В т. 4 след думата „средства“ се добавя
„за първоначална намеса“.
§ 3. Член 12 се изменя така:
„Чл. 12. Личният състав на екипа за пър
воначална намеса за осъществяване на дей
ностите по чл. 3, т. 1 и 2 е минимум от трима
души, в т.ч. водачът на пожарния/спасителния
автомобил.“
§ 4. В чл. 18 ал. 4 се изменя така:
„(4) В обектите, в които се осъществяват
дейности по чл. 3, т. 4, търговецът изготвя
и съхранява дневниците и протоколите по
чл. 31, ал. 4 и 5, удостоверяващи извършеното
техническо обслужване, презареждане или
хидростатично изпитване на противопожар
ни уреди в съответствие с изискванията на
техническите спецификации по чл. 31, ал. 1.“
§ 5. Член 23 се изменя така:
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„Чл. 23. За времето на дежурство се оп
ределя лице от личния състав на дежурство,
което отговаря за дейността.“
§ 6. В чл. 31 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 4 думите „ал. 4“ се заменят с „ал. 3“.
2. Алинея 6 се изменя така:
„(6) Търговците, извършващи сервизно
обслужване на противопожарни уреди, преза
реждат носимите и возимите пожарогасители
с пожарогасителни прахове, пенообразуватели
и въглероден диоксид, за които е удостоверено
съответствието съгласно наредбата по чл. 17,
ал. 6 ЗМВР.“
3. Алинея 7 се изменя така:
„(7) Търговци, извършващи поддържане
и обслужване на противопожарни системи
и съоръжения, презареждат стационарните
пожарогасителни системи и инсталации с
пожарогасителни прахове, пенообразуватели
и въглероден диоксид, за които е удостовере
но съответствието с изискванията съгласно
наредбата по чл. 17, ал. 6 ЗМВР.“
4. Създават се ал. 8 и 9:
„(8) Извършеното поддържане и обслужване
по ал. 2 се удостоверява с датиран протокол,
съдържащ най-малко следната информация:
вида и обхвата на извършеното поддържане
и обсл у ж ване, описание на извършените
ремонтни дейности или необходими такива,
фамилия и подпис на лицето, извършило
поддържането и обслужването, и краен срок
за извършване на следващото такова.
(9) Протоколът по ал. 8 се предоставя на соб
ственика или ръководителя на обекта, в който
са монтирани системата или съоръжението.“
§ 7. Член 43 се изменя така:
„Чл. 43. (1) При констатиране на нарушения
на изискванията на тази наредба служител
от комисията по чл. 40, заемащ длъжност
по чл. 143, ал.1, т. 3 ЗМВР, съставя акт за
установяване на административно нарушение.
(2) Въз основа на съставения акт за ус
тановяване на административно нарушение
по ал. 1 директорът на ГДПБЗН – МВР, или
директорът на Регионална дирекция „Пожарна
безопасност и защита на населението“ издава
наказателно постановление.“
§ 8. В приложение № 1 към чл. 10, ал. 2
в Таблицата за минималните количества ин
дивидуална екипировка и лични предпазни
средства за лицата, които ръководят и непо
средствено осъществяват дейности по чл. 3,
т. 1 и 2 се добавя ред № 12:
„12.

Водозащитен ръчен прожектор с
акумулаторна батерия
бр. 1“.
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МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
Наредба за изменен ие и доп ъ лнен ие на
Наредба № 66 от 20 06 г. за изискванията към ветеринарномедицинските аптеки
(ДВ, бр. 47 от 2006 г.)
§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „генералния директор на
Национална ветеринарномедицинска служба
(НВМС)“ се заменят с „изпълнителния дирек
тор на Българската агенция по безопасност
на храните (БАБХ)“.
2. В ал. 2 думите „(приложение № 1) до
генералния директор на НВМС“ се заменят
с „до изпълнителния директор на БАБХ по
образец, публикуван на електронната стра
ница на БАБХ“.
§ 2. Член 5 се изменя така:
„Чл. 5. (1) Рецепта, издадена от регистриран
ветеринарен лекар, се изисква при продажба
на ВМП съгласно чл. 374 ЗВД.
(2) На рецепту рна бланка могат да се
предпишат до 5 различни ВМП, като тяхно
то общо количество трябва да е минимално
необходимото за осигуряване не повече от 10
дни лечение при острите и не повече от 30
дни при хроничните заболявания.
(3) Основните части на съдържанието на
рецептата са посочени в приложение № 2.“
§ 3. В чл. 12, ал. 2 се създават т. 3 и 4:
„3. приемане и продажба на ВМП;
4. хигиена на персонала.“
§ 4. В заключителните разпоредби, в § 4
думите „генералния директор на НВМС“ се
заменят с „изпълнителния директор на БАБХ“.
§ 5. Приложение № 1 към чл. 2, ал. 2 се
отменя.
§ 6. Приложение № 2 към чл. 5 се изменя
така:
„Приложение № 2
към чл. 5, ал. 3
Образец на рецептурна бланка
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО
И ХРАНИТЕ
БЪЛГАРСК А АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ
НА ХРАНИТЕ
Р Е Ц Е П Т А
Ветеринарен лекар: ................., УРН: ....................
..........................................................................................
(наименование на ветеринарномедицинското
заведение)
гр. (с.) ..................................
........................г.
Rp.:
Карентен срок: ...........................................................

§ 9. В приложение № 9 към чл. 31, ал. 5 в
края на нов ред се добавя:
„ Забележка. Протоколът се съхранява до времето
за извършване на следващото техническо обслуж
ване, презареждане или хидростатично изпитване.“

Ветеринарен лекар: .......................................
(подпис и личен щемпел)
Вид и идентификация на животното/ите: ............
.........................................................................................
Собственик: .................................................................
гр. (с.) ………......………………, област ……………………………,
ул. …………………............................ № ...........................“

Министър:
Пламен Узунов

Министър:
Христо Бозуков

2740
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МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
Наредба за изменен ие и доп ъ л нен ие на
Наредба № 6 от 2015 г. за познавателните
книжки, учебниците и учебните помагала
(ДВ, бр. 94 от 2015 г.)
§ 1. В чл. 25 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, т. 2 буква „в“ се изменя така:
„в) усъвършенстване на умения и задъл
бочаване или разширяване на знани я от
предходни години;“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Пояснителните текстове трябва да
обясняват само новите понятия от учебната
програма според възрастовите особености.“
§ 2. В чл. 33, ал. 3 и чл. 34, ал. 2, т. 2 след
израза „XII клас“ се добавя „и по ниво/нива
от Общата европейска езикова рамка“.
§ 3. В чл. 37 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 7:
а) в буква „а“ думите „буквар и“ се зали
чават и числото „16“ се заменя с „12“;
б) създава се нова буква „б“:
„б) буквар – не по-малко от 16 пункта;“
в) досегашните букви „б“, „в“, „г“, „д“
стават съответно букви „в“, „г“, „д“, „е“, като
в новата буква „е“ след израза „XII клас“ се
добавя „и по ниво/нива от Общата европейска
езикова рамка“.
2. В т. 8 думите „клас/възрастова група“
се заменят с „възрастова група/клас/ниво от
Общата европейска езикова рамка“.
3. Точка 9 се заличава.
§ 4. В чл. 41 след думата „класове“ се доба
вя „или по ниво/нива от Общата европейска
езикова рамка“.
§ 5. В чл. 44, ал. 2, т. 2 след думата „кла
совете“ се добавя „или нивото/нивата от
Общата европейска езикова рамка“.
§ 6. В чл. 45, т. 2, букви „а“, „б“ и „в“ чис
лото „9“ се заменя с „13“.
§ 7. В чл. 48, ал. 2 изречение второ се
изменя така: „При липса на някой от доку
ментите вносителите имат право да ги внесат
най-късно до края на следващия работен ден
след провеждане на откритото заседание.“
§ 8. В чл. 50 ал. 2 и 3 се изменят така:
„(2) За процедурите по оценяване и одобря
ване на проекти министърът на образованието
и науката след съгласуване с председателя на
Българската академия на науките (БАН) ут
върждава списък на оценители, който включва
преподаватели във висши училища, научни
работници от БАН, специалисти по графичен
дизайн, специалисти по полиграфия, експерти
от МОН или от регионалните управления на
образованието (РУО) и учители.
(3) Списъкът по ал. 2 се изготвя и актуали
зира по предложение съответно на ректорите
на висшите училища, на директорите на ин
ститутите към БАН, на браншови организации
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и асоциации в областта на графичния дизайн
и на полиграфията, на директорите на дирек
ции в МОН и Министерството на културата,
на началниците на РУО и на признатите
за представителни на национално равнище
синдикални и работодателски организации
в Отрасловия съвет за тристранно сътруд
ничество в областта на предучилищното и
училищното образование.“
§ 9. В чл. 52 ал. 2 се изменя така:
„(2) При невъзможност да бъде определен
специалист по дидактика или по методика на
обучението на съответния учебен предмет,
съответно по начална педагогика или по
предучилищна педагогика, като оценител се
включва още един специалист в съответната
научна област или учител по съответния
учебен предмет, по начална педагогика или
по предучилищна педагогика. При невъз
можност да бъде определен експерт от МОН
или от РУО като оценител се включва още
един учител по съответния учебен предмет,
по начална педагогика или по предучилищна
педагогика.“
§ 10. В чл. 57 се създава ал. 4:
„(4) Копия от становищата със заличени
индивидуализиращи данни на оценителите
може да бъдат предоставени на вносителите
при заявено писмено искане от тяхна страна
в деня на откритото заседание.“
§ 11. В чл. 61 се създава ал. 4:
„(4) В случаите по чл. 60, ал. 1 проектите
получават оценка „Неприложим“ от учителите,
участващи в оценяването.“
§ 12. В чл. 67 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 3:
„(3) На 4-та страница на корицата на поз
навателните книжки, учебниците и учебните
комплекти, които са за безвъзмездно ползване,
се поставя гриф: „Екземпляр за безвъзмездно
ползване“.“
2. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея
думите „по ал. 1 и 2“ се заменят с „по ал. 1,
2 и 3“ и след думата „комплект“ се добавя
„преди разпространението“.
§ 13. В чл. 71, ал. 1, т. 2, букви „а“, „б“ и
„в“ числото „7“ се заменя с „11“.
§ 14. В чл. 74 ал. 2 се изменя така:
„(2) При невъзможност да бъде определен
специалист в съответната научна област или
експерт от МОН или РУО като оценител се
включва учител по съответния учебен предмет,
по начална педагогика или по предучилищна
педагогика.“
§ 15. В допълнителните разпоредби се
правят следните изменения и допълнения:
1. Параграф 1 се изменя така:
„§ 1. По смисъла на тази наредба:
„Макет“ е трайно скрепена с корицата,
пълноцветна, странирана разпечатка на ця
лостната композиция от изображения и текст
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на подготвеното за печат издание на проекта
на познавателна книжка, учебник или учебно
помагало в единна система с учебника.“
2. Създава се § 1а:
„§ 1а. Министерството на образованието
и науката съхранява за срок пет години до
кументите по процедурите за оценяване и
одобряване на познавателни книжки, учебници
и учебни комплекти.“
§ 16. В преходните и заключителните раз
поредби се създава § 4а:
„§ 4а. За учебниците и учебните компле
кти за II и VI клас, за които тригодишният
срок на ползване влиза в сила от учебната
2017/2018 г., скрепването може да се извършва
само чрез лепене.“
§ 17. В приложение № 1 към чл. 45, ал. 1,
т. 1 и приложение № 2 към чл. 71, ал. 1, т. 1
след думата „класове“ се добавя „или ниво/
нива по Общата европейска езикова рамка“.
Заключителна разпоредба
§ 18. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Николай Денков
2943

МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
Наредба за изменен ие и доп ъ л нен ие на
Наредба № 2 от 20 04 г. за п ланиране и
проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии
(обн., ДВ, бр. 86 от 2004 г.; попр., бр. 93 от
2004 г.; изм. и доп., бр. 56 от 2015 г., бр. 70 от
2016 г.; попр., бр. 75 от 2016 г.)
§ 1. В чл. 2, ал. 1 след думата „бензиностан
ции“ се добавя „газостанции, електрозарядни
станции, в т.ч. за електробуси,“.
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§ 2. В чл. 3 ал. 1 – 3 се изменят така:
„(1) При планиране и проектиране на кому
никационно-транспортната система и нейните
елементи се правят проучвания и прогнози
за степента на моторизация, транспортните
навици и потребности на населението, изпол
зваемостта и дела на ползващите различните
форми на обществен транспорт за превоз на
пътници, дела на пешеходното и велосипед
ното движение и др.
(2) Комуникационно-транспортните систе
ми на урбанизираните територии за период
до 2030 г. се оразмеряват за степен на мото
ризация, както следва:
1. за София – 600 транспортни единици,
приведени към лек автомобил на 1000 жители
при разчет 400 – 450 леки автомобила, в т.ч.
65 – 70 електрически превозни средства (ЕПС);
2. за градовете над 100 000 жители – 450
транспортни единици, приведени към лек ав
томобил на 1000 жители при разчет 300 – 350
леки автомобила, в т.ч. 55 – 60 ЕПС;
3. за градове от 30 000 до 100 000 жите
ли – 350 транспортни единици, приведени към
лек автомобил на 1000 жители при разчет
200 – 300 леки автомобила, в т.ч. 50 – 55 ЕПС;
4. за градове под 30 000 жители – 250 – 300
транспортни единици, приведени към лек ав
томобил на 1000 жители при разчет 200 – 250
леки автомобила, в т.ч. 35 – 40 ЕПС;
5. за другите населени места – 100 – 150
транспортни единици, приведени към лек
автомобил на 1000 жители при разчет 50 – 100
леки автомобила, в т.ч. 10 – 20 ЕПС.
(3) Комуникационно-транспортната сис
тема на градовете се планира и проектира
така, че да осигурява с предимство развити
ето на обществения транспорт за превоз на
пътници, използването на велосипеди и на
електромобилността при движението с лични
превозни средства.“
§ 3. В чл. 24, ал. 1 таблица 4а „Необходим
брой на местата за паркиране и гариране“ се
изменя така:
„Таблица 4а

Необходим брой на местата за паркиране и гариране
№
по
ред
1
1.

2.

Видове обекти

Брой на местата за паркиране
и гариране

Допълнителен
брой места за
посетители

Дял на
местата
за ЕПС

2
3
Жилищни сгради и жилищни сгради със
смесено предназначение:
а) жилища, апартаменти
1 бр. на жилище

4

5

б) ателиета за индивидуална творческа 1 бр. на ателие
дейност
в) офиси
1 бр. на 80 – 100 кв. м РЗП

-

г) обекти за обслужващи дейности за 1 бр. на 80 – 100 кв. м РЗП
битови услуги
д) други обекти за стопански и обслуж по норматива за съответната
ващи дейности
дейност, а за които няма – 1 бр.
на 80 – 100 кв. м РЗП
Общежития (за студенти)
1 бр. на 10 л.

-

-

-

10

10

БРОЙ 33
№
по
ред

5.

Видове обекти

Брой на местата за паркиране
и гариране

2

3

4

5

Общежития (за други)
1 бр. на 5 – 10 л.
Обекти за социални услуги, в т.ч.:
а) специализирани институции за пре 1 бр. на 20 легла
доставяне на социални услуги, домове за
стари хора, приюти, звена и други подобни

20

5

30

5

б) дневен център, център за социална реха 1 бр. на 5 – 10 потребители на
билитация и интеграция и други подобни услуги/час
Административни сгради, в т.ч.:
а) на централната администрация
1 бр. на 60 – 80 m 2 РЗП

15

20
75
75
75
90
-

15
15
10
10
10
5

1 бр. на 5 – 10 места

-

15

1 бр. на 250 m 2

-

5

1 бр. на 10 – 15 места

-

10

1 бр. на 5 – 10 гардероба
1 бр. на 5 гардероба + 1 на 10 – 15
зрителски места
4 бр. на един корт
4 бр. + 1 на 10 – 15 зрителски
места
1 бр. на 50 m 2 + 1 на 10 – 15 места

-

5
10

-

5
10

-

15

1 бр. на 6 – 10 места
1 бр. на 4 – 6 места

-

15
5

20
50

15
10
10
10

10
-

5
3
5
10

20

15

-

5
15
15

-

15
5
15

-

20

11. Театри, кина, концертни и други зали
(без спортни)
12. Открити обекти за спортни дейности без
места за зрители (вкл. басейни)
13. Открити обекти за спортни дейности и
стадиони с места
14. Покрити басейни без места
15. Покрити басейни с места
16. Тенискортове без места
17. Тенискортове с места за зрители
18. Спортни зали с места
19. Заведения за обществено хранене
20. Крайпътни заведения за обществено
хранене
21. Хотели 4 и 5 звезди
22. Хотели 1, 2 и 3 звезди
23. Лечебни заведения
24. Групова практика за първична/специали
зирана медицинска помощ, медицински
център, дентален център и диагностичноконсултативен център
25. Домове за медико-социални грижи
26. Детски градини
27. Училища
28. Висши училища

33.
34.
35.

1
1
1
1

бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.

бр.
бр.
бр.
бр.

на
на
на
на
на
на

на
на
на
на

80 – 100 m 2 РЗП
40 – 60 m 2 РЗП
80 – 100 m 2 РЗП
100 – 150 m 2 РЗП
50 – 60 m 2
30 – 50 m 2

5 легла
10 легла
10 легла
лекарски кабинет

1 бр. на 5 – 10 легла
1 бр. на 20 – 30 деца
1 бр. на 25 – 30 ученици
1 бр. на 10 – 15 студенти и пре
подаватели
Производствени предприятия и складове 1 бр. на 8 – 10 работещи
към тях
Складове (други)
1 бр. на 120 – 150 m 2
Автосервизи
3 – 5 бр. на пост
Бензиностанции и газостанции с об 5 бр. за вид дейност
служване
Автомивки
3 бр. за един пост
Гробищни паркове
1 бр. на 2000 m 2
Железопътни гари и автогари
1 бр. на 15 – 20 пътници/час

36. Летища

5

20

1
1
1
1
1
1

30.
31.
32.

С Т Р. 2 7
Дял на
местата
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б) на местната администрация
6. Търговски центрове
7. Магазини в централни зони
8. Други магазини
9. Пазари
10. Крайпътни магазини

29.

ВЕСТНИК
Допълнителен
брой места за
посетители

1
3.
4.

ДЪРЖАВЕН

1 бр. на 8 – 12 пътници/час
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Забележки:
1. РЗП е разгъната застроена площ.
2. Допълнителният брой места за посетители от
колона 4 и делът на ЕПС от колона 5 се определят
в проценти от местата за паркиране и гариране,
дадени в колона 3.
3. Определените минимални и максимални
стойности на показателите в табл. 4а се прилагат
като гранични стойности. Във всеки конкретен
случай съответната стойност се преценява и при
лага в зависимост от значението на обекта (мест
но, районно или по-високо ниво) и структурата и
големината на урбанизираната територия.
4. При проектирането на реконструкции и ос
новни ремонти на съществуващи обекти посоченият
дял на ЕПС от местата за паркиране и гариране
се достига само когато с инвестиционния проект
е предвидено съответстващото оборудване за за
реждане на ЕПС.
5. Делът на ЕПС от местата за паркиране и
гариране, оборудвани за ЕПС, е предвиден да се
достигне до 2030 г.“

§ 4. Създава се чл. 24а:
„Чл. 24а. (1) От предвидените места за
гариране и паркиране на ЕПС в нови сгради
за обществено обслужване с повече от десет
паркоместа, както и при реконструкция, об
новяване, основен ремонт на съществуващи
сгради за обществено обслужване най-малко
едно от всеки десет паркоместа се оборудва със
зарядна точка с голяма мощност (с възможност
за пренос на електроенергия към електрическо
превозно средство, като мощността е по-го
ляма от 22 kW), а останалите – с нормална
мощност на точките (с възможност за пренос
на електроенергия към електрическо превозно
средство с мощност, по-малка от или равна
на 22 kW, като се изключват устройства с
мощност, по-малка от или равна на 3,7 kW).
(2) Броят места за гариране и паркиране
по ал. 1, които е необходимо да се оборудват
със зарядни точки (колонки) за ЕПС, се зак
ръгляват към по-голямото цяло число.
(3) За нови жилищни сгради и жилищни
сгради със смесено предназначение с над десет
паркоместа, както и при тяхната реконструк
ция, обновяване или основен ремонт със за
данието за проектиране на възложителя може
да се предвижда съответстващото оборудване
за зареждане на ЕПС, като делът на местата
за ЕПС е 10 % от местата за паркиране и
гариране, дадени в колона 3 на таблица 4а
към чл. 24, ал. 1.“
§ 5. В глава трета „Проектиране на кому
никационно-транспортната система“, раздел
XIV „Бензиностанции и газостанции“ се правят
следните изменения и допълнения:
1. Наименованието на раздел XIV се из
меня така:
„Раздел XIV
Бензиностанции и газостанции. Норми за
проектиране на зарядни точки за ЕПС“.
2. Създават се чл. 97а и 97б:
„Чл. 97а. (1) Зарядните точки (колонки) за
ЕПС се предвиждат равномерно в градската
територия без ограничения.
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(2) Зарядните точки за ЕПС с нормална
мощност за променлив ток (AC) се оборудват
за целите на оперативната съвместимост наймалкото с открити контакти или конектори тип
2 за превозни средства съгласно изискванията
на техническата спецификация от Приложение
ІІ, т. 1.1 от Директива 2014/94/ЕС. Тези открити
контакти могат да бъдат оборудвани с устрой
ства, например механични затвори, като се
запазва съвместимостта на конекторите тип 2.
(3) Зарядните точки за ЕПС с голяма мощ
ност за променлив ток (AC) се оборудват за
целите на оперативната съвместимост наймалкото с конектори тип 2 съгласно изиск
ванията на техническата спецификация от
Приложение ІІ, т. 1.2 от Директива 2014/94/ЕС.
(4) Зарядните точки за ЕПС с голяма
мощност за постоянен ток (DC) се оборуд
ват за целите на оперативната съвместимост
най-малкото с комбинирани зарядни системи
„Combo 2“ съгласно изискванията на техничес
ката спецификация от Приложение ІІ, т. 1.2
от Директива 2014/94/ЕС.
(5) Допуска се зарядните точки да бъдат
оборудвани и с други конектори, предоставящи
различна функционалност, и/или с хибридни
конектори, изпълнени съгласно изискванията
на техническата спецификация от Приложе
ние ІІ, т. 1.1 и/или 1.2 от Директива 2014/94/ЕС.
Ч л. 97б. При п роек т и ране на заря дни
станции със зарядни точки за ЕПС се спазват
изискванията за проектиране, изграждане и
поддържане на електрически уредби, както и
изискванията на чл. 97а, ал. 3 и 4 за зарядни
точки с голяма мощност и изискванията на
чл. 97а, ал. 2 за зарядни точки за ЕПС с нор
мална мощност.“
§ 6. В допълнителните разпоредби се правят
следните допълнения:
1. В § 2 се създават т. 11 и 12:
„11. „Елек т ри ческо п ревозно средст во
(ЕПС)“ е МПС със задвижване, включващо
поне един непериферен електроуред, като
преобразувател на енергия с презаредима
електрическа система за акумулиране на
енергия, която може да бъде зареждана от
външен източник.
12. „Зарядна точка“, „зарядна точка с нор
мална мощност“ и „зарядна точка с голяма
мощност“ са термините, определени в чл. 2, т. 3,
4 и 5 от Директива 2014/94/ЕС за разгръщането
на инфраструктура за алтернативни горива.“
2. Създава се § 3:
„§ 3. Наредбата въвежда разпоредби на
Директива 2014/94/ЕС на Европейския пар
ламент и на Съвета от 22 октомври 2014 г. за
разгръщането на инфраструктура за алтерна
тивни горива.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 7. Наредбата влиза в сила един месец
след обнародването є в „Държавен вестник“,
с изключение на разпоредбата на чл. 24а,
която влиза в сила от 1.01.2019 г.
§ 8. (1) Наредбата се прилага за инвес
тиционни проекти, за които производството
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по одобряване на инвестиционен проект и
производството по издаване на разрешение
за строеж започва след влизането є в сила.
(2) За започнато производство по одобря
ване на инвестиционен проект и издаване
на разрешение за строеж се счита датата на
внасяне на инвестиционния проект за одоб
ряване от компетентния орган.
Министър:
Спас Попниколов
2817

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ
НАДЗОР
Наредба за изменен ие и доп ъ л нен ие на
Наредба № 49 от 2014 г. за задължителното
застраховане по чл. 249, т. 1 и 2 от Кодекса
за застраховането и за методиката за уреждане на претенции за обезщетение на вреди,
причинени на моторни превозни средства
(обн., ДВ, бр. 90 от 2014 г.; доп., бр. 95 от 2015 г.)
§ 1. В наименованието на наредбата думите
„чл. 249, т. 1 и 2 от Кодекса за застраховането
и за методиката за уреждане на претенции
за обезщетение на вреди, п ри чинени на
моторни превозни средства“ се заменят със
„застраховки „Гражданска отговорност“ на
автомобилистите и „Злополука“ на пътниците
в средствата за обществен превоз“.
§ 2. В чл. 1, ал. 3 след думите „Гаран
ционния фонд“ се добавя „по предложение
на управителния му съвет“.
§ 3. В чл. 2 след думите „Кодекса на за
страховането“ се поставя запетая и се добавя
„Наредба № 54 от 2016 г. за регистрите на
Гаранционния фонд за обмена и защитата на
информацията и за издаването и отчитането
на задължителните застраховки по чл. 461,
т. 1 и 2 от Кодекса за застраховането (ДВ,
бр. 7 от 2017 г.)“.
§ 4. Член 3 се отменя.
§ 5. В чл. 4 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в основния текст думите „чл. 184, ал. 3,
т. 6, 8, 9, 10 и ал. 5“ се заменят с „чл. 345,
ал. 1, т. 7, 9, 10, 11 и ал. 4“;
б) в т. 3 думите „компетентния орган в
Република България“ се заменят с „Комисията
за финансов надзор“;
в) в т. 5 думите „собственика на моторното
превозно средство“ се заменят със „застра
ховащия“;
г) точка 6 се отменя;
д) в т. 7 думите „тип, марка (модел)“ се
заменят с „категория и марка на моторното
превозно средство“, а думите „обем на дви
гателя“ се заличават;
е) в т. 9 д у ми те „Въ з основа на п ла
тената преми я тази заст раховка покрива
отговорността на застрахованите лица за
вреди, причинени на територията на Репуб
лика България, другите държави – членки
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на Европейския съюз, всички държави от
Европейското икономическо пространство,
Андора, Сърбия и Швейцария“ се заменят с
„Територията на Република България, както
и на всички други държави, чието нацио
нално бюро на застрахователите е член на
системата „Зелена карта“;
ж) в т. 10 след д у мите „г ра ж данската
отговорност на застрахованите“ се добавя
„физически и юридически“;
з) в т. 12 накрая се добавя „с посочване на
застрахователния период“;
и) създава се нова т. 13:
„13. период на застрахователно покритие
с начало и край, определени до минута на
съответния час, ден и година;“
й) досегашната т. 13 става т. 14.
2. В ал. 3 думите „допълнително покритие
по чл. 28, ал. 2 или“ се заличават.
3. Алинея 4 се отменя.
4. В ал. 5 накрая се поставя запетая и се
добавя „както и последиците от неплащане
или от неточно плащане“.
5. Създават се ал. 6 – 8:
„(6) Застрахователят е длъжен при спазване
на изискванията на Кодекса за застрахова
нето към всяка полица по задължителната
застраховка „Гражданска отговорност“ на
автомобилистите да предостави на застра
ховащия сертификат „Зелена карта“, знак
на Гара нц ионни я фон д по ч л. 487, а л. 1
от Кодекса за застраховането, двустранен
констативен протокол за пътнотранспортно
произшествие по чл. 487, ал. 4 от Кодекса за
застраховането.
(7) Независимо от изискванията на ал. 6
застрахователят не е длъжен да издаде серти
фикат „Зелена карта“ към застрахователната
полица по задължителната застраховка „Граж
данска отговорност“ на автомобилистите
за трамвай, съответно за тролейбус, когато
съгласно техническата спецификация на пре
возното средство то не може да се движи на
собствен ход, без да е свързано с проводници
на електрическата мрежа, както и в случаите
на застрахователна полица по чл. 483, ал. 5
от Кодекса за застраховането.
(8) Застрахователят е длъжен да осигури
възможност чрез интернет страницата си
на всеки застрахован достъп до образец на
двустранен констативен протокол за пътно
транспортно произшествие по чл. 487, ал. 4
от Кодекса за застраховането, който да може
да бъде изтеглен и разпечатан. На интернет
страницата трябва да има и подробни ука
зания относно начина на попълване на този
двустранен констативен протокол.“
§ 6. Член 5 се изменя така:
„Чл. 5. Застрахователите могат преди сключ
ването на задължителна застраховка „Граж
данска отговорност“ на автомобилистите да
предоставят на застраховащия за попълване
въпросник по чл. 345, ал. 2 от Кодекса за за
страховането относно обстоятелствата, имащи
значение за естеството и размера на риска.“
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§ 7. Член 6 се отменя.
§ 8. В чл. 7 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и се из
меня така:
„(1) В случаите на първоначална регистра
ция на моторно превозно средство при при
добиване на ново моторно превозно средство
на територията на Република България, на
моторно превозно средство с регистрация в
държава членка или в Конфедерация Швей
цария или на моторно превозно средство с
валидна регистрация извън държава членка
или Конфедерация Швейцария застраховател
ният договор за задължителна застраховка
„Гражданска отговорност“ на автомобили
стите се сключва преди регистрацията на
моторно превозно средство от компетентните
органи на Министерството на вътрешните
работи, като в застрахователната полица се
вписва само номерът на рама. След получа
ване на свидетелство за регистрация и табели
с регистрационен номер от компетентните
органи на Министерството на вътрешните
работи застраховащият е длъжен писмено да
ги обяви пред застрахователя в 7-дневен срок
от получаването им.“
2. Създава се ал. 2:
„(2) За целите на първоначална регистрация
на употребявано моторно превозно средство
с чуждестранен регистрационен номер или
без регистрационен номер, включително с
изтекъл такъв, чл. 489, ал. 5 от Кодекса за
застраховането се прилага съответно. След
получаване на свидетелство за регистрация и
табели с регистрационен номер от компетент
ните органи на Министерството на вътрешните
работи застраховащият е длъжен писмено да
ги обяви пред застрахователя в 7-дневен срок
от получаването им.“
§ 9. В чл. 8 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се отменя.
2. В ал. 2 думите „застраховка „Гражданска
отговорност“ на автомобилистите сe издава от
застрахователя срещу представяне от страна на
търговеца по ал. 1“ се заменят със „застраховка
„Гражданска отговорност“ на автомобилистите
по чл. 483, ал. 5 от Кодекса за застраховането
сe издава от застрахователя само по регистра
ционния номер на временните табели срещу
представяне от страна на търговеца“.
3. В ал. 3 думите „ал. 1“ се заменят с „ал. 2“.
4. Създава се ал. 4:
„(4) Застраховател няма право да сключ
ва за един и същ регистрационен номер на
временна табела задължителна застраховка
„Гражданска отговорност“ на автомобили
стите при наличието на друга такава, при
условие че сроковете на валидност на двете
застраховки изцяло или частично съвпадат.“
§ 10. В чл. 9 думите „чл. 8, ал. 1“ се заме
нят с „чл. 8, ал. 2“.
§ 11. В чл. 10 се правят следните изменения
и допълнения:
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1. В ал. 1 думите „по чл. 287 от Кодекса
за застраховането“ се заличават.
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Гаранционният фонд поддържа регистър
на издадените, анулираните и невалидните
знаци. Управителният съвет на Гаранционния
фонд издава правила за обявяване на анули
раните и невалидните знаци.“
3. В ал. 5 думите „молба на собственика,
ползвателя, държателя или водача на мотор
ното превозно средство“ се заменят с „молба
на застраховащия или на друго лице, което
държи моторното превозно средство на за
конно основание“.
4. В ал. 6 думата „знака“ се заменя със
„знаците“.
5. В ал. 7 думата „застрахователят“ се заме
ня с „всеки застраховател“, а думата „знака“
се заменя със „знаците“.
6. В ал. 8 думата „знака“ се заменя със
„знаците“.
7. В ал. 9 на двете места думата „знака“
се заменя със „знаците“.
§ 12. В чл. 11 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Погрешно попълнен или погрешно пер
фориран знак или знак с нарушена цялост се
обявява от застрахователя в Информационния
център на Гаранционния фонд и се заменя с
нов. Обявяването и подмяната се извършват
от застрахователя.“
2. В ал. 4 думите „изгубени, откраднати и
унищожени знаци“ се заменят с „анулираните
и невалидните знаци“.
§ 13. Член 12 се отменя.
§ 14. Член 14 се изменя така:
„Чл. 14. При уведомяване на застрахователя
от застрахования за предявен към него иск по
чл. 430, ал. 1, т. 4 от Кодекса за застрахова
нето уведомлението следва да съдържа данни
за датата, годината и номера на делото, пред
кой съд е образувано и размера на иска. За
страхованият е длъжен да поиска привличане
на застрахователя в процеса, когато законът
допуска това.“
§ 15. В чл. 16 думите „чл. 224“ се заменят
с „чл. 430“.
§ 16. Член 17 се изменя така:
„Чл. 17. Когато увреденото лице не е на
вършило пълнолетие или е лице, което е
поставено под запрещение, застрахователното
обезщетение се заплаща от застрахователя по
банкова сметка с титуляр това лице.“
§ 17. Член 18 се отменя.
§ 18. В чл. 19 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и се из
меня така:
„(1) Застрахователният договор по застра
ховка „Гражданска отговорност“ на автомо
билистите покрива вредите, които застрахо
ваният е причинил на трети лица, за които
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застрахованият отговаря съгласно българско
то законодателство или законодателството
на държавата, в която е настъпила вредата.“
2. Създава се ал. 2:
„(2) В случаите на застрахователно съби
тие, настъпило на територията на Република
България, при определяне на лицата, имащи
право на застрахователно обезщетение, не се
считат за трети лица по чл. 477, ал. 1 от Кодек
са за застраховането лицето, което отговаря
за причинените вреди, както и правоимащите
лица в резултат на неговата смърт.“
§ 19. В чл. 20 ал. 1 се отменя.
§ 20. В чл. 21 ал. 1 и 2 се отменят.
§ 21. В чл. 22 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Граничните застраховки по ал. 1 се
сключват в съответствие с чл. 34 от Наредбата
за граничните контролно-пропускателни пун
ктове, приета с ПМС № 104 от 2002 г. (обн.,
ДВ, бр. 54 от 2002 г.; изм., бр. 24 от 2004 г.;
изм. и доп., бр. 86 от 2004 г.; изм., бр. 90 и
96 от 2005 г., бр. 85 от 2006 г.; изм. и доп.,
бр. 106 от 2006 г., бр. 79 от 2008 г., бр. 14 и
100 от 2009 г., бр. 22 и 61 от 2010 г.). Гранич
ните застраховки по ал. 2 се сключват без
използване на услугите на застрахователни
посредници.“
2. Алинеи 4 и 5 се отменят.
§ 22. Член 23 се отменя.
§ 23. В чл. 25 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, изречение първо думите „и
раздел II, включително правилата за терито
риално действие на договора за застраховка,
за покритите рискове и изключенията от
покритие и за минималния размер на застра
хователната сума“ се заличават.
2. В ал. 3 след думите „гранична застра
ховка“ се добавя „задължително“.
§ 24. В чл. 27, ал. 2 думите „и по решение“
се заменят с „и след решение“.
§ 25. Член 28 се отменя.
§ 26. Член 29 се отменя.
§ 27. В чл. 30, ал. 1 думата „Сертификат“
се заменя със „Сертификатът“.
§ 28. Член 31 се изменя така:
„Чл. 31. Застрахователят няма право да
зачерква нито една държава в полето за те
риториална валидност освен в сертификат
„Зелена карта“, който се издава към Гранична
застраховка, в който се зачеркват третите
държави, включително тези от тях, които са
подписали Многостранното споразумение.“
§ 29. В чл. 34 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В основния текст думите „по чл. 184, ал. 3,
т. 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10 и ал. 5“ се заменят с „по
чл. 345, ал. 1, т. 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11 и ал. 4“.
2. Създава се нова т. 6:
„6. името и адреса, съответно наимено
ванието, седалището, адреса на управление
и ЕИК, съответно номера по БУЛСТАТ на
застраховащия;“.
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3. Досегашната т. 6 става т. 7.
§ 30. В чл. 36 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) При настъпване на застрахователно
събитие превозвачът е длъжен да уведоми
застрахователя. Уведомяването може да из
върши и пострадалият пътник или трето лице.
Превозвачът е задължен в 10-дневен срок от
настъпването на злополуката да предостави
заверено копие от акт за злополука на по
страдалия пътник с подробно описание на
случая. Пострадалият пътник е задължен да
предостави на застрахователя акта за злопо
лука, когато е получил такъв от превозвача.
Акт за злополука може да не се съставя, ако
тя е отразена в акт на компетентен орган по
контрола на съответния вид транспорт, като
в този случай превозвачът снабдява постра
далия пътник или ползващите се по чл. 38
лица със заверено копие от този документ.“
2. В ал. 2 се създава изречение второ: „При
лага се и чл. 106 от Кодекса за застраховането.“
3. В ал. 4 след думите „пострадалото лице“
се добавя „или на ползващите се лица“.
§ 31. Член 38 се изменя така:
„Чл. 38. (1) При смърт на застраховано лице,
настъпила вследствие на злополука, покрита
по задължителна застраховка „Злополука“ на
пътниците, застрахователят изплаща застра
хователната сума по договора.
(2) При трайна загуба на работоспособност
по задължителна застраховка „Злополука“ на
пътниците на застрахованото лице се изплаща
такъв процент от застрахователната сума по
договора, какъвто е процентът на трайната
загуба на работоспособност.
(3) Процентът на трайна загуба на рабо
тоспособност се определя от ТЕЛК или от
застрахователна експертна комисия съгласно
списък на травматичните болести и увреж
дания на застрахователя след окончателно
и пълно стабилизиране на уврежданията на
застрахованото лице, но не по-рано от 3 ме
сеца и не по-късно от една година от датата
на събитието. Застрахователят не може да
откаже плащане, когато ТЕЛК или застра
хователната експертна комисия се е произ
несла след изтичане на едногодишния срок.
При загуба на крайници или други човешки
органи процентът може да се определи и без
да се спазва тримесечният срок.
(4) Когато застрахованото лице е имало
определен процент трайна загуба на работо
способност преди настъпването на злополу
ката, този процент не се взема под внимание
при определяне трайната загуба на работо
способност в резултат на злополуката.
(5) Застрахователната сума или съответна
та част от нея се изплаща на застрахованото
лице, а при смърт на застрахованото лице – на
законните му наследници.
(6) При смърт на застраховано непълно
летно лице, на ограничено запретено или на
нетрудоспособно лице, което няма наследници,
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застрахователната сума се изплаща на лицата,
които са го издържали.
(7) Когато застрахованото лице или него
вите наследници не са навършили пълнолетие
или са лица, които са поставени под запре
щение, застрахователното обезщетение се
заплаща от застрахователя по банкова сметка
с титуляр съответното лице.“
§ 32. В чл. 40 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „Информационния център
на Гаранционния фонд“ се заменят с „единната
информационна система за оценка, управле
ние и контрол на риска по чл. 575, ал. 1 от
Кодекса за застраховането“.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Номерът на сертификата „Зелена кар
та“, който се записва в предвиденото поле, се
формира от номера на полицата по задължи
телна застраховка „Гражданска отговорност“
на автомобилистите и от допълнителен индекс
от две позиции, указващ поредния номер на
всеки издаден сертификат „Зелена карта“ към
съответната полица.“
3. Алинея 6 се отменя.
§ 33. В заглавието на раздел VІІ след думите
„Отчитане на задължителното застраховане“
се добавя „и достъп до информация“.
§ 34. Член 41 се изменя така:
„Чл. 41. (1) Отчитането на задължителното
застраховане от застраховател се извършва
по реда и при условията на Наредба № 54 от
2016 г. за регистрите на Гаранционния фонд
за обмена и защитата на информацията и за
издаването и отчитането на задължителните
застраховки по чл. 461, т. 1 и 2 от Кодекса за
застраховането (ДВ, бр. 7 от 2017 г.).
(2) Всеки застраховател предоставя на
Информационния център на Гаранционния
фонд ежедневно информация за:
1. обявените за невалидни знаци по чл. 10,
които са унищожени, изгубени или открадна
ти, за които застрахователят е уведомен през
предходния ден;
2. обявените за анулирани през предходния
ден знаци по чл. 10, които са били погрешно
попълнени, погрешно перфорирани, с нару
шена цялост, или във връзка с анулиране на
запис, корекция, промяна, прекратяване по
полица „Гражданска отговорност“ на авто
мобилистите;
3. обявените за анулирани или невалидни
през предходния ден сертификати „Зелена карта“.
(3) С цел предотвратяване на застрахова
телни измами всеки застраховател, предлагащ
задължителна застраховка „Гражданска отго
ворност“ на автомобилистите и застраховка
„Каско“ на моторно превозно средство (МПС)
в Република България, има право на достъп
до следните данни:
1. данни от протоколите, подадени на
Гаранционния фонд от Министерството на
вътрешните работи по реда на чл. 7 от На
редба № Iз-41 от 2009 г. за документите и
реда за съставянето им при пътнотранспортни
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произшествия и реда за информиране между
Министерството на вътрешните работи, Ко
мисията за финансов надзор и Гаранционния
фонд (ДВ, бр. 8 от 2009 г.) (Наредба № Iз-41);
2. данни от двустранните констативни
протоколи за пътнотранспортно произшест
вие, подадени на Гаранционни я фонд от
застрахователите по реда на чл. 5, ал. 4 от
Наредба № Iз-41;
3. данни за предявени претенции от застра
ховател по застраховка „Каско“ на МПС, за
които е поставен флаг за регрес.
(4) Редът и начинът на достъп до инфор
мацията по ал. 3 се определят с правила,
приети от управителния съвет на Гаранцион
ния фонд, които се предоставят за одобрение
на заместник-председателя на Комисията
за финансов надзор, ръководещ управление
„Застрахователен надзор“.“
§ 35. В чл. 43 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в основния текст думите „по чл. 293“ се
заменят с „по чл. 572“;
б) в т. 2 думите „по чл. 213“ се заменят с
„по чл. 410“.
2. В ал. 2 думите „по ал. 2“ се заменят с
„по ал. 1“.
§ 36. Член 44 се изменя така:
„Чл. 44. (1) Гаранционният фонд е длъ
жен да обезпечи техническа възможност за
прилагането на чл. 332, ал. 4 от Кодекса за
застраховането за сключването на застрахова
телни договори чрез страница в интернет на
застраховател или застрахователен посредник.
(2) Гаранционният фонд обезпечава техно
логично изпълнението на забраната по чл. 484
и чл. 489, ал. 5 и 6 от Кодекса за застрахова
нето, включително по чл. 7, ал. 2.
(3) Гаранционният фонд обезпечава из
пълнението на изискванията на чл. 574 от
Кодекса за застраховането.“
§ 37. В чл. 45 думите „част седма“ се за
менят с „част осма“.
§ 38. В допълнителните разпоредби § 1
се отменя.
§ 39. В § 4 от преходните и заключителни
те разпоредби думите „на основание чл. 255,
чл. 259, ал. 4 и чл. 273, ал. 2“ се заменят с
„чл. 504, чл. 345, ал. 6 и чл. 499, ал. 1 и 2“.
Заключителни разпоредби
§ 40. Гаранционният фонд извършва всички
необходими действия с оглед прилагането на
чл. 40, ал. 3 и чл. 44, ал. 1 и 2 в двумесечен
срок от влизането в сила на наредбата.
§ 41. Наредбата е приета с Решение № 167-Н
от 7 април 2017 г. на Комисията за финансов
надзор.
Председател:
Карина Караиванова
2779
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-09-249
от 20 март 2017 г.
На основание чл. 7, т. 1 при условията на чл. 9,
ал. 1 във връзка с ал. 2 от Закона за сдружения за
напояване и одобрен доклад на заместник-минис
търа на земеделието и храните с изх. № 93-1900
от 20.03.2017 г. нареждам:
1. Откривам процедура за учредяване на
сдружение за напояване „Антимовски води“,
с. Екзарх Антимово, община Карнобат, област
Бургас, с предмет на дейност: експлоатация,
поддържане и реконструкция на хидромелиора
тивната инфраструктура; изграждане на нови
напоителни канали и съоръжения; доставяне и
разпределение на водата за напояване; отвеждане
на излишната вода от земеделските земи; изпъл
нение на агромелиоративни и агротехнически
мероприятия за подобряване състоянието на
земеделските земи; рибовъдство и развъждане
на водоплаващи птици.
2. Заявената от сдружението територия обхва
ща 1787,017 дка земеделски земи, разположени
в землището на с. Екзарх Антимово, община
Карнобат, област Бургас, и хидромелиоративна ин
фраструктура – публична общинска собственост.
3. Учредителният комитет на сдружението за
напояване „Антимовски води“, с. Екзарх Антимо
во, да извърши предвидените от закона действия
по процедурите на чл. 10, 11, 12, 13 и 14 от Закона
за сдружения за напояване.
Контрола по изпълнението на заповедта възла
гам на директора на дирекция „Хидромелиорации,
инвестиционна политика и концесии“.
Министър:
Хр. Бозуков
2856

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИИ
РЕШЕНИЕ № 372
от 7 април 2017 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 98 от 23.07.2017 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
и инвестиции реши:
1. На 18.05.2017 г. в 11 ч. в Столичната общин
ска агенция за приватизация и инвестиции, пл.
Славейков 6, ет. 1, да се проведе публичен търг с
явно наддаване за продажбата на самостоятелен
обект в сграда с идентификатор 68134.4361.168.18.2
(помещение към трафопост), София, ж.к. Лю

лин – 5 м.р., срещу бл. 521, общински нежили
щен имот, стопанисван от район „Люлин“, със
съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 54 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.) В обекта са извършени трай
ни подобрения от наемателя „Рива 6“ – ЕООД,
на стойност 19 690 лв., които не са включени в
обявената начална тръжна цена и се дължат на
наемателя от спечелиля търга участник.
3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
4. Депозитът за участие – 5400 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска
агенция за приватизация и инвестиции при
„Общинска банка“ – А Д, ул. Врабча 6, Со 
фия (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна докумен
тация – до 16.05.2017 г. вкл. в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 240 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАПИ, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня
на търга след закупуване на тръжна документация.
Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев
2879

ОБЩИНА БУРГАС
РЕШЕНИЕ № 24-11
от 28 февруари 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 и чл. 136, ал. 1 във връзка с чл. 134,
ал. 1, т. 1 и 2 ЗУТ Общинският съвет – гр. Бур
гас, реши:
Одобрява изменение на подробен устройствен
план – план за улична регулация (ПУП – ПУР)
на обслужваща улица с о.т. 220 – о.т. 221 – о.т. 224
по плана на с. Маринка, община Бургас, с което
уличнорегулационните граници на обслужващата
улица се провеждат по имотните граници на ПИ
с идентификатори 47202.2.1, 47202.2.2, 47202.2.3 и
се осигурява транспортен достъп до ПИ с иденти
фикатор 47202.2.4 по КК на с. Маринка, община
Бургас, съгласно приложения проект с таблица
на засегнатите имоти и баланс на територията.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 4 ЗУТ чрез Общинския съвет – гр. Бур
гас, пред А дминистративния съд – Бургас, в
30-дневен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“.
Председател:
К. Луков
2874
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РЕШЕНИЕ № 24-12
от 28 февруари 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1, чл. 136, ал. 1 във връзка с чл. 134,
ал. 1, т. 1 и чл. 81, ал. 4 и чл. 16а ЗУТ Общин
ският съвет – гр. Бургас, реши:
1. Одобрява изменение на подробен устрой
ствен план – план за регулация (ПУП – ПР) за
УПИ VII-5, отреден „за инфраструктура“, ПИ с
идентификатор 07079.12.784 по КК на гр. Бургас,
местност Неравното (бивша местност Кабата),
кв. Ветрен, гр. Бургас, и подробен устройствен
план – план за улична регулация (ПУП – ПУР)
за утвърждаване на трасе на нова обслужваща
улица с о.т. 108 – o.т. 108а – о.т. 108г – о.т. 108д –
о.т. 108е в предвидено разширение на населеното
място в устройствена зона 1/Жм, кв. Ветрен,
гр. Бургас.
2. Одобрява подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за ПИ
с идентификатор 07079.12.787 по КК на гр. Бургас,
местност Неравното (бивш ПИ 023003, бивша
местност Кабата), кв. Ветрен, гр. Бургас, с който
за имота се обособява нов УПИ ХV-787 с отреж
дане „за жилищно строителство“ със свободно
застрояване, разположено на нормативни отстоя
ния от регулационните граници, с устройствени
показатели в съответствие с предвижданията на
ОУП за устройствена зона 1/Жм: Пл. застр. до
30 %, Кинт. до 1,0, Позел. мин. 60 %, височина
до 10 м, описани в матрица и таблица с прило
жена редукция 10,74 %, съгласно приложения
проект с баланс на територията и таблица на
засегнатите имоти.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 4 ЗУТ чрез Общинския съвет – гр. Бур
гас, пред А дминистративния съд – Бургас, в
30-дневен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“.
Председател:
К. Луков
2875
РЕШЕНИЕ № 24-16
от 28 февруари 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 136, ал. 1 и чл. 134,
ал. 1, т. 2 ЗУТ Общинският съвет – гр. Бургас,
одобрява изменение на подробен устройствен
план (ПУП), план за улична регулация (ПУР)
на УПИ L, кв. 54 (ПИ ид. 07079.30.925 по КК на
гр. Бургас), УПИ IX, кв. 54 (ПИ ид. 07079.30.458
по КК на гр. Бургас) и УПИ IV-915, кв. 54 (ПИ
ид. 07079.30.915 по КК на гр. Бургас) по плана на
кв. Крайморие, с който се променят бордюрните
линии на улица по о.т. 204 – о.т. 206, провежда се
нова обслужваща улица от о.т. 206 – о.т. 206а –
о.т. 206b – о.т. 206c – о.т. 206d – о.т. 206е за оси
гуряване на транспортен достъп до бъдещ обект
„Защитена лодкостоянка в акваторията, северно от
кв. 54 и североизточно от ПИ 07079.10.623 по КК
в кв. Крайморие“, изменят се част от северната
регулационна граница на УПИ IV-915 и на УПИ
IX „за озеленяване“, обособяват се нов квартал
54А с нов УПИ L, отреден „за озеленяване“, и
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УПИ I-65, УПИ II-228 и УПИ III-229, нов квартал
54Б, с УПИ IV-915, УПИ VI-210, УПИ VII-209,
УПИ VIII-195 и УПИ IX, отреден „за озеленя
ване“, и УПИ LIII, отреден „за озеленяване“, в
кв. 54, съгласно кафявите, зелените, червените,
сините и черните линии и надписи в приложения
проект и таблицата на засегнатите от трасето на
улицата части от поземлените имоти, които са
неразделна част от решението.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 4 ЗУТ чрез Общинския съвет – гр. Бур
гас, пред А дминистративния съд – Бургас, в
30-дневен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“.
Председател:
К. Луков
2876

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
РЕШЕНИЕ № 606
от 30 март 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 3, т. 2 и чл. 4, ал. 4 ЗПСК, чл. 6, ал. 1 и чл. 60,
ал. 1 и 2 ЗОС във връзка с Решение № 515 от
26.01.2017 г. Общинск и ят съвет – г р. Велико
Търново, реши:
1. Обявява за частна общинска собственост
общински нежилищен имот, представляващ:
„Поземлен имот с идентификатор 36837.501.865
по КККР на гр. Килифарево заедно с постро
ените в него: двуетажна сграда с идентификатор
36837.501.865.1 и двуетажна сграда с идентификатор
36837.501.865.2“ – собственост на Община Велико
Търново, за който имот да бъде съставен нов акт
за общинска собственост.
2. Открива процедура за приватизация на
общински нежилищен имот със стопанско пред
назначение, представляващ: „Поземлен имот с
идентификатор 36837.501.865 по КККР на гр. Ки
лифарево заедно с построените в него: двуeтажна
сграда с идентификатор 36837.501.865.1 и двуетажна
сграда с идентификатор 36837.501.865.2“ – соб
ственост на Община Велико Търново.
3. Забранява извършването на разпоредителни
сделки с имота, сключването на договори с пред
мет – имота по т. 2: за придобиване на дялово
участие, за наем, за съвместна дейност, за кре
дит, за обезпечаване на вземания и поемане на
менителнични задължения, освен с разрешение
на общинския съвет.
4. Възлага на общинската агенция за привати
зация да подготви и осъществи приватизационната
сделка за имота по установения от закона ред и
приетите решения от общинския съвет.
5. Възлага на общинската администрация
при актуализация на инвестиционната програ
ма на Община Велико Търново към обектите с
източник на финансиране от Специалния фонд
за инвестиции и дълготрайни активи да бъдат
включени обекти на територията на гр. Килифа
рево на стойност до 30 % от постъпленията от
продажбата на описания в т. 2 имот.
6. На основание чл. 10, т. 8 и 10 от Правилника
за дейността на ОбАП и чл. 13, ал. 1, т. 14 от На
редбата за формиране и управление на приходите

БРОЙ 33

ДЪРЖАВЕН

от приватизацията в община Велико Търново
НСПСК възлага на общинската администрация
в срок до 15 дни след получаване на настоящото
решение да предприеме необходимите действия
за изменение на ПУП – ПР за УПИ І, отреден за
„основно училище“, от стр. кв. 55 по ПУП – ПР
на гр. Килифарево, по силата на което УПИ І от
стр. кв. 55 да се раздели на два самостоятелни
урегулирани поземлени имота, границите на които
да бъдат в съответствие с имотните граници на
ПИ с идентификатори 36837.501.865 и 36837.501.837
по кадастралната карта и кадастралните регистри
за територията на гр. Килифарево, община Велико
Търново, област Велико Търново, одобрени със
Заповед № РД-18-67 от 12.07.2016 г. на изпълни
телния директор на АГКК.
Председател:
В. Спирдонов
2807
РЕШЕНИЕ № 607
от 30 март 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 3, т. 2 и чл. 4, ал. 4 ЗПСК Общинският съ
вет – гр. Велико Търново, реши:
1. Включва в годишния план за приватизация
за 2017 г. и открива процедура за приватизация
на общински нежилищeн имот със стопанско
предназначение, представляващ: „Имот № 000161
по КВС за землище с. Ресен заедно с построените
в него сгради“ – собственост на Община Велико
Търново.
2. Забранява извършването на разпоредителни
сделки с имота, сключването на договори с пред
мет – имота по т. 1: за придобиване на дялово
участие, за наем, за съвместна дейност, за кре
дит, за обезпечаване на вземания и поемане на
менителнични задължения, освен с разрешение
на общинския съвет.
3. Възлага на общинската агенция за привати
зация да подготви и осъществи приватизационната
сделка за имота по установения от закона ред и
приетите решения от общинския съвет.
4. Възлага на общинската администрация
при актуализация на инвестиционната програ
ма на Община Велико Търново към обектите с
източник на финансиране от Специалния фонд
за инвестиции и дълготрайни активи да бъдат
включени обекти на територията на с. Ресен на
стойност до 30 % от постъпленията от продажбата
на описания в т. 1 имот.
Председател:
В. Спирдонов
2808
РЕШЕНИЕ № 608
от 30 март 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 3, т. 2 и чл. 4, ал. 4 ЗПСК Общинският съ
вет – гр. Велико Търново, реши:
1. Включва в годишния план за приватизация
за 2017 г. и открива процедура за приватизация
на общински нежилищeн имот със стопанско
предназначение, представляващ: „Имот № 000165
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по КВС за землище с. Ресен заедно с построените
в него сгради“ – собственост на Община Велико
Търново.
2. Забранява извършването на разпоредителни
сделки с имота, сключването на договори с пред
мет – имота по т. 1: за придобиване на дялово
участие, за наем, за съвместна дейност, за кре
дит, за обезпечаване на вземания и поемане на
менителнични задължения, освен с разрешение
на общинския съвет.
3. Възлага на общинската агенция за привати
зация да подготви и осъществи приватизационната
сделка за имота по установения от закона ред и
приетите решения от общинския съвет.
4. Възлага на общинската администрация
при актуализация на инвестиционната програ
ма на Община Велико Търново към обектите с
източник на финансиране от Специалния фонд
за инвестиции и дълготрайни активи да бъдат
включени обекти на територията на с. Ресен на
стойност до 30 % от постъпленията от продажбата
на описания в т. 1 имот.
Председател:
В. Спирдонов
2809
РЕШЕНИЕ № 609
от 30 март 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 3, т. 2 и чл. 4, ал. 4 ЗПСК Общинският съ
вет – гр. Велико Търново, реши:
1. Отменя свои Решение № 1346 от 19.04.2007 г.
(ДВ, бр. 38 от 2007 г.) в частта, касаеща включ
ване в годишния план за приватизация за 2007 г.
и откриване на процедура за приватизация на
общински нежилищен имот, представляващ:
„УПИ І от кв. 45 по плана на с. Пчелище заедно
с построена в него сграда (бивше училище)“, и
Решение № 358 от 28.07.2016 г. (ДВ, бр. 64 от
2016 г.) относно приемане актуализиран анализ на
правното състояние, нова начална цена, начин на
приватизация, дата на търга, стъпка за наддаване,
размер на депозита за участие в търга за продажба
на общински нежилищен имот със стопанско пред
назначение, представляващ: „Урегулиран поземлен
имот ІХ – „за обществено обслужване“, от кв. 45
по плана на с. Пчелище с площ 3432 кв. м, заедно
с построена в него сграда (бивше училище с две
пристройки) с РЗП 1534,19 кв. м“ – собственост
на Община Велико Търново.
2. Включва в годишния план за приватизация
за 2017 г. и открива процедура за приватизация
на общински нежилищен имот със стопанско
предназначение, представляващ: „УПИ ІХ – „за
обществено обслужване“, от кв. 45 по плана на
с. Пчелище, заедно с построената в него сграда
(бивше училище с пристройка)“ – собственост
на Община Велико Търново.
3. Забранява извършването на разпоредителни
сделки с имота, сключването на договори с пред
мет – имота по т. 2: за придобиване на дялово
участие, за наем, за съвместна дейност, за кре
дит, за обезпечаване на вземания и поемане на
менителнични задължения, освен с разрешение
на общинския съвет.
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4. Възлага на общинската агенция за привати
зация да подготви и осъществи приватизационната
сделка за имота по установения от закона ред и
приетите решения от общинския съвет.
5. Възлага на общинската администрация
при актуализация на инвестиционната програ
ма на Община Велико Търново към обектите с
източник на финансиране от Специалния фонд
за инвестиции и дълготрайни активи да бъдат
включени обекти на територията на с. Пчелище
на стойност до 30 % от постъпленията от про
дажбата на описания в т. 2 имот.
Председател:
В. Спирдонов
2810
РЕШЕНИЕ № 610
от 30 март 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 3, т. 2 и чл. 4, ал. 4 ЗПСК Общинският съ
вет – гр. Велико Търново, реши:
1. Включва в годишния план за приватизация
за 2017 г. и открива процедура за приватизация
на общински нежилищен имот със стопанско
предназначение, представляващ: „УПИ ХІ – „за
обществено обслужване“, от кв. 45 по плана на
с. Пчелище заедно с построените в него сгради
(две пристройки към бивше училище)“ – собстве
ност на Община Велико Търново.
2. Забранява извършването на разпоредителни
сделки с имота, сключването на договори с пред
мет – имота по т. 1: за придобиване на дялово
участие, за наем, за съвместна дейност, за кре
дит, за обезпечаване на вземания и поемане на
менителнични задължения, освен с разрешение
на общинския съвет.
3. Възлага на общинската агенция за привати
зация да подготви и осъществи приватизационната
сделка за имота по установения от закона ред и
приетите решения от общинския съвет.
4. Възлага на общинската администрация
при актуализация на инвестиционната програ
ма на Община Велико Търново към обектите с
източник на финансиране от Специалния фонд
за инвестиции и дълготрайни активи да бъдат
включени обекти на територията на с. Пчелище
на стойност до 30 % от постъпленията от про
дажбата на описания в т. 1 имот.
Председател:
В. Спирдонов
2811
РЕШЕНИЕ № 611
от 30 март 2017 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4, чл. 31,
ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 21, ал. 1, т. 8
ЗМСМА, чл. 45, ал. 7 ЗДДС, чл. 5 и 6 от Наредбата
за търговете и конкурсите и свое Решение № 555
от 23.02.2017 г. (ДВ, бр. 22 от 2017 г.) Общинският
съвет – гр. Велико Търново, реши:
1. Приема анализ на правното състояние и
начална цена в размер 82 100 лв., в която не
е включена стойността на дължимия ДДС, за
продажба на общински нежилищен имот със
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с т опа нско п ред на значен ие, п редс та в л я ва щ:
„Незастроен ПИ с идентификатор 10447.517.98
по КККР на гр. Велико Търново, за който имот
е отреден УПИ ІІ-5664 „за производствено-скла
дови дейности“, от стр. кв. 576 по ПУП – ПР на
гр. Велико Търново, ПСЗ „Дълга лъка“ – соб
ственост на Община Велико Търново. Сделката
се облага с ДДС.
2. Определя начин за продажба на посочения
в т. 1 обект чрез публичен търг с явно наддаване
при стъпка на наддаване в размер 800 лв.
3. Търгът да се проведе при следните усло
вия: дата на търга – на 21-вия ден след датата
на обнародване на това решение в „Държавен
вестник“, като в случай че 21-вият ден съвпада
с неработен ден, търгът ще се проведе в първия
следващ работен ден; начало на търга – 14 ч.;
място на търга – стая 419 в сградата на Община
Велико Търново.
4. Утвърждава тръжна документация и до
говор за продажба за обекта. Определя цена за
продажба на комплект тръжна документация
в размер 300 лв. (с ДДС). Цената на тръжната
документация се заплаща по сметка № BG 95
SOMB 9130 3124 7614 00 на общинската агенция
за приватизация (ОбАП) при „Общинска бан
ка“ – АД, клон Велико Търново, BIC код SOMB
BGSF. Тръжната документация се получава след
представяне в ОбАП на документ за извършено
плащане – стая 419 в сградата на Община Велико
Търново, всеки работен ден и до 10 ч. на деня,
предхождащ датата на търга.
5. За допускане до участие в търга кандидатите
да внесат депозит в размер 24 630 лв. Депозитът да
бъде внесен по сметка № BG 59 SOMB 9130 3324
7614 01 на ОбАП при „Общинска банка“ – АД,
клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF – до
16 ч. на деня, предхождащ датата на търга.
6. Заплащането на договорената цена и сключ
ването на договор за продажба да се извърши
в 30-дневен срок от датата на заповедта за оп
ределяне на купувач. Дължимата сума заедно
с начисления ДДС и представляваща разлика
между договорената цена и внесения депозит да
се заплати в български левове по сметка № BG
95 SOMB 9130 3124 7614 00 на ОбАП при „Общин
ска банка“ – АД, клон Велико Търново, BIC код
SOMB BGSF. Непарични платежни средства не се
приемат. За обекта се допуска и разсрочено пла
щане при следните условия: начална вноска – не
по-малка от 30 на сто от достигнатата на търга
продажна цена (без ДДС); срок за издължаване
на остатъка от продажната цена – до 24 месеца
считано от датата на сключване на договора, на
равни вноски, всяка от които е дължима през не
повече от шест месеца считано от предходната
вноска по разсроченото плащане.
7. Срок за оглед на обекта – всеки работен ден
и до 12 ч. на деня, предхождащ датата на търга,
като в случай че този ден съвпада с неработен
ден, срокът изтича в последния работен ден,
предхождащ датата на търга.
8. Документи за участие в търга се подават
в стая 419 в сградата на Община Велико Тър
ново – всеки работен ден и до 17 ч. на деня,
предхождащ датата на търга, като в случай че
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този ден съвпада с неработен ден, срокът изтича
в последния работен ден, предхождащ датата
на търга.
9. Възлага на ОбАП да организира приватиза
ционната сделка за обекта по установения от
закона ред и взетите решения от ВТОбС.
10. При неявяване на купувачи повторен търг
да се проведе 14 дни след датата на търга при
същите условия, като в случай че така определе
ният ден съвпада с неработен ден, търгът ще се
проведе в първия следващ работен ден.
11. В случай на неявяване на купувачи и за
обявения повторен търг да се проведат последва
щи поредни търгове на 28-ия ден след обявената
датата за съответния повторен търг при условията
на настоящото решение, като в случай че така
определеният ден съвпада с неработен ден, тър
гът се провежда в първия следващ работен ден.
Председател:
В. Спирдонов
2812

ОБЩИНА ГАБРОВО
РЕШЕНИЕ № 53
от 30 март 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съ
вет – гр. Габрово, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план за
регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за частично
изменение (ЧИ) на застроителен и регулационен
план (ЗРП) за част от кв. 16, 17 и 24 по плана на
с. Поповци-Куката, община Габрово.
С ПУП – ПР част от кв. 16, 17, 24 и уличната
регулация на улица с о.т. 58 – 59 – 59а – 95 – 91а
по плана на с. Поповци-Куката се променят,
както следва:
1. Отпадат терените за озеленяване.
2. Участъкът между о.т. 59 и о.т. 91а на улица
с о.т. 58 – 59 – 59а – 95 – 91а отпада.
3. Предвиж да се нова улица с о.т. 110а –
110б – 59б – 59в – 132б – 132а по съществуващо
улично трасе.
4. Уличните регулационни линии на УПИ
IV-46, УПИ V-46 от кв. 16 се поставят в съот
ветствие с ПИ 46.
5. Уличните регулационни линии на УПИ VI48 от кв. 16 се прокарват предимно по южната и
източната имотна граница на ПИ 48.
6. Уличните регулационни линии на УПИ IХ61, УПИ Х-61 и УПИ ХI-60 от кв. 17 се поставят
в съответствие с имотните граници съответно
на ПИ 61 и ПИ 60.
7. Съществуващият УПИ VII-65 от кв. 24 става
УПИ ХVI-65, като част от уличната регулационна
линия на УПИ ХVI-65 се поставя в съответствие
с имотната граница на ПИ 65.
8. Съществуващият УПИ VI-63 от кв. 24 става
УПИ ХVII-63, като регулационните линии на
УПИ ХVII-63 се прокарват предимно по имотните
граници на ПИ 63.
9. За ПИ 70 се обособява УПИ ХVIII-70 от
кв. 24, като регулационните линии на У ПИ
ХVIII-70 се прокарват предимно по имотните
граници на ПИ 70.
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С ПУП – ПЗ за УПИ IV-46, УПИ V-46, УПИ
VI-48 от кв. 16 и за УПИ ХVI-65, УПИ ХVII-63,
УПИ ХVIII-70 от кв. 24 се установява устройствен
режим „Жм“ със следните градоустройствени по
казатели: плътност на застрояване – макс. 60 %;
Кинт. – макс. 1,2; озеленяване – мин. 40 %; ха
рактер на застрояване – ниско (Н до 10 м); начин
на застрояване – свободно.
Определени са ограничителните линии на
основното застрояване.
Съществуващите сгради в УПИ VI-48 в кв. 16
и УПИ ХVI-65, УПИ ХVII-63 в кв. 24 се запазват.
Изменението е нанесено върху скица № 806
от 12.09.2016 г.
Председател:
Л. Георгиева
2865

ОБЩИНА КАВАРНА
РЕШЕНИЕ № 278
от 28 март 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ и заявление с вх. № АБ06-128 от 17.02.2017 г. от ,,Балев“ – ЕООД, Об
щинският съвет – гр. Каварна, реши:
1. Одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за линеен обект на техни
ческата инфраструктура, представляващ въздушен
електропровод 20 kV отклонение от въздушен
електропровод „Гимназия“ до трафопост в имот
с идентификатор 35064.501.4159 по кадастрална
та карта на гр. Каварна, община Каварна, със
следните засегнати имоти:
– имот с идентификатор 35064.112.49 по ка
дастралната карта на гр. Каварна – общинска
собственост, представляващ земеделска терито
рия, лозови насаждения;
– имот с идентификатор 35064.112.18 по ка
дастралната карта на гр. Каварна – общинска
собственост, представляващ земеделска терито
рия, полски път.
2. Възлага на кмета на община Каварна да
извърши последващи съгласно закона действия.
Председател:
Кр. Кръстев
2844

ОБЩИНА СЛИВЕН
РЕШЕНИЕ № 633
от 30 март 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Сли
вен, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парце
ларен план за линейните обекти на техническата
инфраструктура извън границите на населените
места и селищните образувания за трасе на ел.
кабел 1 kV от БКТП в ПИ 37530.31.30, местност
Ярамли, землище с. Ковачите, община Сливен,
до ПИ 30990.33.35, местност Сливенски път,
землище с. Злати войвода, община Сливен,
засягащо със своя сервитут следните имоти:
30990.33.30 с НТП „Полск и път“, общинска
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собственост, и 30990.98.5 с НТП „Отводнителен
канал“, държавна собственост, в землището на
с. Злати войвода, община Сливен, и 37530.18.35,
37530.18.66, 37530.31.312, 37530.121.46, 37530.121.294,
37530.121.295, 37530.121.296 с НТП „Полски път“ и
„Местен път“, общинска собственост, и 37530.18.67
и 37530.121.363 с НТП „За друг вид водно течение“,
държавна собственост, в землището на с. Кова
чите, община Сливен.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решение
то подлежи на обжалване в 30-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ чрез об
щинската администрация до Административния
съд – Сливен.
Председател:
Д. Митев
2863
РЕШЕНИЕ № 634
от 30 март 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Сли
вен, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парце
ларен план за линейните обекти на техническата
инфраструктура извън границите на населените
места и селищните образувания за трасе на от
воднителен канал в обхвата на имот 000471, НТП
„Полски път“, общинска собственост, землище
с. Бозаджии, община Сливен, разположен между
северозападната граница на имота на Авиобаза
„Безмер“ и отводнителен канал, представляващ
имот 000458, землище с. Бозаджии, община Сливен.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решение
то подлежи на обжалване в 30-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ чрез об
щинската администрация до Административния
съд – Сливен.
Председател:
Д. Митев
2864
9. – Техническият университет – София, обя
вява конкурси за главни асистенти по: професио
нално направление 5.1. Машинно инженерство,
специалност „Теоретична механика“ – един към
катедра „Механика“ – ФТ; професионално направ
ление 5.2. Електротехника, електроника и авто
матика, специалност „Техника на безопасността
на труда и противопожарна техника“ – един към
катедра „Електроенергетика“ – ЕФ, двата със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в Техническия университет – София,
във факултетните канцеларии на: ФТ – каб. 9108,
тел. 965 25 62; ЕФ – каб. 12222, тел. 965 23 70.
2796
327. – Медицинският университет „Проф. д-р
Параскев Стоянов“ – Варна, на основание чл. 3,
ал. 1 от Закона за развитие на академичния
състав в Република България обявява конкурси
за заемане на следните академични длъжности:
професори: в област на висшето образование 7.
Здравеопазване и спорт, професионално направ
ление 7.1. Медицина, специалност „Акушeрство
и гинекология“ – един за факултет „Медицина“,
катедра „Акушерство и гинекология“ и Родилно
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отделение към СБАГАЛ „Проф. д-р Димитър
Стаматов“ – ЕООД – Варна; в област на вис
шето образование 7. Здравеопазване и спорт,
професиона лно направление 7.1. Медицина,
специалност „Психиатрия“ – двама за факултет
„Медицина“, катедра „Психиатрия и медицин
ска психология“ – един за Втора психиатрична
клиника и един за Трета психиатрична клиника
за лечение на психози в старческа възраст към
МБАЛ „Света Марина“ – ЕАД, Варна; доценти:
в област на висшето образование 7. Здравеопаз
ване и спорт, професионално направление 7.1.
Медицина, специалност „Психиатрия“ – един за
факултет „Медицина“, катедра „Психиатрия и
медицинска психология“ и Втора психиатрична
клиника към МБАЛ „Света Марина“ – ЕАД,
Варн а; в област на висшето образование 7. Здра
веопазване и спорт, професионално направление
7.1. Медицина, специалност „Ендокринология и
болести на обмяната“ – двама за факултет „Ме
дицина“, катедра „Вътрешни болести“, УС „Ен
докринология и болести на обмяната“ и Клиника
по ендокринология и болести на обмяната към
МБАЛ „Света Марина“ – ЕАД, Варна; в област
на висшето образование 7. Здравеопазване и
спорт, професионално направление 7.1. Медици
на, специалност „Урология“ – един за факултет
„Медицина“, катедра „Хирургични болести“, УС
„Урология“ и Клиника по урология към МБАЛ
„Света Анна“ – АД, Варна; в област на висшето
образование 7. Здравеопазване и спорт, професио
нално направление 7.1. Медицина, специалност
„Анатомия, хистология и цитология“ – един за
факултет „Медицина“, катедра „Анатомия, хисто
логия и ембриология“; главни асистенти: в област
на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт,
професионално направление 7.1. Медицина, специ
алност „Вътрешни болести“ – двама за факултет
„Медицина“, катедра „Пропедевтика на вътреш
ните болести“ – един за Клиника по вътр ешни
болести и един за Клиника по медицинска онколо
гия към МБАЛ „Света Марина“ – ЕАД – Варн а; в
област на висшето образование 7. Здравеопазване
и спорт, професионално направление 7.1. Медици
на, специалност „Психиатрия“ – един за факултет
„Медицина“, катедра „Психиатрия и медицинска
психология“ и Първа психиатрична клиника към
МБАЛ „Света Марина“ – ЕАД, Варна; в област на
висшето образование 7. Здравеопазване и спорт,
професионално направление 7.4. Обществено
здраве, специалност „Управление на общест
веното здраве“ – един за нуждите на факултет
„Обществено здравеопазване“, катедра „Социална
медицина и организация на здравеопазването“.
Срокът за подаване на документи е 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. За справки
и документи – в Медицинския университет, Варна,
ул. Марин Дринов 55, отдел „Научна дейност и
кариерно развитие“, ет. 3, стая 319, тел.: 052/677055 и 052/677-056.
2854
17. – Националният военен университет „Васил Левски“ – Велико Търново, обявява конкурс
за заемане на академична длъжност доцент за
военнослужещ в област на висшето образование
5. Технически науки, професионално направление
5.3. Комуникационна и компютърна техника и
научна специалност „Комуникационни мрежи и
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системи“ за нуждите на катедра „Комуникаци
онни и информационни системи“ във факултет
„Общовойскови“ на НВУ „Васил Левски“ – едно
място. Изискванията към кандидатите и необхо
димите документи за кандидатстване по конкурса
са обявени със Заповед № ОХ-304 от 28.03.2017 г.
на министъра на отбраната на Република Бъл
гария, линк: http:www.nvu.bg/node/. Срок за по
даване на документи – 2 месеца от обнародване
на обявата в „Държавен вестник“. Документи се
подават в регистратурата за некласифицирана
информация на университета. За контакти: тел.
(062) 61-88-75; Siemens: 62075; GSM 0888-131-479;
e-mail: georgiev_ga@nvu.bg.
2855
77. – Националният военен университет „Васил Левски“ – Велико Търново, обявява конкурс за
заемане на академична длъжност главен асистент
от област на висшето образование 9. Сигурност
и отбрана, професионално направление 9.1. На
ционална сигурност, научна специалност 05.02.24
„Организация и управление извън сферата на
материалното производство (сигурност и отбра
на)“ (по учебните дисциплини: „Международни
и регионални системи за сигурност“, „Лидерска
подготовка“ – част I („Развитие на личността на
лидера“), „Лидерска подготовка“ – част II („Дей
ност на военния лидер при изграждане на екип
и управление на груповите процеси“), „Лидерска
подготовка“ – част IV („Лидерство в операции
и кризи“), Модул НРС – учебна дисциплина
„Геополитическа география и меж дународни
системи за сигурност“ и „Основи на национал
ната сигурност“) с учебна натовареност 480 часа,
приравнени към упражнения, за военнослужещ
в катедра „Национална и регионална сигурност“
във факултет „Общовойскови“ на НВУ „Васил
Левски“. Изисквания към кандидатите: „майор“
или „капитан“ с изпълнени условия по чл. 21 от
Правилника за прилагане на ЗОВС на РБ, с код
на длъжността 3131 9026 (к1, к4), ВОС – 7041, 7061,
5011 или 1011; да са придобили образователна и
научна степен „доктор“; да владеят английски
или френски език на ниво не по-ниско от 2-2-2-2
по STANAG 6001; да притежават разрешение за
достъп до класифицирана информация с ниво не
по-ниско от „Секретно“ (кандидатите, които нямат
такова разрешение, следва да отговарят на изис
кванията на чл. 40, ал. 1 от Закона за защита на
класифицираната информация). Документите да
отговарят на изискванията на Заповед № ОХ-602
от 19.07.2011 г. и Заповед № ОХ-313 от 31.03.2017 г.
на министъра на отбраната. Заповедите са обявени
на сайта на Министерството на отбраната. Срок
за подаване на документите – 2 месеца от обна
родването в „Държавен вестник“. Документи – в
регистратурата на университета, Велико Търново,
бул. България 76. За контакти: тел. 062/618-832.
2823
12. – Институтът по отбрана „Професор Цветан Лазаров“ – София, обявява конкурс за акаде
мична длъжност професор за цивилен служител
в област на висшето образование „Технически
науки“, професионално направление 5.1. Машинно
инженерство, научна специалност „Динамика,
балистика и управление полета на летателни
апарати“ – един, със срок на подаване на доку
ментите 2 месеца от обнародването в „Държавен
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вестник“. За дата на подаване на документите
от кандидатите се счита датата на завеждането
им в регистратурата на Института по отбрана
„Професор Цветан Лазаров“. Упражняването на
длъжността, за която е обявен конкурсът, изисква
ниво за достъп до класифицирана информация
„Секретно“ (кандидатите, които нямат такова
разрешение, следва да отговарят на изискванията
на чл. 40, ал. 1 от Закона за защита на класифи
цираната информация). Условията на конкурса
са обявени в Заповед № 218 от 12.04.2017 г. на
директора на Института по отбрана „Професор
Цветан Лазаров“. Документи и справки – София,
бул. Професор Цветан Лазаров 2, тел.: 02/92 21805,
02/92 21806, 02/92 21821.
2822
200. – Националният център по заразни и
паразитни болести – София, обявява конкур
си за главни асистенти: в област на висшето
образование 4. Природни науки, математика и
информатика, в професионално направление 4.3.
Биологически науки по научната специалност
01.06.12 „Микробиология“ – един за нуждите
на Отдела по микробиология на НЦЗПБ; в
област на висшето образование 7. Здравеопаз
ване и спорт, в професионално направление
7.1. Медицина по научната специалност 01.06.12
„Микробиология“ – един за нуждите на Отдела
по микробиология на НЦЗПБ, двата със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи и справки: в Служба „Личен състав“
на НЦЗПБ, София 1504, бул. Янко Сакъзов 26,
тел. за справки: 9446-999, в. 321.
2878
65. – Община Горна Оряховица на основание
чл. 30 ЗПСК уведомява, че от януари до март
2017 г. е сключена една приватизационна сдел
ка, както следва: недвижим имот, невключен в
имуществото на общински търговски дружества,
със стопанско предназначение: УПИ І – за произ
водствени складови дейности (селскостопански),
кв. 68 по плана на с. Горски Горен Тръмбеш,
община Горна Оряховица, с площ 2047,00 кв. м
заедно с построената в него масивна сграда на
един етаж – общински обор, с площ 250 кв. м,
продаден чрез публичен търг с явно наддаване
на Бойко Димитров Ковачев с постоянен адрес
с. Горски Горен Тръмбеш, община Горна Оря
ховица, ул. Христо Ботев 29, с цена в размер
8955,18 лв., изплатени еднократно от купувача.
2814
1. – Община гр. Аксаково, област Варна, на
основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е
изработен проект за изменение на действащия
подробен устройствен план – план за регулация
и застрояване (ПУП – ПРЗ) на гр. Игнатиево,
община Аксаково, в частта му относно кв. 7 и
улична мрежа между о.т. 66, 67 и о.т. 130, 131, като
с проектната разработка се засягат имоти – частна
собственост, както следва: УПИ ХХІХ – за тър
говия и услуги, собственост на Васил Алексиев
Стоянов, и УПИ ХХХ – за търговия и услуги,
собственост на Васил Иванов Димитров. Проек
тът за подробен устройствен план е изложен за
разглеждане в Техническата служба на Община
Аксаково, ет. 4, стая 6. Приемен ден на Техни
ческата служба е всеки вторник от 9 до 12 ч. и
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от 13 до 16 ч. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта за подробен устроствен план до кмета
на община Аксаково.
2813
22. – Община Бургас на основание чл. 128, ал. 1
ЗУТ съобщава на заинтересуваните собственици
по смисъла на чл. 131 ЗУТ, че е изработен проект
за подробен устройствен план – парцеларен план
за утвърждаване на трасе на външно електроза
хранване на базова станция на „Мобилтел“ – ЕАД,
разположена в ПИ пл. № 096025, м. Брястовска
река, в землището на с. Изворище, община Бур
гас, от съществуващ ТП в имот пл. № 096001,
преминаващо през имот с пл. № 096028, до
базова станция в имот пл. № 096025 по КВС на
землище на с. Изворище. Проектът е изложен за
разглеждане в ЦАУ „Освобождение“, Бургас. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните
могат да направят писмени възражения, пред
ложения и искания по проекта до общинската
администрация в едномесечен срок от обнарод
ването на съобщението в „Държавен вестник“.
2877
4. – Община Кoстенец на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на всички заинтересовани
лица, че е изработен проект за ПУП – ИПЗ
(подробен уст ройствен план – изменение на
план за застрояване) на ПИ 231018, ПИ 254016,
ПИ 321040 в землището на с. Горна Василица,
ЕКАТТЕ 18561; ПУП – ИПР (подробен устрой
ствен план – изменение на план за регулация)
на: терени за озеленяване в кв. 177 по плана
на гр. Костенец; УПИ II-86, УПИ III-87, ПИ 84
(за озеленяване) в кв. 15 по ЗРП на гр. Момин
проход, община Костенец; ПУП – ПР (подробен
устройствен план – план за регулация) на: ПИ
№ 3156 в кв. 15 по ЗРП на гр. Момин проход,
общ и на Кос т енец; П У П – ИПРЗ (под робен
устройствен план – изменение на план за регу
лация и застрояване) на: УПИ I, УПИ II, УПИ
III в кв. 177 по ЗРП на гр. Костенец, община
Костенец; УПИ II, УПИ III в кв. 40 по ЗРП на
гр. Костенец, община Костенец; УПИ XV, УПИ
XVI-86, УПИ XVII-87, УПИ XVIII, УПИ XIX
в кв. 15 по ЗРП на гр. Момин проход, община
Костенец; ПУП – ИПУР (подробен устройствен
план – изменение на план за улична регулация) от
о.т. 264 до о.т. 266 по ЗРП на гр. Момин проход,
община Костенец, във фаза окончателен проект
за трасе на: „Модернизация на железопътната
линия София – Пловдив; железопътни участъци
София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември,
за участък Ихтиман – Септември“. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнарод
ването в „Държавен вестник“ заинтересованите
лица могат да се запознаят с проектите в Община
Костенец, ет. 4, стая № 34, и да направят писме
ни възражения, предложения и искания по тях.
2868
57. – Община Разлог на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен
план за трасе на „Водопровод“ – съоръжение на
техническата инфраструктура за захранване на
ПИ № 61813.804.87, местност Бел път, землище
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на гр. Разлог, община Разлог, с възложител
„Маунтийн Инвестмънт Проджект“ – ЕООД.
Трасето минава през имоти с № 61813.226.424 и
№ 61813.229.890, землище на гр. Разлог, община
Разлог. Проектът е изложен в стая № 306 на Об
щина Разлог. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
2867
13. – Община Сливен на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за линейните обекти на
техническата инфраструктура извън границите
на населените места и селищните образува
ния за трасе на ел. кабел 20 kV от ж. р. стълб
№ 10/4, ВЛ „Висока зона“, ПС „ТЕЦ“ и трасе на
водопровод от съществуващ водопровод ∅ 400Е
в ПИ 67338.436.377, местност Башчардак, з-ще
гр. Сливен, до ПИ 67338.32.39, отреден „За учеб
на сграда и градина за спорт и отдих“, местност
Дерен дере, з-ще гр. Сливен. Трасетата със своя
сервитут засягат следните поземлени имоти:
67338.32.1, местност Девичково, с НТП „Полски
път“; 67338.33.11 с НТП „Територия за нуждите на
транспорта“; 67338.436.288, местност Башчардак,
с НТП „За друг поземлен имот за движение и
транспорт“ и 67338.436.377, местност Башчардак,
с НТП „Вилни зони“, всички общинска собстве
ност, намиращи се в землището на гр. Сливен.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да направят пис
мени възражения по проекта до общинската
администрация.
2866
541. – Облас т н и я т у п ра ви т е л на облас т
Смолян на основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ съоб
щава на заинтересованите лица, че е одобрен
инвестиционен проект и е издадено Разрешение
за строеж № 33 от 12.04.2017 г. за обект: „Рекон
струкция на външен етернитов водопровод от
планинско водохващане на р. Аджиларска до
ПСПВ за с. Ягодина, община Борино, област
Смолян“, с части – „Технологична – ВиК“, „Гео
дезия“, „ПБЗ“, „ПУСО“, „Пожарна безопасност“
и „Инженерно-геоложки доклад“, на територията
на община Борино и община Девин. Проектът и
разрешението за строеж могат да бъдат разгле
дани от заинтересованите лица в деловодството
на Областната администрация – Смолян, и об
жалвани пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародване на обявлението
в „Държавен вестник“.
2842
46. – Община Смядово на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица по
смисъла на чл. 131 ЗУТ, че в Община Смядово е
представен проект за изменение на подробен ус
тройствен план – план за регулация и застрояване
в обхват: 1. Част регулация: УПИ І – училище,
от кв. 109 по плана на гр. Смядово, община
Смядово, област Шумен. Предвижда се частично
отпадане на улична регулация между кв. 109 и кв.
110 и прокарване на нова от о.т. 373а до о.т. 371,
тангираща по действащата кадастрална карта
на гр. Смядово. Образува се нова улица-тупик
от о.т. 357 до проектна о.т. 357а. УПИ I – Спорт
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ни площадки, от кв. 110 отпада, като oт него
се образуват три самостоятелни УПИ съгласно
действащата кадастрална карта на гр. Смядово.
2. Част застрояване: за УПИ І – училище, от кв.
109 се сменя предназначението от „училище“ в
„предимно производствена зона“, означена като
(Пп), с конкретно преназначение на имота „про
изводствени и складови дейности (предприятие
за месопреработка с основни продуктови пози
ции месни консерви, млени меса и заготовки,
месни разфасовки)“ със следните устройствени
нормативи: начин на застрояване – свободно,
означено с буква „е“; максимална височина на
застрояване – до 10 м, от 1 до 3 етажа; плът
ност (процент) на застрояване (Пзастр.) – от
20 до 60 на сто; интензивност на застрояване
(Кинт.) – от 0,5 до 1,2; минимална озеленена площ
(Позел.) – от 40 % до 60 %, като 1/3 от озеленената
площ трябва да бъде осигурена за озеленяване
с дървесна растителност. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план до общинската администрация. Проектьт
е изложен в стая № 3 в сградата на общинската
администрация – Смядово.
2784
15. – Община Тутракан на основание чл. 128,
ал. 1 във връзка с чл. 124а, ал. 1 и чл. 110, ал. 1,
т. 5 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен
устройствен план (П У П) – парцеларен план
(ПП) за подобект: „Отводнителни, укрепителни
и дренажни ребра“ към обект: „Изготвяне на
идеен проект за градска пречиствателна станция
за отпадни води (ГПСОВ) – Тутракан, и работни
проекти за линейната инфраструктура“, елементи
на техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираната територия. Дренажните ребра
ще преминат през ПИ 506.6 (НТП – за местен
път, общинска публична собственост) и ПИ 506.7
(НТП – друг вид земеделска земя, общинска
публична собственост) по кадастралната карта
на гр. Тутракан, одобрена със Заповед № РД-18-6
от 4.02.2008 г. на А ГК К – Софи я. Планът и
придружаващата го документация са изложени
в сградата на общинската администрация, ул.
Трансмариска 31, стая № 13, ет. 2. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заитересуваните лица могат в
едномесечен срок от обнародването на обявлени
ето в „Държавен вестник“ да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
за подробен устройствен план до общинската
администрация.
2785
6. – Община Хасково на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава че e изработен проект за
подробен устройствен план – изменение на план
за регулация на кв. 258, гр. Хасково. Проектът
обхваща ул. Оборище, ул. Цар Страшимир, ул.
Клокотница, ул. Банска и бул. България. Изме
нението на плана за регулация се състои в про
ектиране на улична регулация в частта, за която
няма такава, вследствие на което се образуват
нови квартали с нови номера. Проектът се намира
в дирекция „Устройство на територията“ на ул.
Михаил Минчев 3, ет. 1, стая № 18, и може да
бъде разгледан от всички заинтересовани лица.
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Приемни дни – всеки вторник и четвъртък от 9
до 12 ч. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едно
месечен срок от обнародване на обявлението в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план до общинската администрация.
2843
12. – Община Червен бряг, дирекция „Стро
ителство и архитектура“, на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че
с Решение № 540 от протокол № 24 от 24.03.2017 г.
на Общинския съвет – гр. Червен бряг, са изра
ботени проекти за обект: Частично изменение
на подробен устройствен план – план за улична
регулация (ПУП – ПУР) и план за регулация и
застрояване (ПУП – ПРЗ) на гр. Червен бряг
в следния обхват: I. ЧИ на ПУП – ПУР на
ул. В. Левски, ул. Тулча, ул. Струга, ул. Отец
Па иси й по час т и: „Геоде зи я“, „Тра нспор т 
н о -ко м у н и к а ц и о н ен п л а н “, „ Ви К“, „ Е л е к
трическа“. II. ЧИ на ПУП – план за регула
ция на квартали 6, 6а, 66, 142, 143, 144, 145,
14 6 , 147, 14 8 , 1 5 0 , 1 51 , 1 53 и 16 4 а 6 , 6 а ,
66, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 150, 151,
153 и 164а, засегнати от изменението на уличната
регулация; част „Геодезия“. III. ЧИ на ПУП – план
за застрояване на квартали 6, 6а, 66, 142, 143, 144, 145,
14 6 , 147, 14 8 , 1 5 0 , 1 51 , 1 53 и 16 4 а 6 , 6 а ,
66, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 150, 151,
153 и 164а, засегнати от изменението на улич
ната регулация; част „Устройствено планира
не“. Изработените устройствени планове са на
разположение в стая 204 в Община Червен бряг
за запознаване с тях от заинтересованите лица,
които в едномесечен срок от обнародването на
обявлението в „Държавен вестник“ могат да
направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план до общинската администрация на основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ.
2850

СЪДИЛИЩА
Административният съд – Благоевград, на
основание чл. 181, ал. 1 и чл. 182, ал. 1 АПК съ
общава, че по жалба на сдружение с нестопанска
цел „Български правозащитен алианс“ против
Наредбата за управление на общинските пъти
ща на община Гърмен (приета с Решение № 161,
протокол № 14 от 17.10.2008 г. на ОбС – Гърмен)
е образувано адм. д. № 237/2017 г., което е насро
чено за разглеждане в открито съдебно заседание
на 26.05.2017 г. от 11,30 ч.
2797
Административният съд – Благоевград, на
основание чл. 181, ал. 1 и чл. 182, ал. 1 АПК съ
общава, че по жалба на сдружение с нестопанска
цел „Български правозащитен алианс“ против
Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество на Община
Струмяни (приета с Решение № 73, протокол № 7
от 30.03.2004 г. на ОбС – Струмяни, последни
изменения и допълнения с Решение № 117, про
токол № 13 от 27.07.2012 г.) е образувано адм. д.
№ 252/2017 г., което е насрочено за разглеждане в
открито съдебно заседание на 26.05.2017 г. от 10,20 ч.
2832
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Административният съд – Благоевград, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че
по протест на прокурор от Окръжна прокурату
ра – Благоевград, с който са оспорени разпоред
бите на чл. 2, ал. 9, чл. 54б, ал. 3 и чл. 55, ал. 7,
т. 2 в частта „освен случаите по ал. 2, т. 2“ от
Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество на Община
Струмяни, приети и изменени с Решение № 73
от протокол № 7 от 30.03.2004 г.; изм. и доп. с
Решение № 204 по протокол № 22 от 17.03.2005 г.;
изм. и доп. с Решение № 35 по протокол № 5
от 29.02.2008 г.; изм. и доп. с Решение № 83 по
протокол № 11 от 22.08.2008 г. на Общинския
съвет – с. Струмяни, е образувано адм. дело
№ 245/2017 г., което е насрочено за разглеждане в
открито съдебно заседание на 9.06.2017 г. от 11 ч.
2869
Административният съд – Бургас, на основа
ние чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е постъпило оспорване от прокурор
в Окръжна прокуратура – Бургас, против чл. 39б,
ал. 1, т. 3, предложение последно и чл. 48 от
Наредба № 2 за определянето и администри
рането на местните такси и цени на услуги на
територията на община Руен. По оспорването е
образувано адм. дело № 565/2017 г., насрочено за
11.05.2017 г. от 10,10 ч.
2888
Административният съд – Ловеч, на основа
ние чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е постъпил протест от прокурор
при Окръжна прокуратура – Ловеч, против чл. 22,
ал. 1 и 2 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имуще
ство, приета от Общинския съвет – гр. Троян, с
Решение № 272 от 31.03.2005 г., доп. с Решение
№ 656-I от 29.03. – 30.03.2007 г., изм и доп. с Ре
шение № 674 от 26.04.2007 г., изм. и доп. с Реше
ние № 71 от 27.03.2008 г., изм. и доп. с Решение
№ 156 от 11.09.2008 г., изм. и доп. с Решение
№ 283 от 30.04.2009 г., изм. и доп. с Решение
№ 337 от 17.09.2009 г., изм. и доп. с Решение
№ 684 от 15.09.2011 г., изм. и доп. с Решение
№ 81 от 29.03.2012 г., изм. с Решение № 306-I от
28.03.2013 г. на Общинския съвет – гр. Троян, по
което е образувано адм.д. № 29/2017 г. по описа
на Административния съд – Ловеч.
2870
Административният съд – Ловеч, на основа
ние чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е постъпил протест от прокурор
при Окръжна прокуратура – Ловеч, против чл. 14
от Наредба № 3 за реда за упражняване правата
на Община Троян в търговските дружества с
общинско участие в капитала, в граждански дру
жества и сдруженията с нестопанска цел, приета
от Общинския съвет – гр. Троян, с Решение № 22
от 18.12.2003 г. (изм. и доп. с Решение № 274 от
31.03.2005 г., доп. с Решение № 71 от 27.03.2008 г.,
изм. и доп. с Решение № 156 от 11.09.2008 г.,
изм. с Решение № 246 от 29.09.2016 г.), по който
е образувано адм. дело № 64/2017 г. по описа на
Административния съд – Ловеч.
2871
Административният съд – Монтана, на осно
вание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е образувал адм. д. № 111/2017 г.
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по постъпил протест на прокурор при Окръж
на прокуратура – Монтана, с който се оспорва
чл. 31, ал. 4, 5 и 6 и чл. 32, ал. 4 от Наредбата
за условията и реда за записване, отписване и
преместване на децата в детските градини и
училища в община Лом, приета с Решение № 157
от протокол № 21 от 31.08.2016 г. на Общинския
съвет – гр. Лом. Конституирани страни по делото
са: протестираща страна – прокурор при Окръжна
прокуратура – Монтана, ответник – Общински
съвет – г р. Лом, и сл у жебно констит у ирана
страна – Окръжна прокуратура – Монтана. Ад
министративно дело № 111/2017 г. е насрочено
за 12.05.2017 г. от 10,30 ч.
2833
Административният съд – Монтана, на ос
нование чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че е образувано адм. д. № 118/2017 г.
по протест на прокурор при Окръжна прокура
тура – Монтана, срещу разпоредбите на чл. 4,
ал. 1, т. 4, чл. 44, т. 3, чл. 47 и 48 от Наредбата
за определяне и администриране на местните
такси и цени на услуги на територията на община
Бойчиновци, приета с Решение № 429 от прото
кол № 43 от 22.12.2014 г., изменена и допълнена с
Решение № 433 от протокол № 44 от 29.01.2015 г.
и с Решение № 490 от 13.05.2015 г. на Общинския
съвет – гр. Бойчиновци. Конституирани страни
по делото са: протестираща страна – прокурор
при Окръжна прокуратура – Монтана, ответ
ник – Общ инск и съвет – г р. Бой чиновц и, и
сл у жебно конст и т у и рана ст рана – Ок ръж на
прокуратура – Монтана. Административно дело
№ 118/2017 г. е насрочено за 9.06.2017 г. от 10,15 ч.
2872
Административният съд – Пловдив, второ
отделение, ХІІІ състав, на основание чл. 181 във
връзка с чл. 188 АПК съобщава, че е постъпило
оспорване на чл. 28, ал. 1 и 2 от Наредба № 1 за
поддържане и опазване на обществения ред, чис
тотата и общественото имущество на територията
на община „Родопи“ – Пловдив, приета с Решение
№ 44, взето с протокол № 7 от 27.01.2000 г. на Об
щинския съвет при Община „Родопи“ – Пловдив,
от страна на Окръжна прокуратура – Пловдив,
по което е образувано адм. д. № 858 по описа
за 2017 г. на Административния съд – Пловдив.
2798
Административният съд – Пловдив, на ос
нование чл. 181, ал. 2 във връзка с чл. 188 АПК
съобщава, че е образувано адм. д. № 964 по
описа на съда за 2017 г. на Административния
съд – Пловдив, ІІ състав, с оспорващ сдружение
с нестопанска цел „Български правозащитен
алианс“ против чл. 5, ал. 1 от Наредбата за реда
за придобиване, управление и разпореждане с
общинска собственост, приета от Общинския
съвет – гр. Сопот.
2799
Административният съд – Сливен, на основа
ние чл. 181, ал. 1 АПК съобщава, че е постъпил
протест от прокурор на Окръжна прокурату
ра – Сливен, с предмет на оспорване чл. 1, ал. 2,
т. 1, чл. 34, ал. 1, т. 5, букви „в“ и „г“ и ал. 2,
чл. 35, ал. 1 и 2 от Наредбата за управление на
общинските пътища в община Сливен, приета
с Решение № 464 от 17.03.2009 г. и изменена
с решения № 510 от 23.04.2009 г. и № 105 от
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25.02.2016 г. на Общинския съвет – гр. Сливен,
по което е образувано адм. д. № 93/2017 г. по
описа на Административния съд – Сливен, и е
насрочено за разглеждане в открито заседание
на 10.05.2017 г. от 13,30 ч.
2837
Административният съд – Смолян, на осно
вание чл. 188 АПК съобщава, че е образувано
адм. дело № 117/2017 г. по протест на Окръжна
прокуратура – Смолян, срещу разпоредбите, както
следва: чл. 4, ал. 1, т. 4 и 5 и чл. 27 от Наредбата
за определянето и администрирането на местните
такси и цени на услуги в община Девин, приета
с Решение № 11 от 27.02.2009 г., с последно из
менение с Решение № 212 от 29.12.2016 г. Съдът
уведомява, че делото е насрочено за 30.05.2017 г.
от 13,30 ч., като заинтересованите лица могат да
поискат с писмена молба да се присъединят към
оспорването или да встъпят като страна наред с
административния орган до началото на устните
състезания при всяко положение на делото.
2800
Административният съд – Смолян, на осно
вание чл. 188 АПК съобщава, че е образувано
адм. д. № 131/2017 г. по протест на прокурор при
Окръжна прокуратура – Смолян, срещу разпо
редбите на чл. 1, ал. 2, чл. 19, ал. 1, чл. 21, ал. 4,
чл. 22, чл. 24, ал. 2, чл. 26, ал. 2, чл. 27, чл. 28,
ал. 1 и 2, чл. 29, ал. 2, чл. 31, чл. 32, чл. 33, чл. 34,
чл. 66, чл. 67, чл. 68 от Наредбата за управление
на общинските пътища на територията на община
Чепеларе, приета с Решение № 316 по протокол
№ 18 от 29.01.2009 г. на Общинския съвет – гр. Че
пеларе, насрочено за 31.05.2017 г. от 13,30 ч.
2834
Административният съд – Смолян, на осно
вание чл. 188 АПК съобщава, че е образувано
адм. д. № 130/2017 г. по протест на Районна про
куратура – Девин, срещу нормата на чл. 16, ал. 2
и 3 от Наредбата за управление на общинските
пътища на община Девин. Съдът уведомява, че
делото е насрочено за 30.05.2017 г. от 13,45 ч., като
заинтересованите лица могат да поискат с писмена
молба да се присъединят към оспорването или да
встъпят като страна наред с административния
орган до началото на устните състезания при
всяко положение на делото.
2835
Административният съд – Смолян, на осно
вание чл. 188 АПК съобщава, че е образувано
адм. д. № 116/2017 г. по протест на Окръжна
прокуратура – Смолян, срещу разпоредбата на
чл. 13в в частта є относно текста „при неразпла
щане на месечната такса за два последователни
месеца“ от Наредбата за записване, отписване и
преместване в общинските детски градини на
територията на община Девин, приета с Решение
№ 130 от 26.07.2016 г., насрочено за 30.05.2017 г.
от 14 ч., като заинтересованите лица могат да
поискат с писмена молба да се присъединят към
оспорването или да встъпят като страна наред с
административния орган до началото на устните
състезания при всяко положение на делото.
2836
Административният съд – София-град, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че е
постъпила жалба от Петя Николаева Добрено
ва-Николова, с която се оспорват т. 8, 9 и 10 от
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раздел ІІІ на Системата за прием на ученици в
първи клас в общинските училища на територи
ята на Столична община, приета с Решение № 83
по протокол № 29 от 23.02.2017 г. на Столичния
общински съвет, по която е образувано адм. д.
№ 3417/2017 г. по описа на Административния
съд – София-град, VІІІ троен състав.
2801
А дминистративният съд – София област,
седми състав, на основание чл. 188 във връзка
с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че в Адми
нистративния съд – София област, е образувано
адм. д. № 309/2017 г. по описа на съда по жалба
на сдружение с нестопанска цел „Български пра
возащитен алианс“ с предмет на оспорване чл. 59,
ал. 2 от Наредбата за управление на общинските
пътища на територията на община Чавдар, приета
от Общинския съвет – с. Чавдар. Административ
но дело № 309/2017 г. е насрочено за разглеждане
в открито съдебно заседание на 7.06.2017 г. от
10 ч. Конституирани страни в производството са:
оспорващ: сдружение с нестопанска цел „Българ
ски правозащитен алианс“, и административен
орган: Общински съвет – с. Чавдар.
2802
А дминистративният съд – София област,
седми състав, на основание чл. 188 във връзка
с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че в Адми
нистративния съд – София област, е образувано
адм. д. № 318/2017 г. по описа на съда по жалба
на сдружение с нестопанска цел „Български пра
возащитен алианс“ с предмет на оспорване чл. 92
от Наредбата за определянето и администрира
нето на местните данъци, такси и цени на услуги
на територията на община Костенец, приета от
Общинския съвет – гр. Костенец. Администра
тивно д. № 318/2017 г. е насрочено за разглеждане
в открито съдебно заседание на 7.06.2017 г. от
10 ч. Конституирани страни в производството са:
оспорващ – сдружение с нестопанска цел „Бъл
гарски правозащитен алианс“, и административен
орган – Общински съвет – гр. Костенец.
2803
А дминистративният съд – София област,
първи състав, на основание чл. 188 във връзка с
чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че е образувано
адм. д. № 319/2017 г. по описа на АССO, което
ще бъде разгледано в открито съдебно заседание
на 14.06.2017 г. от 10 ч. Производството е образу
вано по жалба от сдружение с нестопанска цел
„Български правозащитен алианс“ срещу Наредба
№ 18 за управление на общинските пътища в
община Етрополе, приета с Решение № 125 по
протокол № 15 от 30.09.2008 г. на Общинския
съвет – гр. Етрополе. Иска се прогласяване ни
щожността или отмяна като незаконосъобразни
на разпоредбите на чл. 62, ал. 1 и 2 от наредбата.
2838
Административният съд – Хасково, на основа
ние чл. 188 във връзка с чл. 181 АПК съобщава, че
по постъпили жалба от сдружение с нестопанска
цел „Български правозащитен алианс“ – Плов
див, против чл. 66, ал. 1 и 2 от Наредба № 7 за
управление на общинските пътища в община
Димитровград и протест на ОП – Хасково, касаещ
оспорване на разпоредбата на чл. 66 от Наредба
№ 7 за управление на общинските пътища в
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община Димитровград, е образувано адм. дело
№ 285/2017 г. по описа на Административния
съд – Хасково, насрочено за 3.05.2017 г. от 10 ч.
2852
Административният съд – Хасково, на осно
вание чл. 188 във връзка с чл. 181 АПК съоб
щава, че е постъпил протест от прокурор при
Окръжна прокуратура – Хасково, срещу чл. 2,
ал. 1, т. 4, чл. 4, чл. 13а, ал. 5 и чл. 30, ал. 1 и 2
от Наредба № 4 за определянето и администри
рането на местните такси и цени на услуги на
територията на община Маджарово, по който е
образувано адм. дело № 363/2017 г. по описа на
Административния съд – Хасково, насрочено за
31.05.2017 г. от 10,15 ч.
2857
Административният съд – Хасково, на осно
вание 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, против чл. 66, ал. 1 и 2 от
Наредбата за управление на общинските пътища,
приета от Общинския съвет – гр. Хасково. По
оспорването е образувано адм.д. № 366/2017 г. по
описа на Административния съд – Хасково. Към
делото е присъединен за съвместно разглеждане
протест № 418/2017 г. от 30.03.2017 г. на прокурор
при Окръжна прокуратура – Хасково, в частта
му (по т. 12), с която се оспорват разпоредбите
на чл. 66, ал. 1 в частта „от 50 до 100 лв.“ и на
чл. 66, ал. 2 в частта „от 100 до 250 лв.“ от На
редбата за управление на общинските пътища,
приета от Общинския съвет – гр. Хасково. Делото
е насрочено за 21.06.2017 г. от 10 ч.
2880
Административният съд – Шумен, на основа
ние чл. 181, ал. 1 и 2 АПК във връзка с чл. 188
АПК съобщава, че е постъпил протест от проку
рор при Окръжна прокуратура – Шумен, срещу
чл. 24 и 55 от Наредба № 4 за определянето и
администрирането на местните такси, цени на
услуги и права на територията на община Велики
Преслав. Въз основа на протеста е образувано
адм. д. № 118/2017 г. по описа на Администра
тивния съд – Шумен, насрочено за 29.05.2017 г.
от 10 ч.
2839
Благоевградският районен съд съобщава на
Шераз Тариг Малик, дата на раждане 25.08.1981 г.,
с отнето постоянно пребиваване в Република
България на чужденец, с адрес: Благоевград, ж.к.
Запад, бл. 35, ет. 1, ап. 4, и Кипър, гр. Никозия,
и нямащ адресна регистрация в Република Бъл
гария, да се яви в съда като ответник по гр.д.
№ 1631/2016 г., заведено от Емилия Веселинова
Георгиева-Малик, с адрес: Благоевград, ж.к. За
пад, бл. 35, ет. 1, ап. 4, с правно основание чл. 49,
ал. 1 СК, за получаване на съобщение по чл. 131
ГПК, ведно с копие от Разпореждане № 7840 от
14.10.2016 г., постановено по гр.д. № 1631/2016 г.
на Районния съд – Благоевград, копие от исковата
молба и доказателствата към нея в едномесечен
срок от обнародване на съобщението в „Държавен
вестник“. Ако въпреки това ответникът не се яви
в съда за получаване на съдебните книжа, съдът
ще му назначи особен представител на разноски
на ищеца.
2841
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Варненският районен съд, ХІ състав, призовава
Дейвид Пол Пеппард, американски гражданин,
роден на 27.12.1983 г. в гр. Александрия, щат
Луизиана – САЩ, без регистриран постоянен и
настоящ адрес в Република България, като от
ветник по предявения от Диана Стойчева Стоева
иск с правно основание чл. 49 СК да се яви в
Районния съд – Варна, по гр.д. № 103/2017 г. по
описа на ВРС, ХІ състав, в открито съдебно за
седание за извършване на връчване на препис от
исковата молба и приложенията към нея, както и
от Разпореждане № 6007 от 30.01.2017 г. по чл. 131
ГПК, на 30.06.2017 г. от 10 ч.
2858
Габровският районен съд уведомява ответника
Халид Али Дан, роден на 30.09.1976 г., гражданин
на Кралство Белгия, с неизвестен адрес на терито
рията на Република България, че има образувано
гр.д. № 550/2017 г. по описа на съда със страни:
Евгения Петрова Колева – ищец, и Халид Али
Дан – ответник, с основание на иска чл. 132, ал. 1,
т. 2 СК, като в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ може да подаде отговор
по чл. 131 ГПК. В противен случай делото ще
се разгледа с участието на особен представител.
2851
Районният съд – Исперих, гражданска коле
гия, І състав, призовава Ерди Кемалъ с последен
адрес Турция, сега с неизвестен адрес, да се яви
в съда на 30.05.2017 г. в 9,30 ч. като ответник по
гр.д. № 46/2017 г., заведено от Светломира Е.
Кемалъ. Ответникът да посочи съдебен адрес, в
противен случай делото ще се гледа при условията
на чл. 48, ал. 2 ГПК.
2873
Сливенският районен съд призовава Невена
Георгиева Карамалакова от Русия, с неизвестен
адрес в Република България, да се яви в дву
седмичен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ в деловодството на съда за получаване
на съдебни книжа по гр. д. № 950/2017 г. за иск
за делба, заведен от Миросвета Димитрова Ва
силева. Ответницата да посочи съдебен адрес, в
противен случай делото ще се гледа с назначен
особен представител.
2840
Софийският районен съд по гр.д. № 3206/2017 г.
призовава в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ на обявлението Наталия
Валериевна Генрих, с неизвестен адрес в Бъл
гария, да се яви в канцеларията на Софийския
районен съд, ІІІ гражданско отделение, 149-и
състав, София, бул. Цар Борис ІІІ № 54, за да
получи препис от искова молба и приложенията,
подадена от Ангел Станиславов Тодоров, с правно
основание чл. 49 от Семейния кодекс, както и да
подаде писмен отговор. В случай че не се яви,
за да получи съдебните книжа в указания срок,
съдът ще є назначи особен представител.
2824
Софийският районен съд по гр.д. № 70650/2016 г.
призовава в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ на обявлението Назих Бен
М Фархат Ажлани, гражданин на Тунис, роден
на 15.06.1982 г., с неизвестен адрес в Република
България, да се яви в канцеларията на Софийския
районен съд, ІІІ гражданско отделение, 86 състав,
София, бул. Цар Борис ІІІ № 54, да получи пре
пис от искова молба и приложенията, подадена
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от АСП – ДСП Оборище, с правно основание
чл. 28 ЗЗДт. В случай че не се яви, за да получи
съдебните книжа в указания срок, съдът ще му
назначи особен представител.
2826
Бургаският окръжен съд на основание чл. 76,
ал. 1 ЗОПДНПИ обявява, че е образувано гр. д.
№ 1191/2016 г. по описа на съда по предявено на
15.07.2016 г. мотивирано искане на Комисията за
отнемане на незаконно придобито имущество с
правно основание по чл. 74, ал. 1 и 2 ЗОПДНПИ
с цена на иска – 1 885 087,14 лв., за отнемане в
полза на държавата на следното имущество:
На основание чл. 63, ал. 2, т. 3 във връзка с чл. 62
ЗОПДНПИ от Марк Тодоров Хаджижеков със съгласието на своята майка Мариета Димитрова Лекова:
– самостоятелен обект в сграда с иденти
фикатор № 11538.502.333.1.13, с адрес на имота:
гр. Свети Влас, община Несебър, област Бургас,
жилищен комплекс „М Сънрайз 3“, бл. В, ет. 5,
ап. С510, намиращ се в сграда № 1, разположена в
поземлен имот с идентификатор № 11538.502.333, с
предназначение на самостоятелния обект: жили
ще, апартамент, с площ по документ 97,56 кв. м,
ведно с 9,790 %, равняващи се на 14,46 кв. м
идеални части от общите части на сградата, и
ведно със съответния процент идеални части от
правото на строеж върху поземления имот, в който
е изградена сградата, придобит с нотариален акт
за покупко-продажба на недвижим имот № 116,
т. I, peг. № 969, дело № 114/2010 г. на нотариус
№ 600 (акт № 177, т. 7, н.д. № 992/2010 г., вписан
в СВ – Несебър, вх. рег. № 1915 от 22.04.2010 г.).
На основание чл. 63, ал. 2, т. 2 във връзка с
чл. 62 ЗОПДНПИ от Тодор Пани Хаджижеков и
от Мирослава Дикова Хаджижекова:
– лек автомобил „Порше Кайен Турбо“ с
ДК № СА 3735 КВ, дата на първа регистра
ция – 28.02.2007 г., рама № WP1ZZZ9PZ8LA80407;
– лек автомобил „Порше Карера Турбо“ с
ДК № СА 0997 КС, дата на първа регистра
ция – 24.07.2007 г., рама № WP0ZZZ99Z7S789616.
На основание чл. 66, ал. 2 във връзка с чл. 62
ЗОПДНПИ от „Миралекс 7“ – ЕООД, с ЕИК 201125514,
представлявано от Мирослава Дикова Хаджижекова:
– лек автомобил „Фолксваген Туран“ с ДК
№ СА 7642 РМ, дата на първа регист раци я
5.05.2010 г., paма № WVGZZZlTZ9W013778.
На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62
ЗОПДНПИ от Тодор Пани Хаджижеков:
– 560 0 лв., представл яващи равностойно
стта на 560 дружествени дяла във „Вирджи
ния – ТАБ“ – ЕООД, ЕИК 115612972, със седалище
и адрес на управление: София, район „Оборище“,
ул. Васил Априлов 10;
– 100 лв., представляващи равностойността на
100 дружествени дяла по 1 лев всеки от тях от
капитала на „Александрина консулт“ – ЕООД,
ЕИК 201973344, със седалище и адрес на управле
ние: София, район „Възраждане“, ул. Осогово 49.
На основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2,
т. 1 във връзка с чл. 62 ЗОПДНПИ от Тодор Пани
Хаджижеков:
– сумата в размер 5610 лв., представляваща
левовата равностойност на отчуждените дру
жествени дялове от капитала на „Александрина
сълюшънс“ – ООД, ЕИК 201759034, със седалище
и адрес на управление: София, район „Възраж
дане“, ул. Осогово 49;
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– сумата в размер 1 017 031,60 лв., представлява
ща левовата равностойност на отчуждените акции
на „Александрина ентъртейнмънт“ – ЕАД, ЕИК
201354858, със седалище и адрес на управление:
София, район „Оборище“, ул. Васил Априлов 7,
ет. 1, ап. 6.
На основание чл. 66, ал. 2 във връзка с чл. 62
ЗОПДНПИ от „Миралекс 7“ – ЕООД, с ЕИК 201125514,
представлявано от Мирослава Дикова Хаджижекова:
– сумата в размер 3136,16 евро, равняващи
се на 6133,78 лв., представляваща погасител
ни вноск и по спестовен влог в евро, IBA N
№ BG39PIRBB80331603501972.
На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62
ЗОПДНПИ от Тодор Пани Хаджижеков:
– с у м ат а в ра змер 9 010 л в., вне с е 
на по разп лащат ел на смет ка в левове,
I B A N № B G 0 3 U NC R 76 3 010 76 3 6 3 9 8 4 (с т а р
№ BG 92BF T B76301076363984) в „Ун и К ред и т
Булбанк“ – АД;
– сумата в размер 24 500 лв., внесена от
трети лица по разплащателна сметка в лево
ве, IBA N № BG03UNCR76301076363984 (стар
№ BG 92BF T B76301076363984) в „Ун и К ред и т
Булбанк“ – АД;
– сумата в размер 46 849,11 лв., внесена по
разплащателна сметка в левове, IBAN № 16205613
в „Банка ДСК“ – ЕАД;
– сумата в размер 290 044,53 лв., равностой
ността от погасения кредит по разплащателна
сметка в евро, IBAN № BG93BGUS91601400224100
в „Българо-американска кредитна банка“ – АД;
– су мата в размер 176 024,70 л в., внесе
на по разплащателна сметка в евро, IBA N
№ BG93BGUS91601400224100 в „Българо-амери
канска кредитна банка“ – АД;
– с у м а т а в р а з м е р 10 0 0 0 л в . , в н е с е 
на по разплащателна сметка в левове, IBAN
№ BG14BGUS91601000224100 в „Българо-амери
канска кредитна банка“ – АД;
– сумата в размер 2347 лв., внесена по спестовен
влог в евро, IBAN № BG59BPBI79424417092001 в
„Юробанк България“ – АД;
– су мата в размер 12 223,94 лв., внесена
по спестовна сметка в левове, IBA N
№ BG40IORT80384400325400 в „Инвестбанк“ – АД.
На основание чл. 63, ал. 2, т. 4 във връзка с чл. 62
ЗОПДНПИ от Мирослава Дикова Хаджижекова:
– с у м ат а в р а з м е р 4 8 77, 50 л в., вне с ен а
по ра зп ла щат е л на сме т к а в левове, I BA N
№ BG88BPBI79221038076701 в „Юробанк Бълга
рия“ – АД;
– сумата в размер 11 734,98 лв., внесена по спесто
вен влог в евро, IBAN № BG35PIRBB74024600607729
в „Банка Пиреос България“ – АД.
Делото е насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание за 27.07.2017 г. от 13,30 ч. В
двумесечен срок от обнародване в „Държавен
вестник“ на настоящото обявление третите заинте
ресовани лица, които претендират самостоятелни
права върху имуществото, предмет на отнемане
в настоящия процес, могат да встъпят в делото,
като предявят съответния иск пред Бургаския
окръжен съд по настоящото дело.
2825
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ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
41. – Управителни ят съвет на Съюза на
математиците в България (УС на СМБ), София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ, чл. 5, ал. 2
от устава на СМБ и решение на УС (протокол
№ 2 от 11.04.2017 г.) свиква общо събрание на
4.06.2017 г. в 10,30 ч. в Мултимедийната зала
„Акад. Стефан Додунеков“ на Института по ма
тематика и информатика при БАН, ул. Акад. Г.
Бончев, блок 8, София, при следния дневен ред:
1. отчет за работата на управителния съвет на
СМБ за 2016 г.; 2. приемане на финансов отчет
на СМБ за 2016 г.; 3. приемане на финансов план
на СМБ за 2017 г.; 4. промени в устава на СМБ с
цел привеждането му в съответствие със Закона
за юридическите лица с нестопанска цел; 5. ос
вобождаване от отговорност членовете на УС на
СМБ; 6. освобождаване от длъжност членовете
на УС на СМБ и избор на нов УС; 7. разни.
2889
11. – Управителният съвет на СК „ДФС Локомотив“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно общо изборно събрание на чле
новете на СК „ДФС Локомотив“ на 7.06.2017 г. в
17 ч. в София, бул. Рожен 23, стадион „Локомо
тив“ – заседателна зала, при следния дневен ред:
1. отчет на управителния съвет за дейността на
СК „ДФС Локомотив“ – София, до настоящия
момент; 2. приемане на годишния финансов отчет
на клуба за 2016 г.; 3. приемане на нови членове
на СК „ДФС Локомотив“ – София; 4. освобожда
ване от длъжност и отговорност на председателя
и членовете на управителния съвет; 5. избор на
председател и управителен съвет; 6. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 18 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
2828
28. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Българска федерация по автомобилен спорт“ (БФАС), София, на основание
чл. 26, ал. 1 ЗЮЛНЦ и чл. 22, ал. 2 от устава
свиква на 10.06.2017 г. в 11 ч. в зала „София“
при Българския Червен кръст в София, бул.
Джеймс Баучер 76, общо отчетно-изборно съб
рание на сдружението при следния дневен ред:
1. освобождаване на председателя и членовете
на УС на БФАС; 2. избор на нов председател на
УС на БФАС и нови членове на УС на БФАС; 3.
разни. Регистрацията на делегатите ще започне
от 9,30 ч. на 10.06.2017 г. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ, както и чл. 24 от устава
на сдружението събранието ще се проведе същия
ден в 12 ч. на същото място и при същия дневен
ред независимо от броя на явилите се членове.
2881
1. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Център за демографски изследвания и обучение“ – София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква годишно редовно общо събрание на
членовете на 13.06.2017 г. в 17 ч. в София, ул. Граф
Игнатиев 41, при следния дневен ред: 1. отчет на
управителния съвет за дейността на сдружението
през 2016 г.; 2. финансов отчет за дейността на
сдружението през 2016 г.; 3. приемане на бюджет
на сдружението за 2017 г.; 4. приемане на програ
ма за дейността на сдружението през 2017 г.; 5.
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освобождаване от отговорност членовете на УС за
дейността им през 2016 г.; 8. разни. Материалите
по дневния ред са на разположение на членовете в
седалището на сдружението. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден в 18 ч., на същото място и
при същия дневен ред. Поканват се всички члено
ве на сдружението да присъстват на събранието.
2777
1. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Асоциация двигателни нарушения
и множествена склероза“ – София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 19, ал. 1 от устава на сдру
жението свиква общо събрание на сдружението
на 13.06.2017 г. в 14,30 ч. в София, ул. Д-р Любен
Русев 1, при следния дневен ред: 1. приемане на
отчета на УС за дейността за 2016 г.; 2. приемане
на баланса и на отчета за приходите и разходите
на сдружението за 2016 г.; 3. приемане на бю
джет на сдружението за 2017 г.; 4. приемане на
изменения и допълнения в устава; 5. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и
чл. 20, ал. 1 от устава на сдружението събрани
ето ще се проведе същия ден един час по-късно,
на същото място и при същия дневен ред при
условие, че се явят не по-малко от една трета от
всички членове.
2830
1. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Европейски спортни политики и
практики“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно общо събрание на 16.06.2017 г. в
17 ч. в седалището на дружеството в София, ул.
Султан тепе 1А, партер, при следния дневен ред: 1.
приемане на ГФО за 2016 г.; 2. приемане на отчет
(доклад) за дейността през 2016 г.; 3. приемане
на бюджет на сдружението за 2017 г.; 4. промяна
на адреса на сдружението и изменение на чл. 3
от устава поради промяна на адреса на сдруже
нието. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
18 ч., на същото място и при същия дневен ред.
2827
17. – Управителният съвет на сдружение
„Национален съюз на градинарите в България“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на членовете на сдружението на
17.06.2017 г. в 14 ч. в хотел „Аугуста“, гр. Хисаря,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на УС на НСГБ – обсъждане и приемане; 2. фи
нансов отчет – обсъждане и приемане; 3. избор
на нови членове в УС. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието се отлага
с един час по-късно на същото място и при съ
щия дневен ред и може да се проведе колкото и
членове да се явят. Поканват се всички членове
на сдружението да присъстват лично или чрез
упълномощени лица. Материалите за провежда
не на общото събрание са на разположение на
членовете в офиса на сдружението – Банкя, ул.
Гергина 5.
2859
21. – Управителният съвет на Българското
дружество по главоболие и болка – София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на дружеството на 22.06.2017 г. в 14,30 ч. в седа
лището на сдружението – София, ул. Д-р Любен
Русев 1, при следния дневен ред: 1. приемане
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отчета на УС за 2016 г.; 2. приемане на бюджет
на сдружението за 2017 г.; 3. избор на нов упра
вителен съвет; 4. избор на председател на сдруже
нието; 5. приемане на изменения и допълнения в
устава; 6. организационни и други въпроси. При
липса на кворум на основание 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 присъстващите членове
на сдружението.
2829
36. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Християнска асоциация Ге
деон“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и
чл. 15 от устава на сдружението свиква общо
събрание на 24.06.2017 г. в 11 ч. в София, кв.
Хаджи Димитър, ул. Острово 10, в сградата на
ЕПЦ „Подуяне“ при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на ХА „Гедеон“ през 2016 г.; 2. избор
на председател на УС, заместник-председател и
секретар; 3. приемане на решение за промяна на
седалището и адреса на управление, съответно
промяна на чл. I, т. 2 на устава с вписване на
новото седалище и адрес на управление; 4. избор
на ревизионна комисия; 5. други. Поканват се чле
новете на сдружението или упълномощени техни
представители да присъстват на събранието. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и
чл. 14 от устава на сдружението събранието ще
се проведе същия ден в 12 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
2787
1. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Ада Бахча“ – Варна, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание
на членовете на сдружението на 17.06.2017 г. в
11 ч. в рибарско селище „Ада Бахча“, местност
Прибой, Варна, при следния дневен ред: 1. отчет
за работата на сдружението през 2016 г.; проект
за решение – ОС приема отчета за работата на
дружеството през 2016 г.; 2. освобождаване на
членовете на УС от длъжност и отговорност;
проект за решение – ОС освобождава членовете
на УС от длъжност и отговорност; 3. избиране
на УС; проект за решение – ОС избира УС; 4.
обсъждане и приемане на бюджета за 2017 г.;
проект за решение – ОС приема бюджета за
2017 г.; 5. отчет на УС относно процедурите по
узаконяване на рибарско селище „Ада Бахча“,
местност Прибой, Варна, и обсъждане на пред
стоящите процедури по узаконяване; проект за
решение – ОС приема извършването на предсто
ящите процедури по узаконяване на рибарско
селище „Ада Бахча“, местност Прибой, Варна;
6. прием на нови членове на сдружението; 7.
разни: уточняване размера на членския внос,
разпределение на лодкостоянките, избиране на
експерт-счетоводител на сдружението за 2017 г.
При липса на кворум в определения час на осно
вание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание се отлага
за 12 ч. на 17.06.2017 г. при същия дневен ред
независимо от това, колко членове са се явили.
2778
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „За хората – минало, настояще,
бъдеще“ – Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
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свиква редовно общо събрание на 19.06.2017 г.
в 15 ч. във Варна, ул. Д-р Николай Коларов 3,
вх. 6, ет. 1, ап. 606, при следния дневен ред: 1.
отчет на дейността и финансов отчет на УС на
сдружението за 2016 г.; 2. представяне и приемане
на годишен финансов отчет за 2016 г. и доклада
на регистрирания одитор; 3. бюджет за 2017 г.; 4.
освобождаване на Васил Йорданов Червенков като
член на сдружението и член на УС; 5. приемане
на Красимира Костадинова Калчева за член на
сдружението и член на УС; 6. разни. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и устава
общото събрание ще се проведе същия ден в
16 ч. на същото място и при същия дневен ред.
2845
1. – Управителният съвет на СНЦ „Движение
за екология, енергетика и прогрес“ – Казанлък, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събр ание
на сдружението на 7.07.2017 г. в 18 ч. в народно
читалище „Възродена искра – 2000“ – Казанлък,
при дневен ред: избор на нов председател и нови
членове на управителния и контролния съвет на
сдружението.
2890
8. – Управителният съвет на ТД „Д. Маджаров“ – Кърджали, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на членовете си на 5.06.2017 г.
в 17 ч. в залата на ет. 2 на бул. Тракия 11, Кърджали,
при следния дневен ред: 1. разглеждане на случаите
с нарушения на устава на ТД „Д. Маджаров“ от чле
нове и вземане на решение; 2. обсъждане на статута
и членството на ТД „Д. Маджаров“ – Кърджали,
в Съюза на тракийските дружества в България
и вземане на решение; 3. промяна на устава на
ТД „Д. Маджаров“; 4. разни. При липса на кво
рум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще
се проведе в 18 ч. на същите дата и място и при
същия дневен ред.
2794
1. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел в частна полза „Лаута Арми Боен
клуб“, Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 16.06.2017 г. в 17 ч. в
сградата на бул. Шести септември 177, Плов
див – седалището на сдружението, при дневен
ред: вземане решение за изменение на чл. 13,
ал. 1 от устава на сдружението и приемане на
нови членове на управителния съвет.
2846
4. – Управителният съвет на сдружение „ТД
Сините камъни“ – Сливен, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо делегатско събрание на
29.06.2017 г. в 11 ч. в административната сграда
на сдружението, намираща се на ул. Великокня
жевска 13, Сливен, при следния дневен ред: 1.
отчет на управителния съвет на сдружението за
2016 г.; 2. приемане бюджет на сдружението за
2018 г. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ общото делегатско събрание ще се про
веде същия ден в 12 ч. на посочения адрес и при
същия дневен ред.
2815
5. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „За доброто на децата“ – Стара
Загора, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 20.06.2017 г. в 10 ч. в седалището
на сдружението в Стара Загора, кв. Три чучура,
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бл. 27, вх. А, ап. 40, при дневен ред: обсъждане
на предложение на управителния съвет и прие
мане на решение за прекратяване и ликвидация
на сдружението.
2860
1. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Аквапоникс България“, с. Българево,
област Добрич, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и
чл. 23 от устава свиква редовно общо събрание
на членовете в седалището на дружеството в
с. Българево, община Каварна, област Добрич,
ул. Четиринадесета 2, на 26.06.2017 г. в 11 ч. при
следния дневен ред: 1. приемане на финансовия
отчет на сдружението за 2016 г.; проект за решение:
общото събрание на членовете на сдружението
приема финансовия отчет на сдружението за
2016 г., приложен в писмените материали за об
щото събрание; 2. приемане на годишния доклад
за дейността на сдружението за 2016 г.; проект за
решение: общото събрание на членовете на сдру
жението приема годишния доклад за дейността
на сдружението за 2016 г., приложен в писмените
материали за общото събрание; 3. промени в ус
тава на сдружението; проект за решение: общото
събрание на членовете на сдружението приема
предложените от управителния съвет промени в
устава на сдружението, приложени в писмените
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материали за общото събрание. Поканват се
всички членове да присъстват лично или чрез
упълномощено от тях лице с писмено пълномощ
но. Регистрацията за събранието започва в 10 ч. в
деня на общото събрание. Членовете или техните
представители удостоверяват присъствието си с
подпис и се легитимират с предвидения в закона
документ, удостоверяващ членството им. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе един час по-къс
но – в 12 ч., на същото място и при същия дневен
ред. Писмените материали по дневния ред са на
разположение на членовете в седалището на сдру
жението в с. Българево, община Каварна, област
Добрич, ул. Четиринадесета 2, всеки работен ден
от 9 ч. до 17 ч.
2786
Генчо Цветанов Цветков – ликвидатор на
сдружение с нестопанска цел „Волейболен клуб
Хе – Ге Волей“, гр. Добрич, рег. по ф.д. № 1 по
описа за 2011 г. на Добричкия окръжен съд, с
БУЛСТАТ 176021980, със седалище: гр. Добрич,
ул. Васил Петлешков 16, на основание чл. 14,
ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите на сдружението
да предявят вземанията си към сдружението в
6-месечен срок от обнародването на настоящата
покана в „Държавен вестник“.
2723
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