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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
РЕШЕНИЕ
във връзка с разискванията по питането на
народните представители Корнелия Нинова,
Жельо Бойчев и Манол Генов към министъра
на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков относно политиката на
Министерството на регионалното развитие и
благоустройството за изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност
на многофамилни жилищни сгради
Народното събрание на основание чл. 90,
ал. 2 от Конституцията на Република България
и чл. 105, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Министърът на регионалното развитие
и благоустройството в срок до 15.07.2017 г. да
предостави на Народното събрание информация относно приетите критерии и изпълнените
цели на програмата и ефекта от спестените
разходи за енергия.
2. Министърът на регионалното развитие
и благоустройството да предостави на Народното събрание информация за актуалното състояние на Националната програма за
енергийна ефективност на многофамилни
жилищни сгради, изразходваните финансови средства и стойността на сключените до
15 юли 2017 г. договори. Същите да бъдат пре-
доставени в срок до 31.07.2017 г.
3. Министърът на регионалното развитие
и благоустройството в срок до 15.09.2017 г. да
внесе в Народното събрание предложение за
бъдещата визия на Националната програма
за енергийна ефективност на многофамилни
жилищни сгради и нейното финансово обезпечаване.
Решението е прието от 44-то Народно събрание на 9 юни 2017 г. и е подпечатано с
официалния печат на Народното събрание.

РЕШЕНИЕ
във връзка с разискванията по питането на
народния представител Георги Йорданов към
министъра на здравеопазването Николай
Петров относно стратегия за развитие на
лечебните заведения за болнична помощ в
Република България
Народното събрание на основание чл. 90,
ал. 2 от Конституцията на Република България
и чл. 105, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Министърът на здравеопазването два
пъти годишно – през месеците юни и декември, предоставя на Комисията по здраве
опазването на Народното събрание доклад за
текущото финансово състояние на държавните
и общинските лечебни заведения за болнична
медицинска помощ.
2. В срок до 31 декември 2017 г. министърът на здравеопазването да представи информация на Комисията по здравеопазването
на Народното събрание относно готовността
за въвеждане на единни стандарти за управ
ление на държавните и общинските лечебни
заведения за болнична медицинска помощ
и за изготвянето на нормативно утвърдени
механизми за контрол по тяхното изпълнение.
3. В срок до две години министърът на
здравеопазването да извърши необходимите
действия за въвеждане на Единна здравноинформационна система с цел постигане на
прозрачност, контрол и ефективно разходване
на средствата в системата на здравеопазването.
4. В срок до 31 декември 2017 г. министърът на здравеопазването да представи на
Комисията по здравеопазването на Народното
събрание концепция за осигуряване и развитие
на медицинските специалисти в системата на
здравеопазването.
Решението е прието от 44-то Народно събрание на 9 юни 2017 г. и е подпечатано с
официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:
Димитър Главчев
4312

Председател на Народното събрание:
Димитър Главчев
4311
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ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 129
На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 463,
ал. 5 от Изборния кодекс
ПОС ТА НОВЯВА М:
Насрочвам частичен избор за кмет на
община Вълчи дол, област Варна, на 8 октомври 2017 г.
Издаден в София на 8 юни 2017 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева
4314

КОНСТ И Т У Ц ИОНЕН СЪД
РЕШЕНИЕ № 6
от 6 юни 2017 г.

по конституционно дело № 15 от 2016 г.
Конституционният съд в състав: Борис Велчев – председател, членове: Цанка Цанкова,
Стефка Стоева, Румен Ненков, Кети Маркова,
Георги Ангелов, Анастас Анастасов, Гроздан Илиев, Мариана Карагьозова-Финкова,
Константин Пенчев, Филип Димитров, Таня
Райковска, при участието на секретар-протоколиста Росица Симова разгледа в закрито
заседание на 6 юни 2017 г. конституционно
дело № 15/2016 г., докладвано от съдията Таня
Райковска.
Производството е по чл. 149, ал. 1, т. 1 от
Конституцията на Република България.
Делото е образувано на 10.11.2016 г. по
искане на главния прокурор на Република
България за даване на задължително тълкуване на разпоредбата на чл. 84, т. 16, изречение второ от Конституцията на Република
България по въпроса за обхвата на израза:
„други доклади на главния прокурор за дейността на прокуратурата по прилагането на
закона, противодействието на престъпността
и реализирането на наказателната политика“,
и включва ли се в него доклад по конкретно
наказателно производство.
Според вносителя съдържанието на чл. 84,
т. 16, изречение второ от Конституцията се
разбира нееднозначно, като се очертават две
противоположни тези: първата – че докладите
на главния прокурор по своята същност представляват обобщена аналитична информация
за дейността на прокуратурата по прилагането
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на закона, противодействието на престъпността
и реализирането на наказателната политика, и
втората – че Народното събрание е в правото
си да изслушва и приема доклади на главния
прокурор във връзка с предмета и развоя на
конкретно наказателно производство.
Според главния прокурор докладите по
чл. 84, т. 16, изречение второ от Конституцията биха могли да съдържат обобщени данни
за дейността на прокуратурата, включително
анализи и констатации за тенденции и процеси, но не би следвало Народното събрание
да очаква от главния прокурор доклад за
предприетото и установеното от прокуратурата
по конкретно наказателно производство или
прогноза за бъдещия му край.
С определение от 19.01.2017 г. Конституционният съд е допуснал до разглеждане по същество искането за тълкуване и е конституирал
като заинтересовани институции Народното
събрание, Министерския съвет, министъра
на правосъдието, Върховния касационен съд,
Върховния административен съд, Висшия съдебен съвет, Висшия адвокатски съвет.
Покани да предложат становища по делото са отправени до неправителствени организации – Съюза на юристите в България,
Съюза на съдиите в България, Асоциацията
на българските административни съдии, Българската съдийска асоциация, Асоциацията на
прокурорите в България, Камарата на следователите в България и Българската асоциация
по криминология.
Покани да дадат писмено правно мнение по
предмета на делото са изпратени до проф. д-р
Екатерина Михайлова, проф. д-р Маргарита
Чинова, проф. д-р Никола Манев и проф. д-р
Пенчо Пенев.
Постъпилите становища и правни мнения
се разделят на две групи.
Според тези от първата група, в която се
включват министърът на правосъдието, Висшият съдебен съвет, Висшият адвокатски съвет,
Съюзът на юристите в България, Камарата
на следователите в България, Българската
асоциация по криминология, Асоциацията
на прокурорите в България, проф. д-р Никола Манев, при тълкуване на чл. 84, т. 16,
изречение второ от Конституцията изразът
„и други доклади на главния прокурор за дейността на прокуратурата по прилагането на
закона, противодействието на престъпността
и реализирането на наказателната политика“
по своята същност обхваща доклади, съдържащи обобщена аналитична информация за
дейността на прокуратурата по прилагането на
закона, противодействието на престъпността
и реализирането на наказателната политика,
но в него не се включва доклад по конкретно
наказателно производство.
Според министъра на правосъдието по смисъла на чл. 84, т. 16, изречение второ от Конституцията докладите на главния прокурор
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по своята същност представляват обобщена
аналитична информация за дейността на прокуратурата по прилагането на закона, противодействието на престъпността и реализирането
на наказателната политика. Министърът на
правосъдието, основавайки се на практиката на
Конституционния съд – Решение № 17/1995 г.
по к. д. № 13/1995 г.; Решение № 11/2002 г.
по к. д. № 18/2002 г.; Решение № 6/1993 г. по
к. д. № 4/1993 г.; Решение № 1/1999 г. по к.
д. № 34/1998 г.; Решение № 9/2011 г. по к. д.
№ 7/2011 г., е мотивирал становището си за
единственото възможно според него тълкуване на въведеното с последното изменение на
Конституцията допълнение на чл. 84, т. 16,
което следва да се отнася само до получаване на обобщена и аналитична информация,
но не и на информация относно конкретно
наказателно производство.
Според Висшия съдебен съвет (ВСС) отговорът на въпроса, поставен в искането на
главния прокурор, трябва да е съобразен с
факта, че докладите по конкретни наказателни
производства не могат да бъдат изключени
от обхвата на нормата като цяло, доколкото
естествено се вписват в необходимостта от
пълнота на информацията и изградените на
нейна база аналитични доклади, респ. обобщения, които биха били изготвени в приложение
на разпоредбата на чл. 84, т. 16 от Конституцията. Но не трябва да се очаква от главния
прокурор доклад за конкретно неприключило
досъдебно производство, който би нарушил
съществени законови правила от Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), Закона за
специалните разузнавателни средства (ЗСРС)
и др., създадени с цел охраняване тайната
на разследването, осигуряване сигурността и
неприкосновеността на участниците в него, а
като краен резултат – успешно разкриване на
конкретна престъпна дейност. Становището
на Висшия съдебен съвет е, че обхватът на
тълкувания израз не включва доклад по неприключило досъдебно производство, който
би нарушил законовите правила за водене на
наказателния процес и с това би попречил за
успешното приключване на разследването.
Висшият адвокатски съвет застъпва разбирането, че чрез изискването на информация
по конкретни дела от Народното събрание в
докладите по чл. 84, т. 16, изречение второ от
Конституцията би се стигнало до нарушаване
на принципа на разделението на властите,
което на практика означава изземване или
разместване на констит у ционни фу нк ции
между отделните власти. В подкрепа на това
становище се сочат аргументи от мотивите
на Решение № 9/2011 г. (неточно посочено
под № 7/2011 г.) по к. д. № 7/2011 г. на Конституционния съд, свързани със засягане на
независимостта на съдебната власт и на принципа на разделение на властите при законово
регламентиране на възможност за отправяне
на искане от народни представители за предоставяне на сведения и документи, които
съставляват следствена тайна.
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Съюзът на юристите в България поддържа
в писменото си становище, че докладите, изготвени на основание чл. 84, т. 16, изречение
второ от Конституцията, могат и трябва да
съдържат обобщени данни и анализи за определен период по дадено направление, с които
и в най-голяма степен прокуратурата може да
бъде полезна на законодателя в осъществяване на неговите функции. Конкретно проявен
интерес от Народното събрание по отделно
наказателно производство – в досъдебната фаза
или съдебен процес, с очакване за информация
чрез възможността, установена в тълкуваната
разпоредба, би довел до прекрачване конституционно допустимата граница за постигане
на целта, заложена в нея.
Българската асоциация по криминология в
своето писмено становище чрез председателя си
доц. д-р Светла Маргаритова застъпва тезата,
че конституционният законодател, допълвайки
нормата с ново изречение в текста на чл. 84,
т. 16, е имал предвид обобщени доклади и по
други проблеми, които се включват в предметния обхват на компетентността на прокуратурата. Поддържа се, че от тълкувания текст не
може да се изведе изискването за представяне
на доклад по конкретно висящо производство,
защото противното би означавало да се наруши
основният принцип на правовата държава за
разделението на властите. Според асоциацията
доклад с подобно съдържание би могъл съществено да накърни презумпцията за невинност,
да рефлектира върху нарушаването на други
основополагащи принципи на наказателния
процес, като принципа на независимост и
безпристрастност. Излагат се и аргументи,
основани на Независимия технически анализ на структурния и функционалния модел
на Прокуратурата на Република България
от 20.12.2016 г., изготвен от международни
експерти – прокурори от Великобритания,
Испания, Германия и Нидерландия.
Камарата на следователите в България
поддържа разбиране, че по смисъла на изречение второ на чл. 84, т. 16 от Конституцията
главният прокурор може да изготвя само
доклади, съдържащи обобщена информация
за дейността на прокуратурата, но не и да
предоставя информация по конкретни висящи наказателни производства. Изтъква се, че
материалите и доказателствата, придобити
в досъдебната фаза на процеса, нямат публичен характер и не могат да се разгласяват
без разрешение на наблюдаващия прокурор,
а запознаването на народните представители
с материалите по конкретно производство е
в пряко противоречие с нормите на НПК,
където точно са определени участниците в
досъдебната фаза, техните права и задължения.
В становището на Асоциацията на прокурорите в България се аргументира, че нормата
на чл. 84, т. 16 от Конституцията следва да
бъде тълкувана във връзка с действително-
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то є съдържание и последиците от нейното
прилагане, както и с чл. 87 от Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание (ПОДНС), така и с чл. 138а, ал. 4
от Закона за съдебната власт (обн., ДВ, бр. 62
от 2016 г., в сила от 9.08.2016 г.), според които
при обсъждане в парламента на докладите,
изготвени на основание чл. 84, т. 16, изречение второ от Конституцията, народните
представители могат да поставят писмени
въпроси, постъпили от граждани, институции
и неправителствени организации във връзка
с тези доклади, на които главният прокурор
отговаря. Сочи се, че независимостта на съдебната власт не изключва отчетността, но когато
се отчита необходимостта от информираност
на обществото по движението на конкретни
досъдебни производства, следва да се съблюдава процесуалноправната норма на чл. 198
НПК. Оповестяването на факти и обстоятелства във връзка с оперативно-издирвателната
дейност, довела до образуване на досъдебното
производство, събраните доказателства на
определен етап от развитие на досъдебното
производство, получената информация чрез
способите на доказване, използването на
специални разузнавателни средства, сведенията за защитените свидетели, данните за
различните следствени версии и др., създава
реален риск за забава и/или осуетяване на
наказателното преследване. Поддържа се,
мотивирано от Решение № 9/2011 г. по к. д.
№ 7/2011 г. на Конст и т у ц ионни я съд, че
огласяването на информация по конкретно
производство, представляваща следствена
тайна, ще постави в риск информационната
защита на разследването срещу евентуални
опити за нерегламентирана намеса в него.
В писменото си правно мнение проф. д-р
Никола Манев обосновава тезата, че докладите на главния прокурор пред законодателния орган по чл. 84, т. 16, изречение второ
от Конституцията не могат да бъдат друго
освен обобщаване, анализ на многобройни
водени дела по реда на правораздаването
и досъдебното производство. Те отразяват
конкретността, но на едно по-абстрактно
равнище, за разкриването на което се ползват
и пределно общи критерии – прилагане на
закона, противодействие на престъпността
и реализиране на наказателната политика.
Такива критерии не могат да бъдат изпълнени със съд ържание в о тделно наказателно производство, защото се предвижда
инстанционен процесуален контрол от проверяваща инстанция – по-горен съд, прокурор от горестояща прокуратура. Проф. д-р
Н. Манев развива съображения, свързани с
особеностите на досъдебното производство,
и в частност на разследването, при което
би могло да се създаде опасност за живота
и здравето на отделни лица от състава на
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органите на досъдебното производство и
други субекти на наказателнопроцесуални
отношения (служител под прикритие, защитен
свидетел). Посочва, че ако в наказателното
производство има добита чрез специални
разузнавателни средства информация, то тя
е класифицирана по правилата на Закона за
защита на класифицираната информация и
довеждането на такава информация до знанието на лица, които нямат право да я научат,
съставлява престъпление от общ характер
съгласно чл. 357 и 360 от Наказателния кодекс.
Втората група становища са на Върховния
касационен съд (ВКС), Съюза на съдиите в
България и проф. д-р Екатерина Михайлова.
Върховният касационен съд застъпва тезата,
че в израза „други доклади“ по смисъла на
чл. 84, т. 16, изречение второ от Конституцията може да се включва и доклад на главния
прокурор по конкретно наказателно дело, но
съдържанието на този доклад да бъде съобразено с разпоредбата на чл. 198 НПК, т. е.
докладът не може да включва информация,
свързана с разследваните лица, съществото
на обвинението, събраните или предстоящите
за събиране доказателства и извършването на
конкретни процесуално-следствени действия,
тъй като разгласяването на такава информация
е възможно да изправи разследването пред
сериозни трудности и на практика да не може
да бъде доведено до успешен край.
Изложени са съображения, че на задължението на главния прокурор да изготви доклади и
да не предоставя информация, представляваща
следствена тайна, е необходимо да кореспондира задължението на Народното събрание
да поставя въпросите към главния прокурор
по такъв начин, че отговорите да не изискват
разкриване на следствената тайна. Твърди
се, че по този начин няма да бъдат засегнати
правата на участниците в досъдебната фаза на
процеса и интересите на правосъдието, от една
страна, а от друга – ще бъдат удовлетворени
изискванията за отчетност на прокуратурата.
Според Съюза на съдиите в България Народното събрание може да изисква доклад от
главния прокурор по група от дела или по
едно конкретно дело, доколкото това е свързано с искане на информация за дейността
на прокуратурата по прилагането на закона,
противодействието на престъпността и реализирането на наказателната отговорност,
при направено уточнение, че този доклад по
конкретно дело при никакви обстоятелства не
трябва да накърнява установената и гарантирана презумпция за невинност. В становището
се излага разбиране, че конституционният
текст следва да се тълкува автономно и не се
обуславя от законодателните решения, приети
в НПК и ЗСВ, които уреждат правомощията
на главния прокурор и подчинените му прокурори. Твърди се, че предложеният вариант за
тълкуване не противоречи на други разпоредби
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на Конституцията и в частност на принципа
на разделение на властите, защото той е не
само разграничаване на правомощия, но и
въвеждане на механизми, с които едната власт
може да контролира другите две. Изложени са
разбирания, че демократичното управление е
ограничено управление и нито една власт не
може да е носител на безкрайно много правомощия и да не подлежи на контрол. Съюзът
на съдиите счита, че представянето на доклад
по конкретно наказателно производство от
главния прокурор пред Народното събрание е
израз на контрол, който то ще упражни върху
прокуратурата, без да се изземват правомощията є или по друг начин да се наруши нейната
независимост. По този начин според становището Народното събрание ще осигури дължимата
от прокуратурата отчетност пред обществото
и ще го предпази от произвол. Обосновава се
тезата за по-голямата независимост на съда
поради отредената му „по-пасивна“ функция,
изразяваща се в изискване да правораздава, но
само когато е сезиран, за разлика от прокуратурата, която може да е „по-активна“ страна и
да прецени дали и кога да се задейства, и това
различие в нейна полза налагало въвеждане
на по-голям контрол и отчетност.
Проф. д-р Екатерина Михайлова в правното
си мнение поддържа, че обхватът на израза:
„други доклади на главния прокурор за дейността на прокуратурата по прилагането на
закона, противодействието на престъпността
и реализирането на наказателната политика“,
не включва само доклади с аналитична и обобщена информация, а следва да се тълкува
в смисъл и на доклади, които предполагат
по-голяма степен на конкретност отколкото
тази, която се съдържа в годишните доклади
по прилагането на закона, включително при
определени от закона и ПОДНС условия и
информация по конкретни наказателни производства. Посочва се, че конституционният
законодател не е изрично изключил „доклади
по конкретни наказателни производства“,
поради което Конституционният съд в своята
тълкувателна дейност не би следвало да ги
изключва, тъй като това ще означава дописване на Конституцията със заявка отнапред и
абстрактно, че такива доклади са изначално
изключени. След анализ на конституционните
принципи и ценности, имащи отношение към
тълкуването на чл. 84, т. 16, изречение второ
от Конституцията – принципа на разделение
на властите, независимост на съдебната власт
и право на информация, които не функционират изолирано един от друг или пък в
състояние на йерархичност, е мотивирано, че
конкуренцията на конституционни принципи
и ценности се решава от Конституционния
съд във всеки отделен конституционноправен
спор в рамките на правомощията за обявяване на противоконституционност на законови
разпоредби. Според предоставилия правното
мнение тази конкуренция не може да бъде
абстрактно и отнапред решена с тълкувателно
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решение на Конституционния съд. Поддържа
се, че с направеното конституционно изменение в чл. 84, т. 16 и добавянето на изречение
второ се постига предписанието, което Конституционният съд е дал в т. 4 на тълкувателно Решение № 8/2005 г. по к. д. № 7/2005 г.
Сочи се, че възможността да се предоставят
„други доклади“ от главния прокурор пред
парламента се различава от процедурите на
парламентарния контрол, осъществявани от
Народното събрание спрямо правителството
и отделните министри, предвидени в Конституцията. Според проф. д-р Е. Михайлова
отчетността на главния прокурор може да
се изрази в представянето на доклади, които са за прилагането на закона, действия
или бездействия при противодействие на
престъпността и реализирането или не на
наказателната политика.
За да се произнесе, Конституционният съд
взе предвид следното:
Конституционният съд е посочил в Решение № 8 от 1.09.2005 г. по к. д. № 7/2005 г.,
че „тълкуването, предвидено в чл. 149, ал. 1,
т. 1 от Конституцията, е абстрактно. То не е
свързано с определен конкретен конституционноправен спор.“ Според съда тълкуването
има за задача да разкрие точния смисъл на
съответната конституционна разпоредба, да
уточни смисловите акценти в нея, придържайки се в рамките, очертани от конкретните,
съдържащи се в искането, въпроси.
В случая главният прокурор поставя въпроса за обхвата на израза в чл. 84, т. 16,
изречение второ от Конституцията – „други
доклади на главния прокурор за дейността
на прокуратурата по прилагането на закона,
противодействието на престъпността и реализирането на наказателната политика“, и
дали в него се включва доклад по конкретно
наказателно производство.
Член 84, т. 16, изречение второ от Конституцията е приет от Народното събрание при
последното, пето изменение на Основния закон
(ДВ, бр. 100 от 2015 г.).
Текстът не е бил включен в проекта за
закон, видно от стенографските дневници на
Народното събрание по повод обсъждания
законопроект № 554-01-144 от 24.07.2015 г. за
изменение и допълнение на Конституцията
на Република България. Той се появява по
предложение на няколко народни представители между първо и второ гласуване на
закона. Временната комисия за обсъждане на
Законопроекта за изменение и допълнение на
Конституцията след проведени дебати е приела
по принцип предложението за допълнение на
чл. 84, т. 16 с второ изречение, като основният
дискусионен въпрос е бил: дали Народното
събрание може да „изисква“ и други доклади
от главния прокурор и дали те могат да бъдат
по „проблеми от съществен обществен интерес“. Направеното предложение е предмет на
обстоен парламентарен дебат в пленарното
заседание на 9.12.2015 г.
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В доклада на Временната комисия за обсъждане на законопроекта освен общи мотиви
за целта на всички предложени промени в
Конституцията – провеждане на структурна и
организационна реформа на съдебната власт
в съответствие с международните стандарти,
като предпоставка за преодоляване на системните дефицити в българската конституционна
демокрация се излагат и конкретни мотиви
за предложеното допълнение. Посочва се, че
с въвеждането на изречение второ на чл. 84,
т. 16 от Конституцията се цели „повишаване
на отчетността на главния прокурор и се
създават предпоставки за вземане на информирани управленски решения, включващи
организационни мерки, и за законодателна
дейност, която почива на реална оценка на
криминологичните фактори и на съществуващите потенциални или конкретни заплахи
за правовия ред“.
Въпросът за отчетността на съдебната власт
намира разрешение през 2006 г. с приемането на Закона за изменение и допълнение на
Конституцията на Република България (ДВ,
бр. 27 от 31.03.2006 г.). С това трето изменение
на Конституцията в глава трета, озаглавена
„Народно събрание“ – в чл. 84 се създава нова
т. 16 със следното съдържание: „Изслушва и
приема годишните доклади на председателя
на Върховния касационен съд, на председателя на Върховния административен съд и на
главния прокурор за прилагането на закона
и за дейността на съдилищата, прокуратурата
и разследващите органи.“
Според мотивите на законопроекта на
правомощието на Народното събрание да
изслушва висшите ръководители на съдебната власт съответства тяхното задължение
да изготвят и лично да представят пред парламента годишните доклади за ръководените
от тях институции. Привеждат се аргументи,
че чрез това ново правомощие на Народното
събрание българските граждани получават
конституционно гарантирана възможност да
се информират за работата на съдебната власт,
както и че се установява пряко взаимодействие между Народното събрание и висшите
ръководители на съдебната власт, което да
служи за анализ на съдебната практика и за
усъвършенстване на законодателството.
В процеса на присъединяване на страната
ни към Европейския съюз конституционната
уредба на правомощията и функционирането
на някои органи, включително и на Висшия
съдебен съвет, търпи изменения със Закона
за изменение и допълнение на Конституцията на Република България (ДВ, бр. 12 от
6.02.2007 г.) – четвърто изменение на Конституцията. В текста на чл. 84, т. 16 отпада
изискването докладите да се представят в
Народното събрание лично от тримата ръководители на институции в съдебната власт
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и се въвежда задължение за внасянето им
от Висшия съдебен съвет, след като ги е изслушал (запознал се е с тях). Изменението е
продиктувано от необходимостта на конституционно ниво по-ясно да се откроят мястото
и ролята на Висшия съдебен съвет като орган
на съдебната власт, както и да се ангажира
отговорността му.
Правомощието в чл. 84, т. 16 на Народното
събрание се основава на разбирането за въвеждане на повече прозрачност и отчетност
на независимата съдебна власт, която се
характеризира със своята самостоятелност и
отделеност от другите две власти и с независимост на нейните органи.
Годишните доклади на Върховния касационен съд, на Върховния административен съд
и на главния прокурор, внесени от Висшия
съдебен съвет съгласно чл. 84, т. 16, изречение
първо от Конституцията, са самостоятелен
елемент от гаранциите за публичност и отчетност на цялостната дейност на съдилищата,
прокуратурата и разследващите органи. Тези
годишни доклади са „за прилагането на закона
и за дейността на съдилищата, прокуратурата
и разследващите органи“ и съдържат обобщени
данни, обобщена аналитична информация за
работата им за определен календарен период.
Годишният доклад на главния прокурор
се изготвя на основата на предоставената
обобщена информация, съдържаща се в док
ладите на административните ръководители
на отделните звена в прокуратурата, а не на
основа на подробни справки за хода на всяко
конкретно производство.
Обичайно обхватът и структурата му е
съобразена с решение на ВСС, като съдържателната част е разделена на отделни раздели:
обобщени изводи за дейността на прокуратурата и разследващите органи, включващи
резултати и тенденции в противодействието на
престъпността; необходими мерки и законодателни промени; дейност на териториалните
проку рат у ри – досъдебна и съдебна фаза;
видове образувани дела; срочност на разследването; следствен надзор, наказателносъдебен
надзор; гражданскосъдебен надзор; решени
производства от прокурор; върнати от съда
дела и постановени оправдателни присъди;
осъдителни решения на основание Закона за
отговорността на държавата и общините за
вреди; действия по изпълнение препоръките от
Доклада на Европейската комисия в рамките
на Механизма за сътрудничество и проверка;
международноправно сътрудничество; административна и контролно-ревизионна дейност;
натовареност на прокурорските и следствените
органи; дейност на Върховната касационна
прокуратура; дейност на териториалните прокуратури и на Върховната административна
прокуратура по административносъдебния
надзор и надзора за законност; дейност на
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Бюрото за защита към главния прокурор;
дейност на прокуратурата по изпълнение на
Комуникационната стратегия на съдебната
власт (2014 – 2020 г.); приоритети в дейността
на прокуратурата и разследващите органи.
Чрез обсъждане на годишните доклади се
създават предпоставки за ефективно взаимодействие на органите на съдебната и законодателната власт въз основа на съдържащия
се анализ на дейността по разследването на
престъпленията, на степента на латентност на
определени престъпни посегателства, съдебната практика по наказателни дела, установени
общи и специфични криминогенни фактори,
кадрова обезпеченост и други обстоятелства,
имащи отношение към противодействието на
престъпността, с оглед усъвършенстване на
законодателството при спазване на принципа
на разделение на властите. Въведеното от
конституционния законодател обсъждане от
Народното събрание на годишните доклади
е легитимна форма за постигане на публичност, на повече прозрачност и информираност
относно дейността на органите на съдебната
власт, проявление на специфичната проверка
на съдебната власт от демократичната общност
чрез политическите є представители. Според
чл. 117, ал. 2 от Конституцията съдебната
власт е независима, което обаче не изключва
отчетността є.
Съгласно изречение второ на чл. 84, т. 16 от
Конституцията Народното събрание може да
изслушва и приема и други доклади на главния
прокурор за дейността на прокуратурата по
прилагането на закона, противодействието
на престъпността и реализирането на наказателната политика.
От буквалния прочит на тълкувания текст
следва, че единствено по отношение на главния
прокурор е установена възможност за Народното събрание да изслушва и приема и други
негови доклади освен годишния доклад. Това
допълнение на чл. 84, т. 16 от Конституцията е мотивирано в хода на обсъжданията в
пленарна зала с няколко допълнителни цели:
„разширяване обхвата на отчетност на главния прокурор като ръководител на единната
прокуратура, създаване на предпоставки за
вземане на информирани решения, включващи
организационни мерки, и за законодателна
дейност, която почива на реалната оценка
на криминологичните фактори и на съществуващите потенциални и конкретни заплахи
за правовия ред“.
Така обоснованата от законодателя крайна цел не може да бъде абсолютизирана и
сведена единствено като специфична само
за прокуратурата дейност, доколкото съдилищата чрез налаганите конкретни наказания
за извършени престъпни посегателства, а и
други държавни органи също противодействат
по специфичен за тях начин на престъпност
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та и реализират държавната наказателна
политика. Извеждането є на преден план за
прокуратурата може да се възприеме като
оправдано с оглед нейната конституционна
роля в противодействието на престъпността
и реализирането на държавната наказателна
политика, изразяваща се в упражняване на
възложената є компетентност по иницииране/
неиницииране на наказателното производство
в досъдебната фаза (образуване, отказ да се
образува), съответно в съдебната фаза – внасяне/невнасяне на обвинителен акт.
Определящи за изясняване точния смисъл и
разкриване на съдържанието на израза „други
доклади“ в тълкувания текст са:
– смисловите акценти в разпоредбата,
поставени от конституционния законодател
в конкретната формулировка на обсъждания конституционен текст – други доклади,
относими към „дейността на прокуратурата
по прилагането на закона, противодействието
на престъпността и реализирането на наказателната политика“;
– съпоставянето и преценката на „другите
доклади“ в рамките и на изброените вече
преследвани допълнителни цели с изменението: повишаване отчетността на главния
прокурор; създаване на предпоставки за вземане на информирани решения, включващи
организационни мерки, и за законодателна
дейност, която почива на реалната оценка
на криминологичните фактори и на съществуващите потенциални и конкретни заплахи
за правовия ред, и накрая
– отчитане и съобразяване на конституционно установените предели на баланс между
законодателната и съдебната власт.
Анализът на тълкувания текст дава основание за отделянето на две специфични
дейности, при които изготвянето на доклади
по конкретно наказателно производство е недопустимо по дефиниция. Това са специфичните
дейности на прокуратурата по противодействие
на престъпността и по реализирането на наказателната политика. Този извод се налага
поради следното:
И в двете направления в дейността на
прокуратурата могат да бъдат открити общи
белези, включващи поредица от повтарящи
се специфични действия от Прокуратурата на
Република България и постигнати резултати
от тях, основани на статистически съвкупности – отделни видове прест ъпност или
престъпността като цяло.
Престъпността е сложен социален феномен,
своеобразна система, включваща извършените
наказани и ненаказани (латентни) престъпления за определен период от време. В противодействието на престъпността като важна
национална задача, чиято цел е ограничаване
на факторите, които я обуславят, и намаляване
броя на престъпленията, основен инструмент
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е превенцията. Тя предполага прилагане на
комплекс от разнообразни мерки (законодателни, икономически, социални, здравни,
образователни, възпитателни и много други),
насочени към отслабване въздействието или
блокиране влиянието на криминогенните
фактори. От посоченото следва, че противодействието на престъпността като функция
в дейността на прокуратурата няма основна
тежест в същинската превенция на престъпността, доколкото органите, натоварени с
осъществяване на правозащитната функция
на държавата (прокуратура, съд), въздействат
основно върху последиците от проявилите се
вече криминогенни фактори – регистрирана
престъпност на фаза досъдебно или съдебно
производство – проявената престъпност.
Същинската превенция на престъпността
следва да блокира в зародиш и да възпрепятства
нейното осъществяване. Затова и функциите
в тази специфична, условно наречена преднаказателноправна, превенция лежат главно
върху други държавни органи и институции.
След като конституционният законодател
изрично въвежда израза „и други доклади за
дейността на прокуратурата по противодействие на престъпността“, то очевидно е, че
доклад по конкретно наказателно производство
не е дейност на прокуратурата по противодействие на престъпността като мащабно
по своите измерения явление. Такъв доклад
по конкретно наказателно производство би
съставлявал най-много доклад по противодействие на отделно, единично взето, престъпно
деяние при цялата условност на подобни разсъждения, доколкото определянето му като
престъпно може да настъпи окончателно
едва при влязла в сила осъдителна присъда.
Този аспект поставя въпроса за значението
на подобен доклад по конкретно наказателно
производство, особено в хипотезата на последващо постановена оправдателна присъда или
неинициране на съдебната фаза от наказателното производство. Евентуалното отсъствие
на престъпление предвид началния етап на
наказателното преследване и несигурността
относно съдържанието на крайния съдебен
акт – утвърждаващ престъпния характер на
извършеното или отричащ това му качество,
прави безпредметна дейността по противодействие на единично взето само за себе си
деяние, което може и да не разкрие белезите
на престъпление. Неслучайно конституционният законодател изрично изключва подобна възможност предвид използвания израз:
„противодействие на престъпността“ (като
съвкупност от установени престъпления).
Самото реализиране на превантивните
мерк и, както и резултатите от противодействието на престъпността предполагат
изследване на статистически съвкупности.
Такива съвкупности като обект за самостоя-

ВЕСТНИК

С Т Р. 9

телно изследване са: престъпността като цяло
или отделни нейни видове за разкриване на
съществените криминогенни фактори, както
и на съвкупностите, по отношение на които
са осъществени превантивни мерки с оглед
достигане до изводи как определен набор от
тях при нееднократно прилагане се е отразил
върху състоянието и динамиката на определен
вид престъпност.
Наказателната политика е част от общата
държавна политика. Тя определя най-общите
принципи и насоки относно криминализацията, съответно декриминализацията, на
определени общественоопасни деяния относно
утежняване или смекчаване на наказателната
репресия, видовете наказания и много други,
вкл. методите за превенция и контрол над
престъпността. Наказателната политика, подобно на противодействието на престъпността,
също предполага единодействие на властите,
специализирано въздействие и проследяване
резултатите от него върх у статистически
съвкупности.
Дейността по реализирането на наказателната политика, също както и при противодействието на престъпността, може да
бъде проследена чрез обобщаване на данни,
почерпени от изследвани статистически масиви. Те сами по себе си не съставляват отделно
наказателно производство, а поредица от производства, поради което доклад по конкретно
наказателно производство е неподходящо
средство за постигане на формулираната от
конституционния законодател водеща цел на
тълкувания текст – получаване на надлежна
информация относно противодействието на
престъпността или реализирането на наказателната политика, т. е. по отношение на
масови явления, включващи множество единични проявни форми.
Очертаните допълнителни цели в хода на
парламентарните обсъждания, свързани със
„създаването на предпоставки за вземане на
информирани решения, включващи организационни мерки, и за законодателна дейност,
която почива на реалната оценка на криминологичните фактори и на съществуващите
потенциални и конкретни заплахи за правовия ред“, по определение също предполагат
изследване на масови явления и разкриване
на закономерности, които са им присъщи.
Посочените от законодателя информирани
управленски решения, включително организационни и законодателни, не могат да разчитат
на успех, ако се основават на доклад по отношение на единично, изолирано проявило се
явление (незначителна част от статистически
масив), доколкото единичността на проявлението от масовите явления насочва по-скоро
към случайността, но не и към закономерността, която се проявява според правилото
на т. нар. „закон за големите числа“, т. е. в
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многото на брой изследвани проявления. За
конкретния случай от значение е представителността на изводите от изследваните масиви
въз основа на правилото – не всички бройки
от съвкупността, но достатъчно на брой, така
че крайните заключения, макар и основани
на извадка, да са валидни за съвкупността
като цяло.
Подобни изводи могат да бъдат свързани и с изискването за реалната оценка на
криминологичните фактори, предполагащи
изследване на престъпността като система
от престъпни посегателства, както и относно потенциалните и конкретните заплахи за
правовия ред, които могат да бъдат очертани
отново чрез изследване на съвкупности от
масови проявления.
Обсъдените специфики са в посока на
това, че „другите доклади“ съобразно използваната от конституционния законодател
терминология и очертаните в хода на парламентарните обсъждания съпътстващи цели
не биха могли да се изразят в друго освен в
обобщени и аналитични доклади за дейността
на прокуратурата по противодействието на
престъпността и реализирането на наказателната политика, базирани на изследване
на статистически масиви.
Отделното наказателно производство или
единичният случай по правило не могат да откроят закономерности, тенденции, съответно
очаквания, в развитието на масовите явления
и са без съществено значение, доколкото са
нерепрезентативни както за информираните
управленски решения относно евентуални организационни мерки, така и за законодателна
дейност, противодействието на престъпността,
реализирането на наказателната политика или
за адекватно въздействие върху потенциалните
или конкретните заплахи за правовия ред.
На самостоятелно разглеждане подлежи
следващата визирана от конституционния
законодател в чл. 84, т. 16, изречение второ
хипотеза, свързана с ясно очертан възможен
предмет – „други доклади на главния прокурор
за дейността на прокуратурата по прилагането
на закона“. Такива доклади по конкретно наказателно производство не биха били изключени
a priori въз основа на буквалния прочит на
тълкуваната разпоредба, разгледана без връзка
с други разпоредби на Конституцията. Това
налага изследване на очертаната хипотеза
във връзка с конституционноправни норми,
визиращи разделението на властите, независимостта на съдебната власт, установените
предели на баланс и взаимодействие между
законодателна и съдебна власт.
С приемането на Конституцията на Република България от 1991 г. се въведе нов
конституционен модел на съдебната власт, а
нейните основни характеристики са посочени
в глава шеста. По волята на Великото Народ-
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но събрание в осъществяването на съдебната
власт участват три вида държавни органи – съдилища, прокуратура и следствени органи. В
свое тълкувателно решение Конституционният
съд е приел, че органите на съдебната власт
не са и не могат да бъдат равнопоставени,
тъй като учредителната власт чрез конституционната рамка е определила за всеки от тях
различна функция и всеки от тях с различен
интензитет и с различни средства осигурява
реализацията на съдебната власт (Решение
№ 8/2005 г. по к.д. № 7/2005 г.).
В чл. 127 от Конституцията са посочени
функциите на прокуратурата и способите за
тяхната реализация, като основното в дейността є, която конституционният законодател є възлага, е да следи за спазването на
законността при строго определени граници,
очертани от способите, съдържащи се в чл. 127,
т. 1 – 6 от Конституцията.
Основни ят закон издига във върховен
п ринцип п равата на ли чност та, нейното
достойнство и сигурност. Без съмнение сигурността на гражданите е в пряка връзка с
ефективността на борбата с престъпността. Тя
е един от общодържавните приоритети и не е
възможно, а и конституционният законодател
не свързва, нито възлага противодействието
на престъпността само на една институция
или дори само на една от властите.
Сътрудничеството между властите е гаранция не само за прозрачност в работата, но и
за напредък в борбата с престъпността. То
се гради на основата на ясно разграничени
правомощия и отговорности в съответствие
с принципа за разделението на властите.
Конституционният съд многократно е посочвал в своята практика, че разбирането за
демокрация и правова държава е свързано
неразривно с конституционния принцип за
разделение на властите, установен в чл. 8 от
Конституцията.
Съдът последователно поддържа в своите
решения, че трите власти са равнопоставени,
независими и функционират в определена
връзка. Разделението на властите се определя
като метод за оптимално функциониране на
държавната власт и средство за предотвратяване на евентуален произвол от страна на
другите държавни органи. Трите власти не
са изолирани, а си взаимодействат и конституционният законодател е задължен да
осигурява механизми за тяхното балансиране, така че правата на индивида да бъдат
защитени. Взаимното въздържане и контрол
не допускат както навлизане в присъщата
компетентност, така и размиване в отговорността за осъществяване на конституционно
възложените дейности.
Прокуратурата има равностоен конституционен статус като част от съдебната власт.
В условията на конституционна демокрация
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нейната крайна цел е осигуряване върховенството на правото, управление на обществото
единствено под властта на закона. Дейността
є трябва да е съвместима едновременно с
публичния интерес и у твърдените фундаментални правни принципи, което изисква
точен баланс между независимостта на прокуратурата и демократичните механизми за
наблюдение върху нея.
В сложния комплекс на сътрудничество
между държавни органи и взаимно сдържане
Народното събрание като орган, формиращ
наказателната политика, разполага и с необходимите средства за наблюдение и проверка на другите власти в тази сфера. Тези
средства обаче в съответствие с принципа за
разделение на властите не могат да бъдат от
такова естество, че да позволят навлизане в
същността на компетентност на съдебната
власт, чието предназначение е осъществяване
на правозащитната функция на държавата, и
в частност – в компетентността на прокуратурата да следи за спазването на законността
чрез конституционно предписаните способи
в чл. 127 от Конституцията. Основният закон
ясно е установил пределите на сдържащите
дейст ви я на законодател я по о т ношение
на прокуратурата като част от съдебната
власт – до годишните доклади, както и други
доклади, които са с предмет, съобразен с изискването всяка власт да остане в границите
на осъществявана от нея конституционно
възложена власт.
Не може да бъде отречена възможността
при необходимост, свързана със защита на
национа лната сиг у рност, значимост та на
случая и неговия обществен отзвук, главният
прокурор по собствена инициатива да предостави на Народното събрание информация по
отделно наказателно производство, ако това
се налага за упражняване на някое от парламентарните правомощия – предприемане на
законодателни промени, осъществяване на
контрол върху органите на изпълнителната
власт и т.н. Това би било израз на съвместимо
с Конституцията сътрудничество между обособените от нея независими власти. Разбира
се, право на главния прокурор е да определи
обема на информацията, както и да избере
най-подходящия момент за нейното предоставяне, така че докладът му да не постави под
въпрос независимостта на прокуратурата или
да накърни осъществяването на конституционните є функции (например функцията по
разследването чрез разкриване на следствената тайна).
Народното събрание не само формира
държавната политика за противодействие на
престъпността, но и разполага с възможност
за балансиране на дейността на държавните
органи, предназначени да я осъществяват,
вк лючи телно и да се информ и ра за по-
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стигнатите в този процес резултати чрез
конституционно предвидените аналитични
доклади по тема в рамките на очертания от
Конституцията предмет (изречение второ на
чл. 84, т. 16).
В конкретния случай Конституционният
съд не се отклонява от своето разбиране в
унисон с цитираното тълкувателно Решение
№ 8/2005 г., че по отношение на органите на
съдебната власт правомощията на Народното
събрание, свързани с наблюдение и анализ
на резултатите от държавната политика за
противодействие на престъпността, не бива
да се отъждествяват с класическите форми на парламентарен контрол, присъщи за
взаимоотношенията меж ду законодателна
и изпълнителна власт, защото би довело до
такава намеса, която променя фундамента,
върху който е изграден конституционният
модел на държавата.
При така очертаните по-горе изходни положения се достига до извод, че докладът по
чл. 84, т. 16, изречение второ от Конституцията не следва да се основава на конкретно
наказателно производство, защото по този
начин съществува риск от засягане по конституционно недопустим начин независимостта
на съдебната власт и до нарушаване на установения в Конституцията баланс между
властите в противоречие с основните принципи на установеното държавно управление,
изградено върху конституционния принцип за
разделение на властите, съществена гаранция
за спазването на който е независимостта на
съдебната власт. Това разбиране съвпада и с
виждането на Конституционния съд в Решение № 9/2011 г. по дело № 7/2011 г., че „като
държавни органи прокуратурата и следствието
не трябва да предоставят на народните представители сведения и документи, когато те
представляват следствена тайна“. Досъдебната
фаза на наказателния процес не е публична
и материалите по разследването не могат да
бъдат разгласявани без разрешение на наблюдаващия прокурор (чл. 198, ал. 1 НПК).
Предоставянето по искане на Народното
събрание на информация, представляваща
следствена тайна, в доклад на главния прокурор по конкретно наказателно производство
крие риск от препятстване на ефективността
и шансовете за успешно финализиране на
разследването, отговорност за което в крайна
сметка носи прокуратурата. Създава се възможност да се стигне до осуетяване разкриването на истината в досъдебното производство.
Осведомяването на депутатите за предмета
на конкретно наказателно производство, за
извършени действия по разследването, за
събраните доказателства или за предстоящи
процесуални действия може да доведе и до
нарушаване на редица права, включително
и на правото на личен и семеен живот по
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чл. 8 от Конвенцията за защита на правата
на човека и основните свободи, като част от
националния правен ред, и то не само по
отношение на обвинените лица, но и относно пострадали от престъпление свидетели
по делото, и на минималните стандарти за
правата, подкрепата и защитата на жертвите
на престъпление.
Заслужава внимание също така, че конституционният законодател е предвидил и
по отношение на „другите доклади“, че те
не само се изслушват, но и се приемат от
Народното събрание. В случай че „другите
док ла д и“ с ъд ърж ат да н н и по кон к ре т н и
наказателни производства, самият акт на
приемане включва оценъчен момент чрез
одобрение/неодобрение и е от естество пряко
да засегне дейността на прокуратурата и на
съдебната власт като цяло. Конституционният съд посочва, че работата с факти, които
представляват следствена тайна, е в правомощието на органите на съдебната власт и
конституционният статус на прокуратурата
и следствието не може да бъде накърняван,
тяхната дейност не може да бъде затруднявана чрез нарушаване на следствената тайна.
Опазването на следствената тайна се вписва
в осъществяването на съдебната власт от
нейните органи, които са независими при
изпълнение на своите функции, а прокуратурата е част от тях.
Предвид изложеното, свързване на израза
„други доклади“ с отделно, конкретно взето
наказателно производство е конституционно
недопустимо както поради ограниченията,
следващи от установения конституционен
модел на функциониране на трите власти,
така и поради невъзможност на тези „други
доклади“ ефективно да обслужат заложените
в Основния закон цели.
По изложените съображения Конституционният съд приема, че в израза „други доклади
по прилагането на закона, противодействието
на престъпността и реализирането на наказателната политика“ от изречение второ на
чл. 84, т. 16 на Конституцията се включват
различни обобщени и аналитични доклади
относно осъществяваната дейност на прокуратурата в пределите на конституционно
очертания предмет. Според Конституционния съд тези „други доклади“ са различни
по време и/или съдържание от годишните
доклади по чл. 84, т. 16, изречение първо от
Конституцията. Те съдействат за упражняване
конституционните правомощия на Народното
събрание, но то не може да обвързва с покана
главния прокурор за доклад относно дейността
на прокуратурата по конкретно наказателно
производство.
Водим от горното и на основание чл. 149,
ал. 1, т. 1 от Конституцията, Конституционният съд на Република България
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РЕШИ:
В обхвата на израза „други доклади на главния прокурор за дейността на прокуратурата
по прилагането на закона, противодействието
на престъпността и реализирането на наказателната политика“ по смисъла на чл. 84,
т. 16, изречение второ от Конституцията се
включват различни обобщени и аналитични
доклади относно осъществяваната дейност
на прокуратурата по прилагането на закона,
противодействието на престъпността и реализирането на наказателната политика.
Тези доклади са различни по време и/или
съдържание от годишните доклади по чл. 84,
т. 16, изречение първо от Конституцията и са
предназначени да съдействат за упражняване
на конституционните правомощия на Народното събрание.
Народното събрание не може да изисква от
главния прокурор доклад относно дейността
на прокуратурата по конкретно наказателно
производство.
Председател:
Борис Велчев

СТАНОВИЩЕ

на конституционния съдия Кети Маркова
по конституционно дело № 15 от 2016 г.
Подкрепям изцяло диспозитива на приетото
решение, мотивите към него, аргументиращи
изречения 1 и 2 от тълкувателния диспозитив,
както и частично тези, отнасящи се до изречение 3 от същия диспозитив. Не споделям
обаче част от съображенията в мотивите,
обосноваващи приетото с изречение 3 на
иначе верния като краен резултат диспозитив,
които намирам, че не осигуряват необходимата пълнота и всеобхватност, дефинитивно
изискуема в рамките на развиваната от Конституционния съд тълкувателна дейност по
настоящото дело.
Възприетата посока на разсъждения създава известно впечатление на едностранчивост в интерпретацията, без да обхваща
в цялост комплекса от съществени, принципни въпроси, които поставя приложението на тълкуваната конституционна норма.
Излишно е да се припомня, че настоящото
конституционно производство е по чл. 149,
ал. 1, т. 1 от Конституцията – за нормативно
тълкуване на конституционна разпоредба, а
не за решаване на конкретен спор за противоконституционност на закон например,
когато инцидентното (казуално) тълкуване е
напълно достатъчно. В този смисъл съвсем не
е случайно, че конституционноправната доктрина определя тълкувателното правомощие
на Конституционния съд като най-мощното,
или негово „свръхправомощие“. Резултатът
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от тълкуването на Конституционния съд,
обективирано с диспозитива на решението,
го превръща в неразделна част от самата
конституционна норма, респ. следва да гарантира онази стабилност и еднозначност при
прилагането на Основния закон, която да не
допуска фриволни интерпретации, понякога
и в колизия с вложените от съда съдържание
и смисъл. Разпоредбите на Конституцията
като основен закон на държавата имат своето
непосредствено действие, т.е. те са действащо
право, а тяхна същностна характеристика е
и високата степен на абстрактност. Последното задължително и винаги следва да бъде
съобразявано, когато Конституционният съд
упражнява правомощието си да тълкува Конституцията. В този смисъл при автентичното
т ълк у ване на конк ретна констит у ционна
разпоредба не е достатъчно да се изтъкнат
само обичайните, най-често възникващите в
практиката, казуси, какъвто се оказва възприетият в случая подход, защото същата ще се
прилага с вложеното по пътя на тълкуването
съдържание, и то по отношение на всички
възможни случаи, които могат да съдържат
различни нюанси и особености, отличаващи
ги от най-типичните, понякога значително.
По мое виждане именно тук е основният недостатък на приетите от мнозинството съдии
мотиви в посочената по-горе част.
Вярно е, че всяко тълкувателно питане има
своята предистория, породено е от възникнали
противоречиви или най-малкото нееднозначни
виждания за смисъла и съдържанието, вложени в съответната конституционна разпоредба.
Обичайно вносителят цели да получи от съда
конкретен отговор, изведен по пътя на тълкуването. Данни в тази насока се съдържат и
в самото искане, с което Конституционният
съд е сезиран по настоящото дело. И ако този
подход на вносителя е правилен и напълно
оправдан в подкрепа на обоснования от него
правен интерес, това съвсем не означава, че
същото се отнася и за съда. Според мен мотивите не осигуряват необходимата и изискуема
всеобхватност, преценявана с оглед зададения
конкретен предмет на тълкуването.
За да се достигне до правилния по същество отговор на въведеното тълкувателно
питане, изходната позиция на разсъжденията
на съда най-напред следваше да се съсредоточи върху едно изначално разграничаване,
което макар да остава в сферата на използвания понятиен инструментариум, се оказва
особено съществено: „доклад по конкретно
наказателно производство“ и „доклад по въпроси, възникнали във връзка с конкретно
наказателно производство“. Това е така, защото
тълкувателният отговор на Конституционния
съд относно разпоредбата на чл. 84, т. 16,
изречение 2, при искане за задължителното
тълкуване на която е сезиран, в контекста на
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формулирания въпрос: „Какъв е обхватът на
израза „други доклади на главния прокурор за
дейността на прокуратурата по прилагането на
закона, противодействието на престъпността
и реализирането на наказателната политика
и включва ли се в него доклад по конкретно
наказателно производство.“, в двете визирани
хипотези би се оказал различен.
Когато стане ясно, че в първия случай се
касае до въпроси за дейността на прокуратурата по самото наказателно производство,
отговорът е ясен. Той е обективиран в изречение 3 на диспозитива на решението и е
подробно аргументиран в мотивите, които в
тази им част напълно споделям. Повече от
сигурно е, че конституционният принцип на
разделение на властите изключва изземването
под каквато и да е форма на правомощия
на съдебната власт от законодателната. Този
основен принцип ще се окаже нарушен и тогава, когато искането на Народното събрание
за доклад от главния прокурор формално е
в синхрон с действащата конституционната
уредба, но по своето същество в действителност се свежда до търсене на информация за
действията на прокуратурата по приложението
на НК, НПК и др., отнася се до предприети
процесуално-следствени действия, доказателства и доказателствени средства, привлечени
към наказателна отговорност лица по неприключило наказателно производство и т.н.
Съвсем различен обаче според мен е случаят, когато Народното събрание покани главния
прокурор да представи доклад по въпроси,
свързани с констатирани от прокуратурата
проблеми, например по прилагането на закона – материален или процесуален, възникнали
и очертали се в рамките на провеждано наказателно производство, но оставащи извън
самия процес и неговото развитие. Макар и
предпазливо, като изключение, Конституционният съд допусна възможността главният
прокурор по своя инициатива да предостави
на Народното събрание информация, свързана
с отделно наказателно производство – ако последното е със значителен обществен интерес,
с настъпили тежки последици от деянието,
засяга се защитата на националната сигурност
и др. Мнозинството съдии обаче спря дотук
и не допусна същият доклад със същото съдържание да бъде изслушан и приет, когато
инициативата за него е на парламента. За мен
това остава изцяло необяснимо и нелогично,
а и не откривам каквато и да било конституционна основа за подобно заключение.
Важно е обаче в този случай да се направят
три съществени уговорки: 1) Тук изобщо не
става дума за действията на прокуратурата по
самото разследване, стратегията и тактиката
на разследването, неговия ход, процесуалните
действия по привличането на конкретни лица
към наказателна отговорност, събирането на
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доказателства и т.н., които, както вече се изтъкна, не могат да бъдат предмет на доклад на
главния прокурор, предназначен за Народното
събрание. 2) Каквато и да е формулировката на
отправената към главния прокурор покана, във
всички случаи преценката дали и доколко може
да даде поисканите отговори с оглед запазване
на следствената тайна, защитата на свидетели,
използването на специални разузнавателни
средства и т.н. е единствено негова. Казано с
други думи, главният прокурор ще вземе своето суверенно решение по начин, осигуряващ
независимостта на прокуратурата като част от
съдебната власт, и същевременно недопускащ
компрометиране на самото разследване (в случай че производството е в досъдебна фаза), т.е.
той може напълно резонно и в съответствие с
Конституцията да откаже изцяло или частично
да предостави поисканите от него сведения. 3)
Търсената от парламента информация задължително следва да е свързана с необходимост,
произтичаща от упражняването на някое от
собствените му правомощия – подобряване на
законодателството или парламентарен контрол
върху изпълнителната власт.
На следващо място, приема се от мнозинството, че „отделното наказателно производство или единичният случай по правило не
могат да откроят закономерности, тенденции,
съответно очаквания в развитието на масовите
явления и са без съществено значение…“ във
връзка с вземането на информирани управленски решения за предприемането на евентуални
организационни мерки, законодателната дейност, противодействието на престъпността и
др. Тази позиция според мен е невярна и не
намира опора в релевантната конституционна
уредба. Никъде Конституцията в чл. 84, т. 16,
изр. 2 не въвежда количествен или какъвто
и да било друг критерий извън предметния.
За да илюстрирам казаното дотук, ще припомня наказателното производство, добило
популярност като делото „Сарафово“ – теро
ристичен акт с непосредствен извършител
чужд гражданин, със значителен брой на
пострадалите лица – загинали и тежко ранени
чужди граждани, с изключителен обществен
отзвук в национален и международен мащаб.
Вън от съмнение е, че в случая става дума
за сложно и мащабно разследване, представляващо прецедент, а в известен смисъл и
сериозно предизвикателство в практиката на
прокуратурата и разследващите органи.
Така, ако се следва логиката на приетите
от мнозинството мотиви, при констатиран
проблем с правоприлагането при съществуващата релевантна действаща нормативна база
ще се окаже, че главният прокурор може да
поиска от Народното събрание да бъде изслушан и да бъде приет докладът му по въпроса,
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но в същото време, по същия въпрос и на
същото конституционно основание Народното
събрание, и то с цел да осигури необходимо
съдействие в рамк ите на собствената си
компетентност, по дефиниция не може да
изиска такъв, включително при стриктното
съобразяване на всички (вече обсъдени) ограничения относно съдържанието и обема на
предоставената информация.
С последното не мога да се съглася, поради което убедено считам, че в зависимост
от данните, характеризиращи случая, дори
и едно отделно наказателно производство,
но единствено в разглеждания аспект, може
да послужи и е достатъчно да предпостави
основанието за доклад на главния прокурор
по реда на чл. 84, т. 16, изречение 2 от Конституцията. Адресатът на този доклад – Народното събрание, разполага с типичната за
един законодателен орган компетентност – за
приемането на законодателни промени, насочени към развитие и подобряване на приложимата правна уредба. Същото се отнася
и за втората група негови правомощия – по
упражняването на парламентарен контрол
върху изпълнителната власт, в случаите, когато
докладът на главния прокурор съдържа данни
за проблеми от различен характер, отнасящи
се до дейността на отделните органи, пряко
или косвено ангажирани с процеса, координацията помежду им и т.н. Нека припомним,
че разследващите органи по правило са ситуирани в структурите на МВР, съдебните
поръчки се изпълняват чрез Министерството
на правосъдието, а международните връзки,
включително дипломатическите и консулските отношения, са от компетентността на
Министерството на външните работи.
В заключение не намирам, че изискването
по инициатива на парламента на доклад от
главния прокурор с предмет по чл. 84, т. 16,
изречение 2 от Конституцията, изводим и
аргументиран с едно конкретно наказателно
производство, следва да се третира като несъвместимо с Основния закон, ако стриктно
са спазени ограниченията в очертаната погоре рамка. По този начин, дори и само в
теоретичен план, не би могло да се достигне
до възможно нарушаване на конституционния
принцип за разделение на властите (чл. 8 от
Конституцията), независимостта на съдебната власт (чл. 117, ал. 2 от Конституцията) и
създаване на пречки за прокуратурата пълноценно да осъществява своите правомощия
(чл. 127 от Конституцията). Напротив, това
е израз на едно позитивно сътрудничество и
взаимодействие между отделните власти, което не намирам основание да бъде отричано.
Конституционен съдия:
Кети Маркова
4241
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 108
ОТ 9 ЮНИ 2017 Г.

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 107
ОТ 9 ЮНИ 2017 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на културата за
2017 г. за изплащане на държавни парични
награди за особени заслуги към българската
държава и нацията

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителен трансфер
в размер 7 000 000 лв. по бюджета на Община
Пловдив за 2017 г.
(2) Средствата по ал. 1 се предоставят за
финансиране на капиталови разходи в следните направления и обекти:
1. Кино „Космос“ – 1 000 000 лв.;
2. Тютюнев град – 1 000 000 лв.;
3. Резидентен център „Старинен Пловдив“ – 200 000 лв.;
4. Площад „Централен“ и прилежащи културни пространства – 2 600 000 лв.;
5. Художествена галерия – 1 000 000 лв.;
6. Градска художествена галерия, зала за
постоянна експозиция – 1 200 000 лв.
(3) Кметът на община Пловдив може да
извърши вътрешни компенсирани промени в
разходите между обектите по ал. 2, без да се
променя общият размер на трансфера по ал. 1
и при спазване на изискванията на Закона за
обществените поръчки. За извършените промени кметът на община Пловдив уведомява
министъра на финансите писмено.
Чл. 2. Допълнителният трансфер по чл. 1,
ал. 1 да се осигури за сметка на предвидените
средства по централния бюджет за 2017 г. и
за сметка на преструктуриране на разходите
и/или трансферите по централния бюджет
за 2017 г.
Чл. 3. Министърът на финансите да извърши съответната промяна по централния
бюджет за 2017 г., включително по бюджетните взаимоотношения на Община Пловдив
с централния бюджет за 2017 г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на Министерството на културата
в размер 73 500 лв. за изплащане на държавни парични награди за особени заслуги към
българската държава и нацията на Кеазим
Яшаров Исинов, п роф. Ст оян Дими т ров
Дуков, Донка Шишманова Антонова, Кирил
Дончев Георгиев, Татяна Желязкова Лолова, Стефка Евстатиева (Ковачева), Славчо
Атанасов Бакалов, Никола Иванов Инджов,
Ми хаил Иванов Белчев, Меглена Стефанова Караламбова, Йорданка Любомирова
Кузманова, проф. Евгения Захариева Малеева, Димитър Петров Димитров, Димитър
(„Мон чо“) Георг иев Симеонов и А н д рей
Георгиев А ндреев за изк лючителните им
постижения и за цялостния им принос в
областта на културата.
(2) Сумата по ал. 1 да се осигури за сметка на предвидените разходи по централния
бюджет за 2017 г.
(3) Със сумата по ал. 1 да се увеличат
разходите по бюджетна програма „Администрация“ по бюджета на Министерството на
културата за 2017 г.
(4) Със сумата по ал. 1 да се увеличат
показателите по чл. 17, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2017 г.
Чл. 2. Министърът на културата да извърши
налагащите се от чл. 1 промени по бюджета
на Министерството на културата и да уведоми
министъра на финансите.
Чл. 3. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2017 г.

за одобряване на допълнителен трансфер по
бюджета на Община Пловдив за 2017 г.

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 51, ал. 2 и чл. 109, ал. 3 от Закона за
публичните финанси и във връзка с Решение
№ 302 на Министерския съвет от 2017 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на кмета на община Пловдив.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
4278

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на културата.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
4279
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 109
ОТ 9 ЮНИ 2017 Г.

за одобряване на промени по бюджета на
Министерството за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018 за
2017 г. във връзка с увеличаване капитала
на търговско дружество
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява промени по бюджета
на Министерството за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз
2018 за 2017 г. за допълнителни плащания в
частта на финансирането на бюджетното салдо
за сметка на централния бюджет в размер
28 000 000 лв. за увеличаване капитала на
„Национален дворец на култ у рата – Конгресен център София“ – ЕАД, София, във
връзка с финансовото осигуряване на преустройството и адаптирането на неговата
основна сграда за нуждите на Българското
председателство на Съвета на Европейския
съюз през 2018 г.
(2) Плащанията по ал. 1 се извършват
на три етапа – 40 на сто до края на второто
тримесечие, 30 на сто до края на третото
тримесечие и 30 на сто до края на четвъртото
тримесечие на 2017 г.
Чл. 2. Министърът за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз
2018 да извърши съответните промени по
бюджета на Министерството за Българското
председателство на Съвета на Европейския
съюз 2018 за 2017 г. и да уведоми министъра
на финансите.
Чл. 3. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2017 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 4, т. 1 от Закона за публичните финанси във връзка с чл. 75 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2017 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра за Българското
председателство на Съвета на Европейския
съюз 2018.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
4280
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 110
ОТ 9 ЮНИ 2017 Г.

за изменение и допълнение на Правилника за
прилагане на Закона за трудовата миграция и
трудовата мобилност, приет с Постановление
№ 255 на Министерския съвет от 2016 г. (ДВ,
бр. 79 от 2016 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 2, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 4 накрая се поставя запетая и се
добавя „както това е посочено в информацията
по чл. 4, ал. 3, т. 1, съгласно Националната
класификация на професиите и длъжностите,
2011 г. (НКПД)“.
2. В т. 9 думите „Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД)“
се заменят с „НКПД“.
§ 2. В чл. 15, т. 2 думите „т. 2 – 5“ се заменят с „т. 2 – 4“.
§ 3. В чл. 17 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създават се нови ал. 2 и 3:
„(2) Към мотивираното предложение по
ал. 1 за всяка от предложените единични групи
по НКПД се представя информация за броя
обявени и незаети работни места, за които
са проведени предварителни проучвания на
пазара на труда през предходните 12 месеца
съгласно чл. 4 и прогнози за заетостта и за
развитието на икономическата дейност.
(3) В 15-дневен срок от подаване на мотивираното предложение по ал. 1 Агенцията по
заетостта предоставя на Националния съвет
по трудова миграция и трудова мобилност
информация за:
1. броя заявени свободни работни места в
Агенцията по заетостта, за които от дирекции
„Бюро по труда“ не са насочени подходящи
безработни или търсещи работа лица;
2. броя предоставени решения от Агенцията
по заетостта по чл. 15 и 16;
3. броя постановени откази от Агенцията
по заетостта по чл. 11 ЗТМТМ.“
2. Досегашните ал. 2 – 6 стават съответно
ал. 4 – 8.
§ 4. В чл. 22 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „ал. 1 – 4“ се заменят с
„ал. 1 – 6“.
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) Уведом яването по ч л. 25, а л. 2 и
3 ЗТМТМ се извършва чрез Постоянното
представителство на Република България
към Европейския съюз със съдействието на
лицата по чл. 63.“
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
§ 5. В чл. 32 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
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а) в т. 2 думите „2 – 4, 7 и 9 – 11“ се заменят с „2, 3, 7 – 11“, а думите „и по чл. 20,
ал. 1, т. 3“ се заличават;
б) създава се т. 3:
„3. декларация, че са спазени изискванията
на чл. 28, ал. 1 – 4 ЗТМТМ.“
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) При подаване на обосновката по чл. 2,
ал. 1, т. 2 не се изискват документите по чл. 2,
ал. 2, т. 1.“
3. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно
ал. 3 и 4.
§ 6. В чл. 38, ал. 5 се правят следните
изменения:
1. В т. 1:
а) в буква „г“ думите „земеделието и храните“ се заменят със „земеделието, храните
и горите“;
б) буква „з“ се отменя;
в) буква „л“ се отменя.
2. В т. 2 думата „дванадесет“ се заменя с
„десет“.
3. В т. 3 думата „дванадесет“ се заменя с
„десет“.
§ 7. В чл. 65, ал. 1, т. 2 думите „по т. 1“ се
заменят с „по т. 3“.
Заключителни разпоредби
§ 8. В срок до 2 месеца от влизането в сила
на постановлението да се проведе процедурата по чл. 17 от Правилника за прилагане
на Закона за трудовата миграция и трудовата
мобилност.
§ 9. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
4281

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 111
ОТ 12 ЮНИ 2017 Г.

за приемане на Правилник за прилагане на
Закона за военната полиция
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема Правилника за
прилагане на Закона за военната полиция.
Заключителни разпоредби
§ 1. Отменя се Правилникът за прилагане
на Закона за военната полиция, приет с Постановление № 238 на Министерския съвет
от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 63 от 2011 г.; изм. и
доп., бр. 60 от 2014 г.).
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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за прилагане на Закона за военната полиция
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С правилника се уреждат:
1. структурата и организацията на дейността
на Служба „Военна полиция“, наричана понататък „Службата“;
2. условията и редът за упражняване правомощията на органите на Службата;
3. специфичните условия и ред за назначаване на длъжност, преназначаването и
повишаването във военно звание и преминаването и изпълнението на военната служба и
държавната служба в Службата;
4. провеждането на началната военна подготовка и специализираната военнополицейска
подготовка;
5. осъществяването на методическото ръководство и контрол върху дейността на военнополицейските формирования в Българската
армия и взаимодействието на Службата с тях;
6. изискванията към оборудването на помещенията за настаняване на задържани лица.
Чл. 2. Службата е специализирана служба
за обществен ред, която осъществява дейности
по поддържането на реда и сигурността в
Министерството на отбраната, структурите на
пряко подчинение на министъра на отбраната
и Българската армия, както и в едноличните
търговски дружества с държавно участие в
капитала, в които правата на държавата се
упражняват от министъра на отбраната в предвидени от Закона за военната полиция случаи.
Чл. 3. Службата е структура на пряко подчинение на министъра на отбраната – юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище
София, а нейният директор е второстепенен
разпоредител с бюджет към министъра на
отбраната.
Чл. 4. Върху дейността на Службата се
упражнява контрол от министъра на отбраната и другите предвидени в Конституцията
на Република България и законите органи.
Г л а в а

в т о р а

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА НА
СЛУЖБА „ВОЕННА ПОЛИЦИЯ“
Раздел І
Организация и ръководство на Служба „Военна полиция“
Чл. 5. (1) Службата е организирана в следните структури: Ръководство в град София,
регионални служби „Военна полиция“ със
седалища в градовете: София, Пловдив, Сливен, Варна и Плевен, и Център по логистика
и подготовка в гр. София.
(2) Ръководството на Службата е организирано в структурни звена, които може да са
дирекции, отдели и сектори.
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(3) Регионалните служби „Военна полиция“ и Центърът по логистика и подготовка
са организирани в структурни звена, които
са отдели и сектори. В отделите и секторите
могат да се създават и други структурни звена.
(4) В регионалните служби „Военна полиция“ могат да се създават териториални
звена в съответната зона за отговорност по
чл. 9, ал. 2.
Чл. 6. (1) Службата се ръководи и представлява от директор, който е пряк началник на
целия личен състав на Службата.
(2) За директор на Службата се назначава
военнослужещ, който притежава не по-малко
от 10-годишен професионален опит в службите
за сигурност и/или в службите за обществен
ред и отговаря на останалите изисквания за
заемане на длъжността, определени съгласно
действащото законодателство, утвърдените от
министъра на отбраната длъжностни разписания и длъжностната характеристика.
(3) Директорът на Службата е непосредствено подчинен на министъра на отбраната.
(4) Министърът на отбраната разрешава
ползването на отпуск на директора на Службата.
Чл. 7. (1) Директорът на Службата:
1. ръководи, организира, координира, контролира и отговаря за цялостната дейност на
Службата;
2. ръководи у частието на Сл у жбата в
провеж дането на държавната политика в
областта на международното военно сътрудничество и интеграцията в областта на реда
и сигурността и ръководи сътрудничеството
и взаимодействието със съответните служби
на други държави и на международни органи
и организации;
3. определя основните функции и задачи
на регионалните служби „Военна полиция“,
на Центъра по логистика и подготовка и на
структурни звена в Ръководството на Службата
и утвърждава основните функции и задачи на
структурните звена по чл. 5, ал. 3;
4. упражнява правомощията на орган по
назначаването по смисъла на Закона за държавния служител;
5. упражнява правомощията на работодател
по Кодекса на труда, като сключва, изменя и
прекратява трудови договори с цивилни служители по трудово правоотношение, лично или
чрез оправомощени от него длъжностни лица;
6. командирова в страната военнослужещите и цивилните служители от Службата
съгласно Наредбата за командировките в
страната;
7. разпорежда се с бюджета на Службата в
рамките на предоставените му правомощия
и контролира разходването на финансовите
средства;
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8. организира, ръководи и отговаря за
спазването на финансовата, бюджетната и
щатната дисциплина;
9. управлява и отговаря за информационната дейност на Службата;
10. организира и ръководи взаимодействието на Службата със службите за сигурност
и службите за обществен ред, органите на
държавна власт и местно самоуправление, с
юридически лица, неправителствени организации и физически лица;
11. организира и ръководи осъществяването
на кадровата политика в Службата;
12. издава заповеди за подготовка и/или
обучение на служители от личния състав на
Службата, като това може да е с откъсване
от изпълнение на служебните задължения;
13. може временно да отстранява служители
от длъжност в случаите, предвидени в закон
или в друг нормативен акт;
14. отговаря за предоставената на Службата
държавна собственост, организира управлението и ползването є;
15. ръководи, организира и контролира
административнонаказателната дейност;
16. определя работното време в Службата;
17. изпълнява и други функции и задачи,
възложени му със закон, с акт на Министерския
съвет или с акт на министъра на отбраната.
(2) Директорът на Службата определя организационните връзки и правила за ваимоотношенията между структурите по чл. 5, ал. 1
и между структурните звена от Ръководството
на Службата и от останалите структури по
съответните направления на дейност.
(3) Директорът на Службата може да делегира правомощия, както и да възлага функции
и задачи на длъжностните лица по чл. 10,
ал. 2 и чл. 12, ал. 1 съобразно действащата
нормативна уредба.
Чл. 8. (1) При изпълнение на своите функции и правомощия директорът на Службата
се подпомага от двама заместник-директори,
които са му непосредствено подчинени.
(2) За заместник-директори на Службата
могат да се назначават лица, които притежават не по-малко от 8-годишен професионален опит в службите за сигурност и/или
в службите за обществен ред и отговарят на
останалите изисквания за заемане на длъжността, определени съгласно действащото
законодателство, утвърдените от министъра
на отбраната длъжностни разписания и длъжностната характеристика.
(3) Заместник-директорите по ал. 1 са преки началници на съответните служители от
Службата съобразно определените им функции
и правомощия.
(4) При изпълнение на правомощията си
заместник-директорите могат да издават актовете по чл. 20, ал. 5 от Закона за военната
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полиция, като ги съобразяват с актовете,
издадени от директора на Службата, и му
докладват за издадените от тях актове.
Чл. 9. (1) Регионалните служби „Военна
полиция“, които са териториални структури
на Службата, осъществяват изпълнението на
дейността на Службата в зоната им на отговорност. Изпълнението на задачи от определени
служители извън зоната на отговорност може
да става по заповед/разпореждане на директора
на Службата или на заместник-директорите
на Службата съобразно определените им
функции и правомощия.
(2) Зоните на отговорност на регионалните
служби „Военна полиция“ се определят със
заповед на министъра на отбраната по предложение на директора на Службата.
Чл. 10. (1) Центърът по логистика и подго т овка е ст ру к т у ра, коя т о осъщест вява
централизираното логистично осигуряване
на Службата. Към Центъра по логистика и
подготовка е Учебният център на Службата.
(2) Центърът по логистика и подготовка се
ръководи от директор, който е пряк началник
на личния състав от тази структура. Директорът се подпомага от заместник-директор.
Чл. 11. В Учебния център на Службата се
осъществява началната военна подготовка
и специализираната военнополицейска подготовка по ред, определен от директора на
Службата.
Чл. 12. (1) Регионалните служби „Военна
полиция“ се ръководят от директори, които
са преки началници на личния състав от тези
структури.
(2) За директори по ал. 1 се назначават
лица, кои то п ри тежават не по-ма лко от
8-годишен професионален опит в службите
за сигурност и/или в службите за обществен
ред и отговарят на останалите изисквания за
заемане на длъжността, определени съгласно
действащото законодателство, утвърдените от
министъра на отбраната длъжностни разписания и длъжностната характеристика.
(3) Директорите по ал. 1 се подпомагат от
заместник-директори.
Чл. 13. (1) Длъжностните лица по чл. 10,
ал. 2 и чл. 12, ал. 1 осъществяват пряко ръководство на подчинените им структурни
звена, като:
1. ръководят, организират, координират,
контролират и отговарят за цялостната дейност на съответните структури;
2. определят основните функции и задачи на подчинените им структурни звена по
чл. 5, ал. 3 и ги представят на директора на
Службата за утвърждаване;
3. определят функциите на заместниците си;
4. взаимодействат с други ведомства, органи
и лица в кръга на своята и тяхната компетентност по реда на чл. 25 и 26 от Закона за
военната полиция;
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5. правят предложения за назначаване и
преназначаване, както и за повишаването в
длъжност и/или в звание на личния състав;
6. правят предложения за повишаване на
квалификацията на личния състав;
7. сключват, изменят и прекратяват трудови
договори с цивилни служители по трудово
правоотношение, ако бъдат оправомощени
за това от директора на Службата по реда на
чл. 107а, ал. 7 от Кодекса на труда;
8. контролират работата на личния състав
в подчинената им структура;
9. могат да командироват подчинените им
военнослужещи и цивилни служители;
10. отговарят за спазването на финансовата, бюджетната и щатната дисциплина, като
създават необходимата за това организация;
11. отговарят за стопанисването на ползваните от подчинените им структури обекти,
имоти и вещи – държавна собственост, като
поддържането на същите се осъществява по
ред, определен от директора на Службата;
12. изпълняват и други функции и задачи,
възложени им с акт на министъра на отбраната или на директора на Службата;
13. отчитат се пред директора на Службата
по направления на дейности на ръководените
от тях структури.
(2) Длъжностните лица по ал. 1 в изпълнение на правомощията си издават заповеди,
разпореждания и указания.
Раздел ІІ
Управление на дейността на Служба „Военна
полиция“
Чл. 14. Съвещателни органи на директора
на Службата за управление на дейността са:
1. Директорски съвет;
2. Комисия за управление на материалноресурсното осигуряване;
3. Комисия за управление на човешките
ресурси.
Чл. 15. (1) Директорският съвет подпомага
директора на Службата при вземане на решения в процесите на управление на дейността
на Службата, свързани със:
1. създаване и промяна на правната уредба;
2. формулиране на целите, необходимите
способности и направленията за развитие;
3. определяне/промяна на организационната структура;
4. други важни общи въпроси за Службата.
(2) Директорският съвет се ръководи от
директора на Службата и включва заместник-директорите на Службата, директорите
на регионалните служби „Военна полиция“ и
на Центъра по логистика и подготовка, както
и други длъжностни лица съгласно заповедта
по ал. 3.
(3) Съставът и правилата за работа на Директорския съвет се определят със заповед
на директора на Службата.
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(4) За заседанията на Директорския съвет
се съставят протоколи.
Чл. 16. (1) Комисията за управление на
материално-ресурсното осигуряване подпомага директора на Службата при вземане
на решения в процесите на управление на
материално-ресурсното осигуряване и интегриране на ресурсите, включително по линия
на международното сътрудничество и проекти.
(2) Комисията по ал. 1 се ръководи от
заместник-директор на Службата.
(3) Съставът, правилата за работа на комисията по ал. 1 и конкретните є функции
се определят със заповед на директора на
Службата.
Чл. 17. (1) Комисията за управление на
човешките ресурси подпомага директора на
Службата при вземане на решения в процесите по управлението на човешките ресурси,
назначаването и служебното развитие на
служителите.
(2) Комисията по ал. 1 се ръководи от
заместник-директор на Службата.
(3) Съставът, правилата за работа на комисията по ал. 1 и конкретните є функции
се определят със заповед на директора на
Службата.
Чл. 18. За всяко свое заседание комисиите
по чл. 16 и 17 изготвят протокол, който се
представя на директора на Службата.
Чл. 19. Ръководителите на структурните
звена в Ръководството на Службата, в регио
налните служби „Военна полиция“ и в Центъра по логистика и подготовка организират,
ръководят и контролират дейността на подчинените им структурни звена и служители,
осигуряват и отговарят за изпълнението на
възложените им задачи.
Чл. 20. (1) Ръководителите на структурните
звена в Ръководството на Службата съобразно определените основни функции, задачи
и дейности на подчинените им структурни
звена подпомагат директора на Службата,
както и заместник-директорите на Службата съобразно определените им функции и
правомощия.
(2) Ръководителите на структурните звена
в Ръководството на Службата съобразно определените основни функции, задачи и дейности осъществяват методическо ръководство,
помощ и контрол над съответната дейност
в регионалните служби „Военна полиция“
и в Центъра по логистика и подготовка при
отчитане на определените организационни
връзки и правила по чл. 7, ал. 2.
Раздел ІІІ
Финансови контрольори, служител по сигурността на информацията и звено за вътрешна
сигурност
Чл. 21. (1) Финансовите контрольори са в
структурно звено „Финансов контрол и проверки“, което е непосредствено подчинено на
директора на Службата.
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(2) Финансовите контрольори по ал. 1 осъществяват предварителен контрол за законосъобразност съгласно Закона за финансовото
управление и контрол в публичния сектор. Те
извършват необходимите проверки и изразяват
мнение за законосъобразност по отношение
на финансовата дейност на Службата.
(3) В регионалните служби „Военна полиция“ и в Центъра по логистика и подготовка
могат да се определят длъжностни лица с
подходящо образование и професионален
опит, които да осъществяват функции по
ал. 2. Структурното звено по ал. 1 осъществява методическо ръководство и контрол на
дейността им.
(4) Директорът на Службата със своя заповед определя вътрешни правила за дейността
на служителите по ал. 2 и 3.
Чл. 22. (1) Служителят по сигурността на
информацията е непосредствено подчинен на
директора на Службата и изпълнява задачите,
произтичащи от Закона за защита на класифицираната информация и подзаконовата
уредба, свързана с прилагането му.
(2) Служителят по сигурността на информацията е и ръководител на структурното
(административното) звено по сигурността
на информацията.
Чл. 23. Структурното звено за вътрешна
сигурност е непосредствено подчинено на директора на Службата и осъществява дейности
по превенция, предотвратяване, пресичане и
разкриване на престъпления (правонарушения), извършени от служители на Службата.
Раздел ІV
Условия и ред за упражняване на правомощията на органите на Службата
Чл. 24. (1) Оперативно-издирвателната дейност се осъществява от органи на Службата,
чиито функции и задачи са свързани с предотвратяване и разкриване на престъпления,
от структурното звено за вътрешна сигурност,
както и от определени с изрична заповед на
директора на Службата служители.
(2) Дейността по ал. 1 се извършва при
спазване на Конституцията и законите, зачитане на правата и свободите на гражданите
и тяхното достойнство и прилагане на принципа на конспиративност при съчетаване на
специфични способи и средства.
(3) Органите на Службата, осъществяващи
оперативно-издирвателна дейност, издават
разпореждания в рамките на своята компетентност.
(4) Командирите/началниците от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната,
Българската армия и едноличните търговски
дружества с държавно участие в капитала, в
които правата на държавата се упражняват
от министъра на отбраната, са длъжни да
оказват съдействие на органите по ал. 1, като
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при необходимост им предоставят достъп до
служебни помещения, райони, документация
и друго имущество.
(5) Командирите/началниците от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната,
Българската армия и едноличните търговски
дружества с държавно участие в капитала, в
които правата на държавата се упражняват от
министъра на отбраната, при необходимост
предоставят служебни помещения в района
на обектите за ползване от органите по ал. 1.
(6) Оперативно-издирвателната дейност се
осъществява при условия и по ред, определени
с действащата нормативна уредба, а редът за
документирането є се определя със заповед
на директора на Службата.
Чл. 25. (1) Издирвателната дейност по
чл. 4, ал. 3 от Закона за военната полиция се
осъществява чрез комплекс от издирвателни,
нау чно-техническ и, информационно-справочни и други мероприятия за установяване
местонахождението на лица и вещи, само
стоятелно и/или в пряко взаимодействие с
органите на Министерството на вътрешните
работи, съгласно действащото законодателство
и инструкцията по чл. 26, ал. 2 от Закона за
военната полиция.
(2) При необходимост във връзка с издирвателната дейност може:
1. да се предприемат действия за започване
на общодържавно или международно издирване – съгласно действащото законодателство;
2. да се предоставя и публикува информация в средствата за масово осведомяване.
Чл. 26. (1) Антитерористичната дейност по
чл. 5 от Закона за военната полиция се осъществява съгласно действащата нормативна
уредба и приетите планове за противодействие на тероризма. Директорът на Службата
със своя заповед определя условията и реда
за осъществяването на антитерористичната
подготовка в Службата.
(2) Антитерористичните звена от Службата
се подготвят и изпълняват задачи по:
1. предотвратяване и пресичане на непосредствено предстоящи или започнали терористични актове;
2. защита на стратегически обекти;
3. пресичане на особено опасни престъпления от общ характер, при които се оказва или може да се предположи оказване на
въоръжена съпротива, както и задържане на
извършителите им.
(3) За изпълнение на дейностите по ал. 2
служителите могат:
1. да участват при провеждането на специализирани операции;
2. да организират и да осъществяват охрана (у частват в охраната) на ръководни
длъжностни лица по чл. 7, ал. 4 от Закона за
военната полиция;
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3. да използват специални защитни средства,
гарантиращи тяхната сигурност и неразкриващи самоличността им.
(4) Използването на структурните звена
по ал. 2 става съгласно плановете за противодействие на тероризма или се разрешава с
писмена заповед на директора на Службата
за всеки отделен случай.
(5) В неотложни случаи използването по
ал. 4 може да се разпореди устно от директора
на Службата, като в тези случаи писмената
заповед се издава при първа възможност.
Чл. 27. (1) При извършване на дейността
по разследване по реда на Наказателно-процесуалния кодекс по конкретно досъдебно
производство военните разследващи полицаи
са независими от своите преки началници.
(2) Директорът на Службата чрез ръководителите на структурни звена в Ръководството на Службата осъществява методическо
ръководство на дейността по разследването,
както и контрол на изпълнение на писмените
указания на прокурора и спазване на процесуалните срокове в регионалните служби
„Военна полиция“.
Чл. 28. (1) Съобщение или сигнал по чл. 6,
ал. 2 от Закона за военната полиция е всяка
получена информация, независимо от формата
є и начина на предоставяне, която съдържа
данни за престъпление от общ характер, които
не са достатъчни за образуване на досъдебно
производство по Наказателно-процесуалния
кодекс.
(2) За сигнал може да се приеме и информация от средствата за масово осведомяване,
която съдържа конкретни данни за факти
и деяния, сочещи за евентуално извършено
престъпление.
(3) За получаване на сигнали и съобщения
по ал. 1 в Службата се поддържа денонощно
и автоматизирана телефонна линия („горещ
телефон“).
(4) Когато съобщението или сигналът не
е от компетентността на Службата, той се
изпраща по компетентност, като за това писмено се уведомява лицето, което го е подало.
(5) Когато съобщението или сигналът са
постъпили при служител, изпълняващ задачи в състава на операции или мисии извън
територията на страната, той ги докладва на
директора на Службата или на определено от
него длъжностно лице.
(6) Не се извършват проверки по съобщения
или сигнали от анонимни източници, освен ако
в тях се съдържат конкретни данни за факти
и деяния, сочещи за евентуално извършено
престъпление.
(7) Редът и организацията на работата по
постъпили съобщения и сигнали по ал. 1
се определят със заповед на директора на
Службата.
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Чл. 29. (1) Полицейска регистрация по
чл. 6, ал. 4 от Закона за военната полиция се
извършва на лица по чл. 396 от Наказателнопроцесуалния кодекс, които са привлечени
като обвин яеми за извършено у мишлено
престъпление от общ характер.
(2) Военните разследващи полицаи от
службата предприемат необходимите мерки за
извършване на регистрацията. Когато привличането като обвиняем е извършено от военен
прокурор или от военен следовател, същият
може да изиска от съответната регионална
сл у жба „Военна полиц и я“ извършването
на полицейска регистрация, като осигурява
явяването на обвиняемия и предоставя необходимите данни за това.
(3) За целите на полицейската регистрация
органите на Службата:
1. събират за лицата личните им данни,
посочени в чл. 18 от Закона за българските
лични документи;
2. дактилоскопират и фотографират лицата;
3. изземват образци за ДНК профил на
лицата.
(4) За извършване на действията по ал. 3,
т. 1 съгласието на лицето не се изисква.
(5) При отказ на лицето действията по
полицейската регистрация с изключение на
събирането на личните му данни, посочени
в чл. 18 от Закона за българските лични
документи, се извършват принудително с
разрешение на съдия от първоинстанционния
военен съд, на който е подсъдно престъплението от общ характер, за което е привлечено
като обвиняем. Искането до съда се подготвя
и изпраща от военния разследващ полицай.
(6) Данните за лицата и материали по
ал. 3 се изпращат и на Министерството на
вътрешните работи.
(7) Когато лице е подало искане за снемане на полицейска регистрация, същото
се уведомява за снемането или за отказа от
структурата, извършила регистрацията.
(8) Редът и организацията на работата при
извършване и снемане на полицейска регистрация се определят със заповед на директора
на Службата.
Чл. 30. (1) Служителите от Службата, които
извършват експертна и експертнокриминалистическа дейност според притежаваните от
тях специални знания и умения в съответната
област на науката, изкуството или техниката,
могат:
1. да изготвят експертизи по реда на Наказателно-процесуалния кодекс;
2. да изготвят експертни справки и експертни становища за нуждите и дейностите
по чл. 2, ал. 2 от Закона за военната полиция;
3. да изготвят експертизи, експертни справки и експертни становища по искане или при
възлагане от други ведомства или органи при
наличие на такава възможност;
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4. да участват в действия по разкриване и
разследване на престъпления.
(2) Служителите по ал. 1 изготвят посочените документи и извършват съответните
дейности само на базата на своите знания и
умения и съобразно наличните обективни
факти, обстоятелства и материали.
(3) За направените разходи за труд, консумативи и режийни разноски при изготвяне на
експертиза, експертна справка или становище
се предоставя сметка по образец – приложение
към заповедта по чл. 6а, ал. 3 от Закона за
военната полиция.
Чл. 31. (1) Охраната, осъществявана от
Службата, е съвкупност от действия и мерки
за предотвратяване, пресичане, защита от
противозаконни посегателства и осигуряване
на физическата сигурност на лица, обекти
и мероприятия по чл. 7, ал. 1 от Закона за
военната полиция, включително на обектите
и мероприятията на Службата.
(2) Охраната по ал. 1 се възлага със заповед/разпореждане на министъра на отбраната.
(3) Охраната може да се извършва и по заповед/разпореждане на директора на Службата
или на оправомощено от него длъжностно
лице въз основа на писмени искания, които
се подават чрез съответния пряк началник/
ръководител – постоянния секретар на Министерството на отбраната или началника
на отбраната, командващия на Съвместното
командване на силите, командирите на видове въоръжени сили или ръководителите на
структури на пряко подчинение на министъра
на отбраната. Срокът за получаването на исканията в Службата е не по-кратък от 48 часа
преди началото на съответното мероприятие,
като може да е по-кратък по изключение, при
възникване на непредвидени (извънредни)
обстоятелства.
(4) Въз основа на исканията по ал. 3 се
издава писмена заповед/разпореждане след
преценка на необходимостта от охрана и при
наличие на необходимите за това ресурси на
Службата.
(5) Охрана по смисъла на ал. 1 се осъществява и за нуждите на Службата.
Чл. 32. (1) Охраната се осъществява чрез
наряди, патрули, кордони, контролно-пропускателни пунктове, заслони, постове и ескорт,
осигуряване на периметър, системи за физическа защита и други способи.
(2) За нуждите на охраната при необходимост могат да се използват и специални защитни средства, гарантиращи сигурността на
охранителния състав, преносими заграждения,
озвучителни технически средства, видео- и
фототехника, металотърсачи, средства за откриване на взривни вещества, специализирани
автомобили, технически средства за блокиране
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на електронни съобщителни услуги, средства
за блокиране на радиоуправляеми апарати и
други специални средства.
(3) При организиране и изпълнение на
охраната се извършва:
1. оценка на обстановката;
2. поставяне на задачи, свързани с подготовката за изпълнение на дейността;
3. организиране на осигуряването и вза
имодействието;
4. изготвяне на план и схеми;
5. подготовка, инструктаж и определяне
тактиката на действие на личния състав,
включително при инциденти;
6. организиране управлението на охраната;
7. контрол по изпълнението и оказване
на помощ;
8. отчет и анализ на резултатите от дейността.
(4) Дейностите по ал. 3 се осъществяват и
при извършване на ескорт.
Чл. 33. (1) Кон т ролът на ох раната по
чл. 7, ал. 2 от Закона за военната полиция се
осъществява чрез охранително обследване,
проверки или други дейности за установяване на фактическото състояние на охраната,
осигуреното чрез нея или необходимо ниво
на сигурност, защитеност и надеждност и
набелязване на мерки и препоръки за осигуряването или за подобряването му.
(2) Дейностите по ал. 1 се извършват по
заповед на министъра на отбраната или по
заповед/разпореждане на директора на Службата, или на определени от него длъжностни
лица.
(3) При извършване на охранително обследване се извършва цялостно проучване на
съответния обект с оглед на осигуряване на
физическата защита, системите за видеонаблюдение и сигнално-охранителната техника,
надеждност на охраната и набелязване на
мерки за предотвратяване на престъпления
и правонарушения, като се установява:
1. видът на обекта и степента на неговата
режимност;
2. видът и състоянието на прилежащите
територии, инфраструктура, сгради и населени места;
3. начинът, по който е организирана охраната на обекта, осигуреността със сили и
средства;
4. текущото състояние на организираната физическа охрана – огради, осветление,
укрепване и ограничаване на достъпа до
сгради и райони, наличие и функциониране
на сигнално-охранителна техника и други;
5. организацията на пропускателния режим;
6. състоянието на пожарната безопасност;
7. други особености на обследвания обект
и организацията на охраната му, като се
оценява изграждането на системи от мерки
за предотвратяване на терористични актове.
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(4) За извършено охранително обследване по ал. 3 се изготвя протокол, в който се
описват установените факти и обстоятелства, направените изводи и оценки, както и
предписания. По разпореждане на директора на Службата или на определено от него
длъжностно лице екземпляр от протокола се
предоставя на съответния командир (началник, ръководител), който в срок един месец
от пол у чаването м у взема необходимите
мерки за осигуряване или за подобряване
на охраната и уведомява Службата.
(5) За извършените проверки по ал. 1 се
изготвя доклад до директора на Службата или
до определени от него длъжностни лица, в
който се описват времето и мястото на проверката, обектът, чиято охрана е проверена,
присъствалите длъжностни лица, установеното
фактическо състояние на охраната, както и
предложения за подобряването или за осигуряването є.
(6) За установени нарушения по Закона за
частната охранителна дейност се уведомяват
компетентните органи на Министерството на
вътрешните работи.
Чл. 34. (1) Информационната дейност по
чл. 8 от Закона за военната полиция се извършва с цел:
1. осигуряване на информационните потребности на Службата;
2. предоставяне информация на министъра на отбраната за състоянието на реда и
сигурността във и на Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на
министъра на отбраната и Българската армия
и рисковете за тях, както и в предвидените
в закона случаи за едноличните търговски
дружества с държавно участие в капитала, в
които правата на държавата се упражняват
от министъра на отбраната;
3. предоставяне на информация на органи
на държавната власт и държавното управление,
на началника на отбраната, както и на командири и началници на военни формирования,
на други структури от въоръжените сили или
на други държавни органи, организации и лица
съобразно действащата нормативна уредба;
4. предоставяне на информация на други
служби за сигурност и служби за обществен
ред съобразно компетентността им;
5. предоставяне на информация на чуждестранни или международни органи или служби
съгласно сключените международни договори.
(2) Информационната дейност на Службата
включва:
1. придобиване, анализиране и систематизиране на информация от значение за реда и
сигурността в Министерството на отбраната,
структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, както
и свързана с определените функции и задачи
по отношение на едноличните т ърговски
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дружества с държавно участие в капитала, в
които министърът на отбраната упражнява
правата на държавата;
2. информационно-аналитична и прогностична дейност чрез изготвяне на оценки за
състоянието на реда и сигурността в Министерството на отбраната, структурите на
подчинение на министъра на отбраната и
Българската армия;
3. изготвяне на информационни материали
от справочен и аналитичен характер и предоставянето им на други държавни органи
чрез министъра на отбраната.
(3) Информационната дейност се основава
на информацията:
1. отразена или подлежаща на отразяване в
информационни носители и фондове/регистри
на Службата;
2. отразена в информационни носители и
фондове на държавни органи, организации,
получена от юридически лица и граждани,
както и от служби на чужди държави, с които
Република България има подписани спогодби
за сътрудничество.
(4) Забранява се събирането на информация
за лица единствено по: расов признак или
етнически произход; политически, религиозни и философски убеждения; членство в
политически партии, организации, сдружения
с религиозни, философски, политически или
синдикални цели; здравословен признак или
сексуален живот.
(5) От информационните регистри може
да се извършва обмен на данни с информационни фондове на другите служби за сигурност и служби за обществен ред, органите на
съдебната власт и с други държавни органи.
(6) Директорът на Службата определя реда
за създаване, експлоатиране и контрол на информационните фондове/регистри в Службата,
включително тези, в които се съхраняват и
обработват лични данни, и правилата за сигурност при обработката, съхранението и архивирането на информацията и данните в тях.
(7) Заличаването на лични данни се извършва със заповед на директора на Службата
по мотивирано предложение на ръководителя
на структурното звено, в което се обработват
данните, за всеки отделен случай.
Чл. 35. (1) Противопожарният контрол
по чл. 9 от Закона за военната полиция се
осъществява от органите за противопожарен
контрол на Службата.
(2) Противопожарният контрол се осъществява чрез извършване на следните видове
проверки:
1. комплексни проверки – за установяване
съответствието на обектите със строителнотехническите правила и норми за пожарна
безопасност;
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2. контролни (инцидентни) проверки – за
осъществяване на контрол за спазване на
правилата и нормите за пожарна безопасност
на обектите в експлоатация, както и за изпълнение на писмени разпореждания;
3. тематични проверки – по отделни направления, свързани с пожарната безопасност;
4. проверки по сигнали, свързани с нарушения на правилата и нормите за пожарна
безопасност;
5. проверки за издаване на сертификат,
становище или друг документ за удостоверяване съответствието на обектите с правилата
и нормите за пожарна безопасност – след
отправено до Службата или до регионална
служба „Военна полиция“ писмено искане
на заинтересована страна.
(3) За резултатите от проверките се съставя
съответният документ, екземпляр от който
се предоставя (изпраща) на ръководителя,
командира, началника, ползвателя на проверявания обект.
(4) За изготвяне на документ по ал. 2, т. 5
органите за противопожарен контрол могат да
изискват допълнително документи, сведения
и информация, необходими за издаване на
искания документ. Заинтересованата страна,
отправила искане за издаване на документ,
осигурява присъствието на свои специалисти
при извършване на проверките и необходимата
строително-техническа, технологична и друга
документация.
(5) Издаването на писмени разпореждания,
сигнални писма или сертификати за съответствие с изискванията на пожарна безопасност
във връзка с дейността по чл. 9 от Закона за
военната полиция се извършва от директора
на Службата или от оправомощен от него
директор на регионална служба „Военна полиция“ за съответната зона на отговорност
въз основа на доклад или протокол, изготвен
от органите за противопожарен контрол в
Службата, след извършена от тях проверка.
(6) Издаването на становища за съответствие с правилата и нормите за пожарна
безопасност на инвестиционни проекти се
осъществява чрез съгласуване на проектите
от органите за противопожарен контрол в
Службата и/или участието им в експертни
съвети, а издаването на становища за съответствие с правилата и нормите за пожарна
безопасност на строежи във връзка с въвеждането им в експлоатация се осъществява
чрез контрол по време на строителството и/
или чрез участие на тези органи в държавни
приемателни комисии.
Чл. 36. Задълженията си по чл. 9, ал. 3
от Закона за военната полиция органите за
противопожарен контрол изпълняват, като:
1. организират и провеждат курсове за допълнителна целева квалификация на личния
състав от противопожарните звена;
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2. методически подпомагат разработването
на програми за пожаро-строевата и професионална подготовка на противопожарните
звена и модулните формирования за гасене
на масови пожари и контролират готовността
им за оперативни действия;
3. методически подпомагат и контролират
осъщественото взаимодействие на противопожарните звена в обектите на Министерството
на отбраната, структурите на пряко подчинение
на министъра на отбраната и Българската
армия с органите на Министерството на
вътрешните работи за оперативно-тактическо изучаване и подготовка на обектите за
успешно пожарогасене;
4. методически подпомагат и контролират
поддръжката и експлоатацията на наличната
противопожарна техника, пожаро-техническо
въоръжение и гасителни средства за осигуряване на пожарогасителната дейност.
Чл. 37. (1) Разследването на авиационни
произшествия и инциденти с военни въздухо
плавателни средства се извършва от специализирано структурно звено в Ръководството
на Службата.
(2) Във връзка с разследването по ал. 1 се
изпълняват следните основни дейности:
1. разследване на катастрофи, аварии и
сериозни инциденти с военни въздухоплавателни средства и изготвяне на препоръки за
авиационна безопасност;
2. превантивна дейност, насочена към
подобряване на нивото на безопасност на
полетите;
3. контрол за спазване на изискванията
и нормите за авиационна безопасност и на
разследваните инциденти в авиационните
формирования.
(3) При осъществяване на дейностите по
ал. 2, т. 1 структурното звено по ал. 1:
1. събира данни, информация и веществени
доказателства, свързани с произшествието;
2. определя последователността на развитие
на произшествието;
3. установява опасните условия на полета;
4. установява небезопасните действия или
решения от екипажа;
5. установява грешките или своеволията;
6. установява повреди или отклонения в
режимите на работа на системи и агрегати
по време на полета;
7. установява предишни случаи, имащи
отношение към произшествието;
8. изготвя заключения относно причините,
довели до произшествието;
9. установява потенциалните проблеми за
безопасността;
10. изготвя препоръки за направленията на
работа с цел избягване на подобни събития
в бъдеще.
(4) При осъществяване на дейностите по
ал. 2, т. 2 структурното звено по ал. 1:
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1. събира информация, свързана с безопасността на полетите и допуснатите авиационни
произшествия с военни въздухоплавателни
средства;
2. води и самостоятелно съхранява документи от извършени разследвания;
3. поддържа база данни за авиационни
произшествия;
4. поддържа система за анонимно доклад
ване на случаи, носещи рискове и опасности
във военната авиация;
5. извършва анализ и оценка на рисковите
фактори, влияещи върху безопасността на
полетите;
6. периодично изготвя и разпространява
информационни бюлетини, в които се обобщават и анализират допуснатите през периода
произшествия с български военни въздухоплавателни средства, както и произшествия
с чуждестранни военни въздухоплавателни
средства на територията на Република България;
7. изготвя 6-месечен и годишен анализ за
оценка на състоянието на безопасността на
полетите в авиацията на въоръжените сили
на Република България, които се утвърждават от министъра на отбраната и след това
се изпращат в авиационните формирования.
(5) При осъществяване на дейностите по
ал. 2, т. 3 структурното звено по ал. 1:
1. извършва периодичен контрол за спазване
на изискванията и нормите за авиационна
безопасност в авиационните формирования;
при констатиране на нарушения служителите
от структурното звено по ал. 1 имат право да
сигнализират командирите/началниците за
откритите нередности и да изискват писмен
отговор за взетите мерки за отстраняване,
както и да предлагат на командирите спиране
от полети на личен състав, авиационна, автотракторна и самолетообслужваща техника;
2. извършва контрол на разследваните
авиационни инциденти от формированията
от Българската армия; началникът на структурното звено по ал. 1 има право да преквалифицира дадено произшествие в зависимост
от тежестта на случая.
Чл. 38. (1) Съобщени я за призоваване
по чл. 12 от Закона за военната полиция се
подписват от директора на Службата, както
и от директорите на регионални служби за
съответната им зона на отговорност.
(2) Съобщенията се връчват от служители
на регионалните служби или от представител
на общината или кметството, като връчването
на военнослужещи и цивилни служители от
Министерството на отбраната, структурите на
пряко подчинение на министъра на отбраната
и Българската армия може да се осъществява
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чрез съответното формирование (структура), а
връчването на други служители или работници може да се осъществи чрез работодателя.
(3) Извън неотложните случаи по чл. 12,
ал. 2 от Закона за военната полиция съобщенията за призоваване се връчват на:
1. лицето, за което са предназначени, или
на негови законни представители;
2. пълнолетен член на семейството, а ако
няма такъв – на председателя на етажната
собс т венос т, пор т иер, с ък вар т и ра н т и л и
съсед, когато той поеме задължение да ги
предаде – при отсъствие на лицето, за което
са предназначени.
(4) Съобщенията се връчват срещу разписка, в която се отбелязват датата на връч
ване, името и длъжността на лицето, което
е извършило връчването, данни за лицето,
което е получило съобщението, а когато то е
различно от лицето, за което е предназначено
съобщението – и трите му имена, адресът и
отношението му с лицето, на което трябва
да се връчат.
(5) Когато получателят по ал. 3, т. 1 не
може или откаже да получи или да подпише
съобщението, лицето, което го връчва, прави
бележка за това върху разписката в присъствието на поне един свидетел, който също се
подписва, при което съобщението се счита
за редовно връчено.
Чл. 39. (1) Органите на Службата могат да
извършват проверки по чл. 12 от Закона за
военната полиция за установяване самоличността на лице:
1. за което има данни, че е извършило
престъпление или друго нарушение на установения ред или военната дисциплина;
2. когато това е необходимо за разкриване или разследване на престъпления и при
образу ва но а дм и н ис т рат и внона казат ел но
производство;
3. при осъществяване на контрол по редовността на личните документи (документи
за самоличност);
4. при осъществяване на дейности по охрана;
5. по искане на друг държавен орган за
оказване на съдействие при условия и по ред,
предвидени в закон.
(2) Установяването на самоличността се
извършва по начините, установени в Закона
за военната полиция.
(3) Когато самоличността на лицето не
може да се установи, се извършва идентификация на същото.
Чл. 40. (1) Заповедта за задържане на лице
се подписва от компетентния орган по чл. 13,
ал. 5 от Закона за военната полиция и следва
да съдържа:
1. името, длъжността и местоработата на
лицето, издало заповедта;
2. фактическите и правните основания за
задържането;
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3. данни, индивидуализиращи задържаното
лице;
4. датата и часа на задържането;
5. правата на задържаното лице:
а) да обжалва пред съда законността на
задържането;
б) на адвокатска защита от момента на
задържането;
в) на медицинска помощ;
г) на телефонно обаждане, с което да съобщи за своето задържане;
д) да се свърже с консулските власти на
съответната държава, в случай че не е български гражданин;
е) да ползва преводач, в случай че не разбира български език.
(2) Задържаното лице попълва декларация,
че е запознато с правата си, както и за намерението си да упражни или да не упражни
правата си по ал. 1, т. 5, букви „б“ – „е“ и се
подписва на заповедта.
(3) Отказът или невъзможността на задържаното лице да подпише заповедта и/или да
попълни декларацията по ал. 2 се удостоверява
с подписа на един свидетел.
(4) Заповедта за задържане по ал. 1 се
подписва в три екземпляра, като един се
връчва на задържаното лице непосредствено
след нейното издаване, един се прилага към
преписката и един се архивира в съответната
регистратура. Заповедта се вписва в книга за
задържани лица, като се отбелязва номерът є.
(5) Заповедта по ал. 1 не се издава за
лица, за които е постановено принудително
довеждане или са задържани по реда на Наказателно-процесуалния кодекс.
(6) Срокът за задържане по чл. 13, ал. 1 от
Закона за военната полиция започва да тече от
момента на ограничаване правото на лицето
на свободно придвижване, като точният час
се отбелязва в заповедта за задържане.
Чл. 41. (1) Задържаните се охраняват постоянно чрез охрана и/или технически средства
с цел предотвратяване на бягство, нападение,
самонараняване или придобиване на вещи
и предмети, които впоследствие могат да
послужат за това.
(2) При извършване на задържане органите
на Службата вземат мерки за осигуряване на
личната си безопасност.
(3) Мерките по ал. 2 се изразяват в извършване на проверка на лицето за наличие
на опасни за живота и здравето предмети
или вещи и готовност на военнополицейския
орган във всеки момент да въздейства върху
задържаните лица с предупреждение, сила,
помощни средства или оръжие.
(4) Всички действия по приемането, предаването, настаняването, служебното при
движване, свиждането и освобождаването на
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задържаното лице се отразяват в документацията, която се води в местата за настаняване
на задържани лица на Службата.
Чл. 42. (1) Вещите, намерени у задържаното
лице, се изземват, съхраняват се и се описват
в протокол съобразно чл. 15, ал. 3 от Закона
за военната полиция с изключение на:
1. религиозна и художествена литература;
2. медицински документи;
3. снимки на близки или членове на семейството;
4. бележници с телефони за контакти за
правна помощ и на близки;
5. нормативни актове или извлечения от тях;
6. документи, издадени по повод на задържането;
7. лични записки, когато те не представляват веществени доказателства за извършено
престъпление, които задържаният може да
повреди или унищожи;
8. необходимите облекло, обувки и лични
вещи за хигиенни нужди, освен ако те могат
да се използват за самонараняване, нападение
или бягство.
(2) Иззетите вещи се връщат на задържаното
лице при освобождаването му срещу разписка
с изключение на тези, които са иззети като
веществени доказателства по реда, предвиден
в Наказателно-процесуалния кодекс, като копие от разписката се прилага към заповедта
за задържане.
Чл. 43. (1) Медицински преглед на задържаното лице се извършва по негово искане
или когато здравословното му състояние налага това. По желание на задържаното лице
му се предоставя възможност за медицински
преглед от лекар по негов избор, което е за
негова сметка.
(2) Всеки медицински преглед се удостоверява писмено от лекаря, който го е
извършил, като резултатите и евентуалните
медицински предписания се съхраняват към
документацията за задържаното лице, а копие
от медицинския документ се предоставя на
задържаното лице или на упълномощен от
него защитник.
(3) При п реглед и ли п ри медиц инск и
процедури се вземат необходимите мерки
за охрана, като органи на Службата могат
да присъстват на прегледа, включително по
настояване на лекаря, ако са от един и същ
пол със задържаното лице, като това се отбелязва в медицинския документ.
Чл. 44. (1) При задържане на чужденец
незабавно се у ведом ява Министерст вото
на външните работи чрез Ръководството на
Службата.
(2) Когато задържаният пожелае да упражни
правото си да се свърже с дипломатическото
представителство на своята държава по чл. 13,
ал. 2 от Закона за военната полиция, предварително се уточнява телефонният номер на съ-
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ответното дипломатическо представителство
и се осигурява възможност на задържания да
съобщи за задържането си.
(3) При задържане на лица по чл. 11, ал. 1,
т. 1 или 5 от Закона за военната полиция се
уведомява техният командир, началник или ръководител, както и министърът на отбраната.
(4) При задържане на малолетни или непълнолетни незабавно се уведомява техен
родител, настойник или попечител, като
при необходимост се осигурява педагог или
психолог.
(5) При поискване на задържания се осигурява възможност за свиждане със защитник
или представител на съответното дипломатическо представителство чрез Министерството
на външните работи, когато задържаният е
чужд гражданин.
(6) Свиждане с близки и получаване на
храна, дрехи и вещи от тях се разрешават от
длъжностните лица по чл. 13, ал. 5 от Закона
за военната полиция.
Чл. 45. (1) При настаняване в помещения за
задържане по чл. 13, ал. 4 от Закона за военната полиция се спазват следните изисквания:
1. задържаните по един и същ случай лица
се настаняват в различни помещения;
2. лица от различен пол се настаняват в
различни помещения;
3. изпаднали в криза психично болни,
заразно болни, буйстващи, рецидивисти и
извършители на особено тежки престъпления
се настаняват отделно от други задържани
лица, като психично болните и заразените
лица се отвеждат в специализирани болнични
заведения, където се организира охраната им;
4. малолетни и непълнолетни лица се настаняват в специални помещения отделно от
пълнолетни лица.
(2) На задържаното лице се осигурява:
1. храна за закуска, обяд и вечеря, която не
следва да води до нарушаване на медицински
предписания;
2. възможност за ползване на тоалетна и
лични вещи за хигиенни нужди при съблюдаване на изискванията за осигуряване на
охрана.
(3) Условията и редът за осигуряването на
храна по ал. 2, т. 1 се определят със заповед
на министъра на отбраната.
Чл. 46. (1) Задържаните лица се освобождават незабавно при отпадане на основанието
за задържане или при изтичане на 24-часовия
срок, като точният час на освобождаването
се отбелязва върху заповедта за задържане.
(2) При необходимост или при поискване
на лицето се извършва медицински преглед,
който се удостоверява писмено от лекаря,
който го е извършил.
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(3) В книгата за задържаните лица се
вписват точният час на освобождаването и
видимото здравословно състояние на лицето
при освобож даването или резултатите от
медицинския преглед.
Чл. 47. (1) При конвоиране се осъществява
принудително отвеждане на едно или повече
лица по определен маршрут от военнополицейски наряд (конвой). Конвойната дейност
може да се извършва пеш, със специализирани
конвойни или други служебни автомобили,
както и с обществен транспорт извън населените места.
(2) Според маршрута за придвижване от
началния пункт до местоназначението конвоирането бива:
1. директно – започва от началния пункт
и завършва в крайния без прекъсване;
2. етапно – осъществява се на етапи, които
съвпадат с границите на зоните за отговорност
на съответните регионални служби „Военна
полиция“.
(3) Не се допуска да извършват конвоиране
служители на Службата, които имат родствени
връзки или други отношения с конвоираните,
като при всички случаи полът на единия от
конвоиращите трябва да съответства с този
на конвоирания.
(4) Броят на служителите в конвоя се определя за всеки отделен случай и зависи от:
1. броя на лицата, които ще се конвоират,
и характера на деянията, които са извършили;
2. поведението на конвоираните – опити
за бягство, неподчинение, ловкост и хитрост,
които са прилагани;
3. дължината и особеностите на маршрута
и превозното средство, с което ще се извърши
конвоирането.
(5) Забранява се конвоирането на бременни
жени, майки с деца, психично болни и заразно
болни заедно с други лица.
(6) Конвоирането се осъществява от военнослужещи, органи на Службата, които са
предварително инструктирани за тази дейност.
(7) Конвоирането се извършва въз основа
на писмена заповед, издадена от директора на
Службата или от определени от него длъжностни лица.
Чл. 48. (1) Обиск по чл. 15 от Закона за
военната полиция се извършва по начин,
който да не уронва честта и достойнството
на обискираното лице.
(2) При извършване на обиск органите на
Службата вземат необходимите мерки, гарантиращи личната им безопасност, изразяващи
се в готовност във всеки момент при необходимост да се въздейства върху обискираните
лица с преду преж дение, физическа сила,
помощни средства или оръжие.
Чл. 49. (1) За извършени проверки по чл. 16
от Закона за военната полиция се съставя
протокол, в който се описват основанията
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за извършване на проверката, времето и
мястото на извършване, органите, които са я
извършили, резултатите от проверката и други
факти и обстоятелства, имащи отношение
към извършването на проверката.
(2) Протоколът се подписва от органа, извършил проверката, и от лицата по чл. 16 от
Закона за военната полиция, които ползват,
обитават или стопанисват съответния обект,
съоръжение или помещение, ако те присъстват
при извършването є, като при тяхно отсъствие или отказ да подпишат протокола това
се удостоверява с подписа на един свидетел.
(3) Протоколът се изготвя в 3 еднообразни
екземпляра, един от които се предоставя на
лицата по чл. 16 от Закона за военната полиция, като за извършената проверка незабавно
се уведомява и прекият им началник.
Чл. 50. (1) Органите на Службата могат
да носят служебно огнестрелно оръжие след
успешно преминаване на курс за боравене
с него.
(2) Органите на Службата:
1. са длъжни да съхраняват и да пазят
зачисленото им служебно оръжие от противозаконно отнемане, загубване, повреждане
или унищожаване;
2. при необходимост удостоверяват със
служебната си карта правото да носят служебно оръжие;
3. не носят служебното оръжие, когато са:
а) в отпуск или при пътуване извън страната, освен когато това се налага във връзка
с изпълнение на служебните им задължения;
б) в лично качество на политически, синдикални, културни и спортни мероприятия,
както и в увеселителни и питейни заведения
и барове;
в) употребили алкохол или наркотични
вещества;
г) други случаи, определени в заповедта
по ал. 3.
(3) Редът за носенето и съхранението на
оръжието се определя със заповед на директора на Службата.
(4) Картечници, автомати, карабини, пушки, картечни пистолети и ръчни гранатомети
се носят от органите на Службата само при
или по повод на изпълнение на служебните
им задължения въз основа на изрична писмена заповед на директора на Службата или
на директор на регионална служба „Военна
полиция“.
(5) При наст ъпил по време на носене
инцидент, свързан с оръжието, служителят
незабавно уведомява прекия си началник,
който докладва за случая по команден ред.
(6) Контролът за носенето на служебно
оръжие се осъществява от непосредствения
началник и от преките началници на съответния орган, които при установени нарушения,
предпоставки за допускане на инциденти или
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при преценка за служебна необходимост могат
да разпоредят преустановяване носенето на
оръжието и/или сдаването на оръжието за
съхранение при съответното материалноотговорно лице.
(7) В случай на временно отстраняване
от длъжност по чл. 7, ал. 1, т. 13 служебното
оръжие заедно със служебната карта на отстранения служител се изземват незабавно
от непосредствения му началник, за което се
съставя протокол. Екземпляр от протокола
се предоставя на отстранения от длъжност
служител. При отпадане на основанието за
отстраняване от длъжност служебното оръжие
и служебната карта се получават от съответния служител.
(8) Органите на Службата могат да използват оръжие само когато това е абсолютно
необходимо и при условията и по реда, определени в чл. 17 от Закона за военната полиция.
Чл. 51. При изпълнението на служебните си задължения и при осъществяване на
правомощията си органите на Службата са
неприкосновени, което се изразява във:
1. специалната защита на техните права и
лично достойнство във връзка с изпълнението
на служебните им задължения;
2. задължението на всички лица да изпълняват разпорежданията на органите, определени
от тяхната служба;
3. правата им за употреба на оръжие,
физическа сила и помощни и други средства
в случаите, посочени в действащото законодателство;
4. подчинението им на строго определени
длъжностни лица.
Г л а в а

т р е т а

С П Е Ц ИФИ Ч Н И УС ЛОВИ Я И РЕ Д З А
Н АЗН АЧ А ВА НЕ Н А ДЛЪЖ НОСТ, ПРИЕМ А Н Е Н А ВОЕН Н А С Л У Ж БА , П РЕН АЗН АЧ АВАНЕ И ПОВИШ АВАНЕ ВЪВ
ВОЕННО ЗВА НИЕ, ПРЕМИН А ВА НЕ И
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВОЕННАТА СЛУЖБА
И ДЪРЖ АВНАТА СЛУЖБА В СЛУЖБА
„ВОЕННА ПОЛИЦИЯ“
Раздел I
Специфични условия и ред за назначаване на
длъжност в Служба „Военна полиция“
Чл. 52. (1) Личният състав на Службата се
състои от военнослужещи, цивилни служители
по служебно правоотношение, както и цивилни служители по трудово правоотношение по
чл. 107а от Кодекса на труда.
(2) Правоотношенията с военнослужещите
от Службата се уреждат съгласно Закона за
отбраната и въоръжените сили на Република
България и правилника за неговото прилагане,
Закона за военната полиция и този правилник.
(3) Правоотношенията с цивилните служители от Службата по служебно правоотношение се уреждат съгласно Закона за държавния
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служител и подзаконовите нормативни актове
за неговото прилагане, Закона за отбраната
и въоръжените сили на Република България
и правилника за неговото прилагане, Закона
за военната полиция и този правилник.
(4) Правоотношенията с цивилните служители от Службата по трудово правоотношение се уреждат съгласно Кодекса на труда,
Закона за отбраната и въоръжените сили на
Република България и правилника за неговото прилагане, Закона за военната полиция
и този правилник.
(5) На освободени военнослужещи и цивилни служители, прослужили най-малко пет
години на длъжност в Службата, може да се
издават карти на бивш служител на Службата.
Такава карта не се издава на служители, на
които е наложено дисциплинарно наказание
„уволнение“.
(6) Видът на картите по ал. 5, служителите,
на които може да се издават, както и условията
и редът за издаването им се определят със
заповед на директора на Службата.
Чл. 53. (1) Личният състав по чл. 52 изпълнява служебните си задължения и полага
труд при специфични условия, произтичащи от
изпълнението на възложените от действащото
законодателство функции и задачи.
(2) Директорът на Слу жбата определ я
длъжностите за цивилни служители по чл. 10,
ал. 2, т. 2 от Закона за военната полиция,
които са органи на Службата.
(3) Директорът на Слу жбата определ я
длъжностите за военнослужещи, които могат
да изпълняват служебните си задължения в
цивилно облекло, и правилата за това.
Чл. 54. (1) Личният състав от Службата се
назначава на длъжности съгласно длъжностните разписания.
(2) Допълнителните изисквания за заемане
на длъжностите от длъжностните разписания
се определят в длъжностните характеристики.
(3) Длъжностните характеристики се съхраняват в Службата, като редът за запознаване и за предоставянето им се определя от
директора на Службата.
Чл. 55. (1) Регистрите по чл. 328 от Закона
за отбраната и въоръжените сили на Република България, свързани с управлението на
човешките ресурси в Службата, се изготвят и
актуализират при спазване изискванията на
Закона за защита на класифицираната информация и Закона за защита на личните данни.
(2) За отчитане на служебните дела и определяне на уникалните инвентарни номера
на служебните дела на военнослужещите от
Службата се създава и води отделен регистър
от този за военнослужещите от Министерството на отбраната, другите структури на
пряко подчинение на министъра на отбраната
и Българската армия.
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(3) Организационно-щатната структура,
разпределението на личния състав съобразно длъжностните разписания и списъчната
численост на личния състав, въоръжението
и техниката и системите за управление на
Службата не се предоставят в Автоматизираната система за управление на човешките
ресурси, поддържана в Министерството на
отбраната, и/или в други регистри, които не
се поддържат от Службата.
Чл. 56. (1) В Службата се води електронен
регистър на вакантните длъжности за военнослужещи и цивилни служители. Регистърът
не се обявява с другите вакантни длъжности
в Министерството на отбраната.
(2) Директорът на Службата определя реда
за водене на регистъра по ал. 1 и за запознаването на военнослужещите с него.
(3) Службата обявява списък на длъжности
за военнослужещи, определени за випускниците на военните академии, военните училища
и професионалните сержантски (старшински)
колежи, обучавани по заявка на Службата,
ако има такива.
Чл. 57. (1) Класификаторът на длъжностите
на военнослужещи в Службата по чл. 21, ал. 1
от Закона за военната полиция се изготвя и
приема отделно от класификатора по чл. 24,
ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените
сили на Република България.
(2) Длъжностите за военнослужещи от класификатора по ал. 1 могат да бъдат в обхвата
на повече от едно военно звание.
(3) Структурното звено на Службата, на
което е възложено осъществяването на дейностите по управление на човешките ресурси,
изпълнява функциите и на специализиран орган на министъра на отбраната по отношение
на управлението и развитието на човешките
ресурси в Службата.
Чл. 58. (1) На длъжност в Службата според
видовете служители по чл. 52, ал. 1 се приемат
български граждани, както следва:
1. отговарящи на общите изисквания за
приемане на военна служба по Закона за
отбраната и въоръжените сили на Република
България;
2. отговарящи на изискванията на Закона
за държавния служител;
3. съгласно Кодекса на труда.
(2) Специфични изисквания към кандидатите са:
1. покриване на изискванията за психологическа пригодност за съответната длъжност, за
която кандидатстват, утвърдени от директора
на Службата;
2. покриване на минималните изисквания
за физическа годност, бойни, стрелкови и
специални умения за длъжности от антитерористичните звена, определени съгласно
специализирани методики и нормативи, утвърдени от директора на Службата;
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3. притежаване на необходимия професионален опит за съответната длъжност, ако такъв
се изисква, в съответствие с длъжностната
характеристика;
4. липса на данни за осъществявана дейност
против националната сигурност, териториалната цялост или суверенитета на страната или
целяща насилствена промяна на конституционно установения ред;
5. липса на данни за осъществявана дейност,
насочена срещу обществения ред.
(3) С инструкция, издадена от министъра на
отбраната, се определят органите и дейностите
за психологическо осигуряване в Службата.
(4) Допълнителните изисквания към кандидатите се определят в длъжностното разписание и в длъжностната характеристика за
съответната длъжност.
Чл. 59. (1) Длъжностите в Службата за
офицери са в кариерно поле „професионално“
и кариерна област „професионална“.
(2) Кариерно поле „професионално“ обхваща длъжности, изискващи военно звание
„полковник“ или „подполковник“ и минимална
образователно-квалификационна степен „магистър“, а кариерна област „професионална“
обхваща длъжности, изискващи военно звание от „лейтенант“ до „майор“ и минимална
образователно-квалификационна степен „бакалавър“, придобити във висше военно или
гражданско училище в страната или в чужбина.
(3) Длъжностите в Службата за сержантите
(старшините) и офицерските кандидати са в
професионална област „други“.
Чл. 60. (1) Приемането на военна служба
в Службата се извършва след провеждане
на конкурс. Конкурсите се провеждат при
условия и по ред, определени със заповед на
директора на Службата.
(2) Конкурс за приемане на военна служба
в Службата може да не се провежда за лица,
прослужили не по-малко от две години в Службата, както и за лица, които са прослужили
не по-малко от две години на длъжности за
държавни служители по Закона за Министерството на вътрешните работи, Закона за
Държавна агенция „Национална сигурност“,
Закона за Държавна агенция „Разузнаване“,
за офицери или сержанти по Закона за Националната служба за охрана, ако отговарят
на изискванията по чл. 58.
(3) Назначаването на длъжности за военнослужещи в Службата, на военнослужещи от
Министерството на отбраната, структурите на
пряко подчинение на министъра на отбраната и от Българската армия и отговарящи на
специфичните и допълнителните изисквания
по чл. 58 става без провеждане на конкурсна
процедура.
Чл. 61. (1) Приемането на военна служба
и/или назначаването на длъжност на военнослужещи и цивилни служители в Службата
може да се извършва през цялата година.
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(2) Назначаването на длъжност на цивилните служители се извършва по реда на Закона за държавния служител или на Кодекса
на труда.
Чл. 62. Приемането на военна служба и/или
назначаването на длъжност се предхождат от:
1. проу чване и анализиране на потребностите от човешки ресу рси на основните
структу рни звена на Службата въз основа
на оперативната обстановка и необходимост та от укрепване на административния
капацитет;
2. представяне на мотивирани предложения
по команден ред относно необходимостта от
назначаване на служители и длъжностите,
които трябва да бъдат заети;
3. а на л изи ра не на п р ед ложен и я т а о т
структурното звено на Службата, на което са
възложени функции и задачи по управление
на човешките ресурси, и представянето им
за утвърждаване от директора на Службата.
Чл. 63. (1) Кандидатите за приемане на
военна служба и/или за назначаването на
длъжности за военнослужещи в Службата
подават писмено заявление, към което прилагат изискуемите документи, удостоверяващи
обстоятелствата по чл. 58, ал. 1, т. 1.
(2) Кандидатите по ал. 1 подават и документи за извършване на проучване за надеждност
по Закона за защита на класифицираната информация и правилника за прилагането му,
когато нямат валидно разрешение за достъп
до съответното ниво на класификация.
(3) Преди допускането до участие в конкурса или назначаването на длъжност по ал. 1
се извършва изучаване на кандидатите при
спазване на следния ред:
1. подаване на декларация от кандидата за
съгласие да бъде изучаван;
2. проверка в информационните фондове на
Службата, на Държавна агенция „Национална
сигурност“ и на Министерството на вътрешните работи на кандидатите, включително
за техните съпруг (съпруга) или за лицето, с
което съжителстват на съпружески начала,
за деца над 14-годишна възраст, родители,
братя и сестри;
3. проверка в следствените органи и/или
проку рату рата за наличието (липсата) на
повдигнати обвинения за извършено престъпление от общ характер;
4. изучаване на кандидатите по местоживее
не и месторабота – среда на общуване, начин
на живот, наклонности, интереси и други;
установените данни и сведения се оформят
в справка до директора; при получаване на
противоречиви сведения за кандидата изучаването се разширява до пълното им изясняване;
5. за длъжности, определени от директора на Службата, с кандидатите се провежда
служебен контакт;
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6. кандидатите задължително подлежат на
проверка за установяване на психологическата
пригодност за работа в Службата;
7. кандидатите по чл. 60, ал. 2 подлежат
на проверка за покриване на нормативите за
физическата годност;
8. за всеки кандидат се оформя и води
служебно дело по изучаването, което включва
и документите по ал. 1.
(4) Изучаването по ал. 3 се извършва от
служители, определени със заповед на директора на Службата, с която се определя и редът
за изучаването и на цивилните служители,
кандидатстващи за длъжности в Службата.
(5) Независимо от проучването по ал. 3 на
кандидатите, които не притежават валидно
разрешение за достъп до необходимото ниво
на класифицирана информация, се извършва и
проучване за надеждност при условията и по
реда на Закона за защита на класифицираната
информация за получаване на разрешение
за достъп до класифицирана информация.
При изучаването по ал. 3, т. 2, 3 и 4 може да
се ползва информацията от проучването по
персонална сигурност и обратно.
(6) Изучаването и работата с кандидата се
прекратява, ако той оттегли заявлението си
по ал. 1, писменото си съгласие по ал. 3, т. 1
или по чл. 43, ал. 2 от Закона за защита на
класифицираната информация.
Чл. 64. (1) Служебното дело по изучаването
по чл. 63, ал. 3, т. 8 се изпраща с мотивирано
предложение за допускане до конкурса или
за назначаване на длъжност до структурното
звено на Службата, на което е възложено осъществяването на дейностите по управление на
човешките ресурси, за извършване на проверка
на наличните документи и докладването му
на комисията по чл. 14, т. 3.
(2) При организиране на работата на комисията структурното звено на Службата,
на което са възложени функции и задачи по
управление на човешките ресурси, представя
на комисията всички изискващи се документи,
събрани и систематизирани съгласно изискванията на действащата уредба, като изразява
мнение за съответствие.
(3) Комисията разглежда представените
кандидатури и взема решение, за което се
изготвя протокол с мотивирани предложения
до директора на Службата.
(4) Директорът на Службата въз основа на
протокола по ал. 3:
1. допуска съответните кандидати по чл. 60,
ал. 1 до участие в конкурса;
2. допуска съответните кандидати по чл. 60,
ал. 2 и 3 за назначаване на длъжности;
3. не допуска кандидатите до участие в
конкурса или за назначаване на длъжност.
(5) Решението на директора на Службата
по ал. 4 е окончателно и не подлежи на обжалване.
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Чл. 65. (1) Конкурсите по чл. 60, ал. 1 се
обявяват на интернет страницата на Службата.
(2) В конкурса могат да участват допуснатите кандидати по чл. 64, ал. 4, т. 1.
(3) Начинът за провеждане на конкурса
се посочва в обявлението по ал. 1 и включва
изпит за покриване на нормативите за физическа годност (физическа подготовка) и един
или повече от следните способи:
1. решаване на тест;
2. писмена разработка по подходяща тематика;
3. практически изпит;
4. интервю с кандидатите;
5. други подходящи способи.
(4) Кандидатите могат да обжалват крайното класиране, определено от конкурсната
комиси я, пред директора на Сл у жбата в
5-дневен срок от датата на обявяването му.
(5) Конкурсната комисия изготвя становище
по жалбата до директора на Службата.
(6) Решението на директора на Службата
по жалбата е окончателно и не подлежи на
съдебен контрол.
(7) Решението по ал. 6 се изпраща на конкурсната комисия, като в случай че жалбата
е основателна, в решението се дават указания
за предприемане на съответните действия от
конкурсната комисия.
(8) Конкурсната комисия преразглежда
класирането съобразно указанията по ал. 7,
за което изготвя протокол, и обявява окончателното класиране.
Чл. 66. (1) Договорът за военна служба по
чл. 134а от Закона за отбраната и въоръжените
сили на Република България се подписва от
министъра на отбраната или от директора
на Службата, в случай че е оправомощен от
министъра на отбраната.
(2) Договорът по ал. 1 се сключва при
наличие на разрешение за достъп до класифицирана информация със съответното ниво
на класификация за длъжността.
(3) Назначаването на длъжност в Службата
на утвърдените кандидати по чл. 64, ал. 4,
т. 2 се извършва от министъра на отбраната
или от директора на Службата, в случай че
е оправомощен от министъра на отбраната.
(4) Заповедта за назначаване на длъжност
в Службата на лица по чл. 60, ал. 3 се издава
от министъра на отбраната или от директора
на Службата, в случай че е оправомощен от
министъра на отбраната, след получаване на
разрешение на министъра на отбраната.
(5) Заповедта по ал. 4 се изпраща във
военното формирование или в структура от
Министерството на отбраната, структурите
на пряко подчинение на министъра на отбраната или Българската армия, където служи
военнослужещият, като съответният командир (началник) определя срок за сдаване на
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длъжността, който не може да е по-дълъг от
два месеца, в зависимост от спецификата на
длъжността, и след сдаването го отчислява
от списъчния състав.
Раздел ІІ
Начална военна подготовка, специализирана
военнополицейска подготовка, обучение и
повишаване на квалификацията
Чл. 67. (1) Началната военна подготовка
на всички новоназначени военнослужещи в
Службата се провежда в учебния център по
чл. 11 освен в случаите, когато са преминали такава подготовка. Началната военна
подготовка се извършва по у твърдени от
директора на Службата планове и програми.
Тази подготовка може да се провежда и във
висше военно училище или професионален
колеж по чл. 144, ал. 1 от Закона за отбраната
и въоръжените сили на Република България.
(2) Изискването за провеждане на специализирана военнополицейска подготовка и/
или специализирано обучение на назначените
военнослужещи в Службата се определя в
длъжностните характеристики.
(3) Специализираната военнополицейска
подготовка на военнослужещите от Службата
се извършва в Учебния център по чл. 11 по
утвърдени от директора на Службата планове
и програми и приключва с изпити. Специа лизи рана военнополицейска подго т овка
може да се извършва и на военнослужещи
о т военнополицейск и те форми ровани я в
Българската армия.
(4) В Учебния център може да се провеждат
и други обучения и курсове за повишаването на
знанията и уменията на служителите от Службата и от военнополицейските формирования.
(5) На успешно завършилите подготовката
или обучението по предходните алинеи в Учебния център се издават писмени удостоверения
от директора на Службата.
(6) За времето на участие в подготовките,
обученията и курсовете по ал. 1 до ал. 4 служителите не получават дневни командировъчни
пари и не се зачисляват на храна.
Чл. 68. (1) Специализирано обучение на
служителите от Службата може да се извършва
във военните академии, висшите военни училища, професионалните колежи за обучение
на сержанти (старшини), учебните центрове
на въоръжените сили, както и в училища и/
или учебни центрове на Министерството на
вътрешните работи, на служби за сигурност и
служби за обществен ред в страната и в чужбина.
(2) Служителите на Службата могат да бъдат изпращани и на други обучения и курсове,
необходими за повишаването на знанията,
уменията и квалификацията им.
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(3) Решението за изпращане на военнослужещи на обученията по ал. 1 и 2 се взема от
директора на Службата по предложение на
комисията по чл. 14, т. 3. За обучение в чужбина се изготвя предложение до министъра
на отбраната.
(4) За времето на участие в обучението по
ал. 1 и 2 в страната служителите не получават дневни командировъчни пари и не се
зачисляват на храна.
Раздел ІІІ
Преназначаване и повишаване във военно
звание, преминаване и изпълнение на военната служба и държавната служба в Служба
„Военна полиция“
Чл. 69. Със заповедта за приемане на военна служба на военнослужещия от Службата
се присвоява военно звание или се обявява
военното звание по резерва, като:
1. на лицата, които не притежават военно
звание по резерва, се присвоява военно звание „редник – 1-ви клас“, съответно „младши
сержант“, или „лейтенант“;
2. лицата, които притежават военно звание
по резерва, съответстващо на званието на
длъжността по длъжностното разписание, се
приемат на военна служба с притежаваното
военно звание;
3. на лицата, които притежават военно звание по резерва, по-високо от изискващото се
за длъжността, се присвоява военното звание,
изискващо се за длъжността по длъжностното
разписание;
4. на лицата, които притежават военно
звание по резерва, по-ниско от изискващото
се за длъжността, може да се присвоява съответното военно звание по т. 1.
Чл. 70. (1) Военнослужещите от Службата
се повишават във военно звание, когато са
налице условията по чл. 21 от Правилника за
прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
(2) Максималният срок за престояване на
длъжност и във военно звание на военнослужещите в Службата е до навършване на пределна
възраст за притежаваното военно звание.
Чл. 71. (1) Военнослужещите от Службата се
повишават във военно звание последователно.
(2) Военносл у жещ и т е о т сержа н т ск и я
(старшинския) или войнишкия състав на
Службата, които притежават специалност от
гражданско висше училище, съответстваща
на изискванията за съответните длъжности,
изискващи младши офицерски звания, могат
да бъдат назначени на тези длъжности и да
им бъде присвоено военно звание „лейтенант“.
(3) Военнослужещите от войнишкия състав
на Службата – редници и ефрейтори, които
притежават необходимото образование, съответстващо на изискванията за съответните
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длъжности, преминали са специализирана
военнополицейска подготовка по чл. 67, ал. 3
за сержантски състав или са завършили сержантски (старшински) колеж, могат да бъдат
назначени на съответните длъжности и да
им бъде присвоено военно звание „младши
сержант“.
(4) Военносл у жещ и т е о т сержан тск и я
(старшинския) състав на Службата, които
притежават необходимото образование, съответстващо на изискванията за съответните
длъжности, ако са преминали специализирана
военнополицейска подготовка по ал. 3 или са
завършили сержантски (старшински) колеж,
могат да бъдат повишавани в следващо сержантско звание.
Ч л. 72. (1) Повиша ва нет о във воен но
звание и преназначаването на длъжности на
военнослужещите и държавните служители
от Службата, придобиването и повишаването на професионалната им квалификация и
кариерното развитие се осъществяват при
зачитане на техните интереси и интересите
и потребностите на Службата.
(2) При противоречие на интересите на
военнослужещия и интересите на Службата
предимство имат интересите и потребностите
на Службата.
(3) Военнослужещите от Службата могат
да бъдат преназначавани на длъжност, когато
отговарят на изискванията за съответната
длъжност. Преназначаването може да става
и в случаи, когато не е изтекъл минималният
срок за престояване на предишната длъжност.
(4) Военнослужещият не може да откаже да
заеме предложената му равна или по-висока
длъжност, ако отговаря на изискванията за
заемането є и ако интересите и потребностите
на Службата налагат това.
(5) Преназначаване на по-ниска длъжност в
обхвата на притежаваното военно звание може
да става с писмено съгласие на военнослужещия, както и в случаите, предвидени в Правилника за прилагане на Закона за отбраната
и въоръжените сили на Република България.
Чл. 73. (1) Военнослужещите от Службата
могат да се повишават във военно звание
или да се преназначават на длъжности през
цялата година.
(2) Преназначаването на длъжност в Службата се извършва въз основа на подадено по
команден ред мотивирано предложение от
пряк началник или по подаден рапорт от военнослужещия до директора на Службата по
обявени длъжности от регистъра по чл. 56.
(3) Рапорти или мотивирани предложения
не могат да се подават за длъжности, за които
е обявен конкурс.
(4) Длъжностното лице, изготвило мотивираното предложение за преназначаване на
длъжност, изпраща искане за разрешение за
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достъп до класифицирана информация, ако
длъжността изисква по-високо ниво от притежаваното от лицето.
(5) Мотивираното предложение или рапортът със становищата на съответните преки
началници се изпраща заедно със заверено
копие от документите по атестиране, кадрова
справка и разрешението за достъп до класифицирана информация до структурното звено,
което осъществява дейностите по управление
на човешките ресурси, като се организира извършването на проверка на психологическата
пригодност на военнослужещия за заемане на
съответната длъжност, в случаите, определени
съгласно инструкцията по чл. 58, ал. 3.
(6) Предложенията или рапортите се разглеждат от комисията по чл. 14, т. 3.
(7) Структурното звено, което осъществява
дейностите по управление на човешките ресурси, представя на комисията становище за
съответствие на военнослужещите за повишаване във военно звание и/или за назначаване
на длъжност заедно със:
1. мотивираното предложение или рапортите на кандидатите и становищата към тях;
2. длъжностните характеристики за съответните длъжности;
3. документите по атестирането на кандидатите;
4. кадровите справки на кандидатите;
5. резултатите от проверката на психологическата пригодност и физическата годност на
кандидатите за съответната длъжност, когато
същите са изискуеми;
6. разрешението за достъп до класифицирана информация за съответната длъжност.
(8) При разглеждане на предложението или
рапорта комисията установява съответствието на военнослужещия с изискванията на
длъжността и се ръководи от потребностите
на Службата. За работата на комисията се
изготвя и подписва протокол, който се представя на директора на Службата за вземане
на решение. Решението е окончателно и не
подлежи на обжалване.
Чл. 74. (1) При назначаване на длъжност,
изискваща следващо военно звание, военнослужещите от Службата следва да отговарят
на изискванията за заемане на длъжността
и се повишават в звание, при условие че
отговарят на изискванията на чл. 21 от Правилника за прилагане на Закона за отбраната
и въоръжените сили на Република България.
(2) Старшите офицери от Службата могат
да се повишават във висше военно звание след
завършен стратегически курс или генералщабен курс, или приравнените на тях, завършени
в страната или в чужбина, при условие че
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отговарят на изискванията на чл. 21 от Правилника за прилагане на Закона за отбраната
и въоръжените сили на Република България.
Чл. 75. Военнослужещите от Службата
могат да бъдат назначавани и да заемат длъжности, изискващи по-високо от притежаваното
военно звание, както следва:
1. длъжности, изискващи висши и старши
офицерски звания, могат да се заемат от
офицери, притежаващи военно звание, с една
степен по-ниско от изискващото се;
2. длъжности, изискващи военно звание
„капитан“, могат да се заемат от офицери,
притежаващи военно звание „лейтенант“ и
„старши лейтенант“;
3. длъжности, изискващи военно звание
„офицерски кандидат“, могат да се заемат
от сержанти, притежаващи военно звание
„старшина“;
4. длъжности, изискващи военно звание
„старшина“, могат да се заемат от сержанти,
притежаващи военно звание „младши сержант“, „сержант“ и „старши сержант“.
Чл. 76. (1) Подборът на военнослужещи
от Службата за участие в мисии и операции
извън територията на страната се извършва от
комисия, назначена от директора на Службата
за всеки конкретен случай.
(2) Военнослужещите по ал. 1 се назначават
на длъжности, изискващи изпълнението на
военна служба извън територията на Репуб
лика България, от министъра на отбраната
по предложение на директора на Службата.
(3) При и във връзка с изпълнение на дейностите по чл. 4, чл. 6, ал. 2 и чл. 8, ал. 1 от
Закона за военната полиция и свързаните с тях
задачи военнослужещите по ал. 2 са подчинени
и докладват само на директора на Службата
или на определено от него длъжностно лице.
Чл. 77. (1) Служителите от Службата подлежат на оценка на психологическата пригодност
за работа в Службата.
(2) Оценката на психологическата пригодност за работа в Службата се извършва
при условията и по реда на инструкцията по
чл. 58, ал. 3.
(3) Военнослужещите от Службата подлежат на проверка на физическата годност
за военна служба по ред, определен с акт на
министъра на отбраната.
Чл. 78. (1) Прекратяването на договорите за
военна служба на военнослужещите от Службата и освобождаването от военна служба се
извършват при условията и по реда на Закона
за отбраната и въоръжените сили на Република
България, правилника за прилагането му и
на този правилник.
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(2) Договорите за военна служба на военнослужещите от Службата се прекратяват
от министъра на отбраната или от директора
на Службата, в случай че е оправомощен от
министъра.
Чл. 79. Планирането на кариерното и
професионалното развитие на служителите
от Службата се извършва от непосредствения
и от преките началници на служителя с цел
придобиване и/или повишаване на опита, знанията и уменията, необходими за последващи
назначения, преназначения и/или повишаване
във военно звание, в съответствие с изискванията на длъжността, а се осъществява от
структурното звено на Службата, на което са
възложени функции и задачи по управление
на човешките ресурси.
Чл. 80. За неуредените въпроси по тази
глава се прилагат разпоредбите на Правилника за прилагане на Закона за отбраната и
въоръжените сили на Република България.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

МЕТОДИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО И КОНТ РОЛ ВЪРХ У ДЕЙНОС Т ТА Н А ВОЕННОПОЛИЦЕЙСК ИТЕ ФОРМИРОВА НИ Я
В БЪЛГА РСК АТА А РМИ Я И ВЗА ИМОДЕЙСТВИЕТО Н А СЛ У Ж БА „ВОЕНН А
ПОЛИЦИЯ“ С ТЯХ
Чл. 81. Военнополицейските формирования
в Българската армия са военни формирования
с военнополицейски функции, организирани
в роти, взводове и отделения от състава на
бригадите и/или базите (формированията) на
видовете въоръжени сили, създадени по реда
на чл. 23, ал. 1 от Закона за военната полиция.
Чл. 82. (1) Военнополицейските формирования осъществяват контрол за спазване
на войсковия ред и военната дисциплина от
военнослужещите по чл. 2, ал. 3, т. 1 от Закона
за военната полиция чрез патрули.
(2) Контролът по ал. 1 включва проверка на
носенето на службата от длъжностните лица,
взаимоотношенията между военнослужещите
и спазване на реда за носене на униформа по
отношение на военнослужещите на територията на съответните военни формирования
и прилежащите им територии в гарнизона,
както и в районите за разполагане.
(3) Патрулите изпълняват дейността си
чрез обхождане по предварително определен
маршрут и проверка на документите на военнослужещите.
(4) При установяване на нарушение старшият на патрула докладва по команден ред.
Чл. 83. (1) Военнополицейските формирования осъществяват охрана, контрол на достъпа
и пропускателен режим по чл. 2, ал. 3, т. 2 от
Закона за военната полиция във и за нуждите
на бригадата или базата (формированието),
от състава на която са.
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(2) Охраната включва мерки за физическа
защита на районите на формированията по
ал. 1 и превозните им средства с цел предот
вратяване на правонарушения и престъпни
посегателства, а контролът на достъпа и
пропускателният режим включват и проверки
по чл. 24, ал. 1, т. 1 от Закона за военната
полиция.
(3) Охраната, контролът на достъпа и пропускателният режим във формированието се
организират от неговия командир (началник).
Чл. 84. (1) Военнополицейските формирования ескортират, съпровождат и охраняват
военни превозни средства по чл. 2, ал. 3, т. 3
от Закона за военната полиция на бригадата
или базата, към която е съответното военнополицейско формирование.
(2) При осъществяване на дейностите по
ал. 1 се охраняват военното превозно средство
и товарът му.
(3) Специален режим на движение могат да
ползват обозначените автомобили на военнополицейските формирования по изключение,
когато това се налага при изпълнение на задачи по ал. 1. Обозначаването на автомобилите
става по начин, показващ принадлежността
им към военнополицейско формирование.
(4) При придвижване по пътищата на военни колони движението може да се регулира
и от личния състав на военнополицейските
формирования.
Чл. 85. Военнополицейските формирования
осъществяват контрол върху използването на
военни превозни средства по чл. 2, ал. 3, т. 4
от Закона за военната полиция чрез проверка
на документите на всички военни превозни
средства на Българската армия и на товара
им на територията на съответните военни
формирования и прилежащите им територии,
както и в районите за разполагане.
Чл. 86. (1) Личният състав на военнополицейските формирования носи служебно
оръжие по чл. 24, ал. 1, т. 4 от Закона за военната полиция по реда, определен с уставите
на въоръжените сили.
(2) За всяко използване на физическа сила,
помощни средства или оръжие по чл. 24, ал. 1,
т. 4 от Закона за военната полиция от личния
състав на военнополицейските формирования
се докладва писмено по команден ред.
Чл. 87. При установяване на правонарушения, увреждащи или застрашаващи реда и
сигурността на Българската армия (бригадата
или базата), военнополицейските формирования уведомяват съответната регионална
Служба „Военна полиция“.
Чл. 88. (1) Методическото ръководство
спрямо дейността на военнополицейските
формирования се осъществява чрез:
1. издаване на указания от директора на
Службата;
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2. организиране и провеждане на семинари,
лекции, обучения, тренировки и практически
занятия съгласувано с командирите на видовете въоръжени сили;
3. съгласуване от директора на Службата
на актове, с които се поставят дългосрочните
задачи на военнополицейските формирования;
4. изготвяне на становища относно начина
на използване и видове задачи, които се поставят на военнополицейските формирования.
(2) При изпълнение на конкретни съвместни
задачи методическо ръководство се осъществява и от старшия военнослужещ от Службата
чрез устни разпореждания и указания.
Чл. 89. Контролът на дейността на военнополицейските формирования се осъществява
чрез:
1. планови проверки по утвърден от директора на Слу жбата план, съгласу ван с
командирите на видовете въоръжени сили;
2. инцидентни проверки по заповед на
министъра на отбраната или на директора
на Службата;
3. взаимно у ведом яване за извършени
нарушения от военнослужещи от военнополицейските формирования между директора
на Службата и командирите на видовете
въоръжени сили;
4. съгласуване с директора на Службата
на заповедите за назначаване на началниците (командирите) на военнополицейските
формирования.
Чл. 90. (1) Взаимодействието на Службата с военнополицейските формирования се
осъществява чрез съвместни действия, обмен
на информация и оказване на експертна и
техническа помощ при осъществяване на
дейностите по:
1. контрола за спазване на войсковия ред
и военната дисциплина от военнослужещите;
2. охраната, контрола на достъпа и пропускателния режим;
3. съпровождането/ескортирането на военни превозни средства;
4. контрола върху използването на военни
превозни средства;
5. осигуряването на военни учения и гарнизонни мероприятия.
(2) Организацията на взаимодействието за
извършването на съвместни дейности между
Службата и военнополицейските формирования се осъществява на регионално ниво със
съвместна заповед на съответния директор
на регионална службата „Военна полиция“ и
началника/командира на военно формирование (бригада или база), в чието подчинение се
намира военнополицейското формирование.
(3) Органите на Службата и военнослужещи
от военнополицейските формирования могат
да изпълняват и други съвместни задачи извън
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случаите по ал. 2 въз основа на съвместна
заповед на директора на Службата и съответния командир на вид въоръжена сила.
(4) При изпълнение на конкретни съвместни
задачи старшият военнослужещ от Службата е
пряк началник на военнослужещите от Службата и от военнополицейските формирования.
Г л а в а

п е т а

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОБОРУДВАНЕТО НА
ПОМЕЩЕНИЯТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ НА
ЗАДЪРЖАНИ ЛИЦА
Чл. 91. (1) Помещения за настаняване на
задържани лица се оборудват в регионалните
служби „Военна полиция“, като те са:
1. помещения за задържане;
2. обслужващи помещения:
а) за разпит;
б) за свиждане и срещи с адвокат;
в) санитарно-хигиенни.
(2) Помещенията по ал. 1 и вътрешният ред
в тях се определят със заповед на директора
на съответната регионална служба „Военна
полиция“, като местоположението, разположението и устройването им трябва:
1. да изключва визуална и звукова връзка
на задържаните с външни лица;
2. да осигурява удобна и изолирана връзка
на помещенията за задържане с обслужващите ги помещения, при което да се изключи
контакт с външни лица и по възможност с
другите задържани;
3. да не създава условия за увреждане здравето на задържаните лица и охраната.
Чл. 92. (1) Помещенията за задържане в
Службата се оборудват по подходящ за категорията лица начин, като в помещенията
за задържане се осигурява място за почивка – нар или легло, а през тъмната част на
денонощието се осигурява и завивка, а на
малолетни и непълнолетни лица следва да
се осигури постелъчен инвентар (чаршафи,
калъфки, одеяла, възглавници) и хигиенни
материали – сапун и кърпа.
(2) Подовата настилка на помещенията за
настаняване на задържани лица е от материал,
позволяващ лесно почистване и дезинфекция.
(3) Не се допускат остри ръбове и детайли на конструкциите, инсталациите или
обзавеждането, остри или режещи предмети,
които биха дали възможност за умишлено
самонараняване или нападение на охраната.
Стъклата на прозорците се обезопасяват от
вътрешната страна с метална мрежа, която
да предотвратява достигането им.
(4) Помещенията за задържане се оборудват
с врати, надеждни срещу взлом.
(5) За личните вещи на задържаните лица
се обособяват места извън помещенията за
задържане.
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(6) В помещенията за задържане се осигурява вентилация и достъп до светлина. Не се
допуска наличието на контакти, а електричес
кото осветление е обезопасено и се включва
от самостоятелен електрически ключ, изнесен
извън помещенията за задържане.
(7) В помещени ята за настан яване на
задържани лица се осигурява минимална
температура 18° по Целзий.
Чл. 93. (1) Помещенията за разпит се оборудват така, че да осигуряват сходен комфорт
на участващите в разпита, да нямат застрашителен вид и да няма предмети, които могат да се използват с цел насилие или могат
да създадат впечатление за заплаха спрямо
задържаното лице, като за осъществяване на
наблюдение и скрито разпознаване в тях се
допуска монтаж на „оперативно огледало“.
(2) Помещенията за свиждане и срещи с
адвокат се оборудват така, че да осигуряват
конфиденциалност на разговора при спазване
на изискванията за охрана и безопасност.
(3) В санитарно-хигиенните помещения не
се допуска наличие на открити електрически
инсталации, тоалетните и мивките следва да
са изработени от нечуплив материал, а при
наличие на бойлер той се монтира така, че
задържаните лица да нямат достъп до него.
Чл. 94. В помещенията за задържане и по
маршрута за придвижване на задържани лица
следва да се осъществява постоянен контрол
чрез предприемане на организационни мерки
от охраната, като могат да се използват и технически средства, като камери за наблюдение
с възможност за запис, сигнално-охранителна
техника (СОТ), телефони, охранително осветление и др.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Правилникът се приема на основание
чл. 22 от Закона за военната полиция във
връзка с § 10, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за военната
полиция и в изпълнение на § 28 от преходните
и заключителните разпоредби на Закона за
изменение и допълнение на Закона за военната
полиция (ДВ, бр. 86 от 2016 г.).
§ 2. (1) В 6-месечен срок от влизането в
сила на този правилник се издават актовете,
предвидени в него.
(2) До издаването на актовете по ал. 1 се
прилагат действащите актове, доколкото не
противоречат на Закона за военната полиция
и на този правилник.
§ 3. Несъответствията с изискванията на
глава пета се отстраняват по график, утвърден
от министъра на отбраната.
§ 4. Изпълнението на правилника се възлага
на министъра на отбраната и на директора
на Служба „Военна полиция“.
4313
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА
И ВОДИТЕ
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 12 от 2010 г. за норми за серен диоксид,
азотен диоксид, фини прахови частици, олово,
бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния
въздух (ДВ, бр. 58 от 2010 г.)
§ 1. В чл. 15, ал. 5 думите „раздели I и II“
се заменят с „раздели I и III“.
§ 2. В чл. 17 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 в края се поставя запетая и се
добавя „а изискванията за стандартизиране
на резултатите от измерванията са посочени
в раздел III на приложение № 11.“
2. В ал. 2 думите „съгласно Ръководството
на Европейската агенция по околна среда за
демонстриране на еквивалентност на методите за мониторинг на атмосферния въздух“
се заменят с „при спазване на изискванията,
посочени в раздел II на приложение № 11
и на Ръководството за демонстриране на
еквивалентност на методите за мониторинг
на атмосферни я възд у х на Европейската
комисия“.
§ 3. Създава се чл. 17а:
„Чл. 17а. Министърът на околната среда
и водите определя със заповед националните референтни лаборатории към ИАОС,
отговорни за осигуряване на качеството на
измерванията за замърсителите в обхвата на
наредбата, съгласно изискванията на раздел
III на приложение № 8.“
§ 4. В чл. 27, ал. 2 думите „съгласно Ръководството на Европейската агенция по околна
среда за демонстриране на еквивалентност
на методите за мониторинг на атмосферния
въздух“ се заменят с „при спазване на изискванията, посочени в раздел II на приложение
№ 11 и на Ръководството за демонстриране
на еквивалентност на методите за мониторинг на атмосферния въздух на Европейската
комисия“.
§ 5. В чл. 39, ал. 3 се създава изречение
второ: „При изготвянето на тези планове
се вземат предвид насоките, определени в
Решение 2004/279/ЕО на Комисията от 19
март 2004 г. относно насоките за изпълнение
на Директива 2002/3/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета относно озона в ат-
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мосферния въздух (ОВ, L, Специално издание
2007 г., раздел 15. Околна среда, потребители
и здравеопазване, том 10).“
§ 6. В чл. 49 се създава ал. 3:
„(3) Докладваните данни по ал. 1 се смятат
за валидни с изключение на данните, обозначени като предварителни.“
§ 7. В допълнителните разпоредби се правят
следните изменения и допълнения:
1. В § 2 в края се добавя „и на Директива
(ЕС) 2015/1480 на Комисията от 28 август
2015 г. за изменение на няколко приложения
към Директива 2004/107/ЕО и Директива
2008/50/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета, в които са определени правила относно
референтните методи, валидирането на данни
и местоположението на точките за вземане
на проби при оценяване на качеството на
атмосферния въздух (OB, L 226, 29.08.2015 г.).“
2. Създава се § 2а:
„§ 2а. Изискванията за акредитиране на
органи за оценяване на съответствието, определени в тази наредба, се прилагат при
спазване на разпоредбите на Регламент (ЕО)
№ 765/2008 на Европейския парламент и на
Съвета от 9 юли 2008 г. за определяне на
изискванията за акредитация и надзор на
пазара във връзка с предлагането на пазара
на продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО)
№ 339/93 (ОВ, L 218/30 от 13 август 2008 г.)
и на Закона за националната акредитация
на органи за оценяване на съответствието.“
§ 8. В приложение № 6 към чл. 11 раздели
III и IV се изменят така:
„III. Условия за разполагане на ПМ (точките
за вземане на проби) в микромащаб
1. При разполагането на ПМ се прилагат
следните изисквания:
1.1. потокът около входното отверстие на
устройството за вземане на проби да не е
ограничен (в общия случай да е свободен в
сектор от най-малко 270°, или съответно 180°
при точки за вземане на проби, намиращи се
на линията на разположението на сградите) и
без да са налице прегради, възпрепятстващи
движението на въздуха в близост до него;
входното отверстие на устройството за вземане на проби се разполага на разстояние
няколко метра от сгради, балкони, дървета
и други прегради и на не по-малко от 0,5 m
от най-близката сграда в случаите на точки
за вземане на проби, които са представителни за качеството на въздуха на линията на
разположението на сградите;
1.2. входното отверстие на устройството за
вземане на проби следва да бъде разположено
на височина между 1,5 m (зоната на дишане)
и 4 m над земната повърхност; в случай че
ПМ е представителен за голям район, може
да бъде подходящо и по-високо разполагане,
като всички изключения се документират
подробно;
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1.3. входното отверстие на устройството
за вземане на проби да не е разположено в
непосредствена близост до източници на емисии, за да се избегне директното попадане на
замърсители в него преди дисперсията им в
атмосферния въздух;
1.4. изходното отверстие на устройството
за вземане на проби се разполага така, че
да се избегне повторното преминаване на
изходящия въздух през входното отверстие;
1.5. п ри т ранспор т ноориен т и рани ПМ
устройството за вземане на проби от всички
замърсители се разполага на не по-малко от
25 m от големи кръстовища и на не повече
от 10 m от бордюра; в случая като „голямо
кръстовище“ следва да се разбира такова,
което прекъсва транспортния поток и води
до различен вид емисии (при спиране и потегляне) в сравнение с останалата част от пътя.
2. Всяко отклонение от посочените в т. 1
изисквания следва да се документира при
спазване на процедурите, описани в раздел
IV Документиране и преглед на избора на
площадки за мониторинг.
3. При разполагането на ПМ съгласно т. 1
се отчита и влиянието на следните фактори:
– наслагващи се (интерфериращи) източници;
– сигурност;
– достъп;
– наличие на електрозахранване и телефонни комуникации;
– видимост на площадката спрямо нейното
обкръжение;
– безопасност на населението и обслужващия персонал;
– съвместно разполагане на точките за
вземане на проби за определяне нивата на
различни замърсители;
– изисквания, свързани с териториалното
планиране.
IV. Документиране и преглед на избора на
площадки за мониторинг
Изпълнителният директор на ИАОС или
оправомощено от него лице документира
за всички зони и агломерации процедурите
по избор на площадки, записва и съхранява
обяснителна информация относно проекта
на мрежата от площадки за мониторинг и
избора на местоположението на всяка една
от тях. Документацията съдържа:
– фотографии на околностите на площадките с компасна стрелка и подробни карти;
– в случаите, при които в дадена зона
или агломерация се използват други методи
за оценка на К АВ, документацията трябва
да включва подробни данни за тези методи
и информация как са спазени критериите,
посочени в чл. 13 и 14.
Документацията се актуализира при необходимост и се преразглежда на всеки пет
години, за да се потвърди, че критериите за
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избор, проектът на мрежата от площадки за
мониторинг и местоположението на всяка
една от тях продължават да са валидни и
оптимални с течение на времето.
Документацията се представя на Европейската комисия в срок 3 месеца след нейното
поискване.“
§ 9. В приложение № 8 към чл. 13, т. 2 и
чл. 22, ал. 2 се правят следните изменения и
допълнения:
1. Думите „Приложение № 8 към чл. 13,
т. 2 и чл. 22, ал. 2“ се заменят с „Приложение
№ 8 към чл. 13, т. 2, чл. 17а и чл. 22, т. 2“.
2. Раздел III се изменя така:
„III. Осигуряване на качество на измерванията за оценката на К АВ: валидиране на
данните
1. За осигуряване точност на измерванията и съответствие със зададените в раздел
I Изисквания към качеството на данните
за оценка на К АВ следва да бъдат спазени
следните изисквания:
1.1. всички измервания да са проследими
в съответствие с изискванията, формулирани
в хармонизирания стандарт за лабораториите
за изпитване и калибриране;
1.2. да има въведена система за осигуряване и контрол на качеството, предвиждаща
редовна поддръжка за осигуряване на постоянна точност на измервателните уреди; системата за осигуряване на качеството трябва
да се преглежда при необходимост най-малко
веднъж на всеки пет години от съответната
национална референтна лаборатория;
1.3. да има въведена процедура за осигуряване/контрол на качеството на процеса на
събиране и докладване на данните и участие
в програмите за осигуряване на качество на
измерванията в рамките на Европейския съюз;
1.4. националните референтни лаборатории
към ИАОС да са акредитирани за референтните методи, посочени в приложение № 11 към
чл. 17 и 27, най-малко по отношение на тези
замърсители, чиито концентрации надхвърлят
долния оценъчен праг, съгласно съответния
хармонизиран стандарт за лаборатории за
изпитване и калибриране, препратка към
който е публикувана в „Официален вестник“
на Европейския съюз, в съответствие с посоченото в чл. 2, параграф 9 от Регламент (ЕО)
№ 765/2008 за определяне на изискванията за
акредитация и надзор на пазара; лабораториите носят отговорност за координирането на
територията на страната на осъществяването
на програмите на Европейския съюз за осигуряване на качество, които се организират
от Съвместния изследователски център на
Европейската комисия, както и координират
на национално ниво подходящото използване
на референтните методи и доказването на
еквивалентност на нереферентните методи;
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националните референтни лаборатории, които
организират провеждането на междулабораторни сравнения (intercomparison) на национално ниво, следва да бъдат акредитирани
съгласно съответния хармонизиран стандарт
за изпитвания за пригодност;
1.5. националните референтни лаборатории към ИАОС да вземат участие най-малко
веднъж на всеки три години в провежданите
в рамките на Европейския съюз програми
за осигуряване на качество, организирани
от Съвместния изследователски център на
Европейската комисия; ако резултатите от
това участие са незадоволителни, съответната национална лаборатория следва при
следващото си участие в междулабораторни
сравнения (intercomparison) да демонстрира
задоволителни коригиращи мерки и да представи доклад за тях в Съвместния изследователски център;
1.6. националните референтни лаборатории
към ИАОС да подпомагат дейностите на Европейската мрежа на национални референтни
лаборатории, създадена от Комисията.“
§ 10. В приложение № 11 към чл. 17 се
правят следните изменения и допълнения:
1. Думите „Приложение № 11 към чл. 17“ се
заменят с „Приложение № 11 към чл. 17 и 27“.
2. Раздел I се изменя така:
„I. Референтни методи за измерване
1. Метод за измерване на съдържанието на
серен диоксид – БДС ЕN 14212:2012 „Качество
на атмосферния въздух. Стандартен метод за
измерване на концентрацията на серен диоксид
с ултравиолетова флуоресценция“.
2. Метод за измерване на съдържанието
на азотен диоксид и азотни оксиди – БДС ЕN
14211:2012 „Качество на атмосферния въздух.
Стандартен метод за измерване на концентрацията на азотен диоксид и азотен монооксид
чрез хемилуминесценция“.
3. Метод за вземане на проби и измерване
на съдържанието на олово:
– за вземане на проби – БДС EN 12341:2014
„Атмосферен въздух. Стандартен гравиметричен метод за измерване за определяне
на масовата концентрация на суспендирани
прахови частици PM10 или PM2,5“;
– за измерване на съдържанието на олово – БДС EN 14902:2006 „Качество на атмосферния въздух. Стандартен метод за измерване
на Pb, Cd, As и Ni във фракцията PM10 от
суспендираните във въздуха частици“.
4. Метод за вземане на проби и измерване на
съдържанието на ФПЧ10 – БДС EN 12341:2014
„Атмосферен въздух. Стандартен гравиметричен метод за измерване за определяне
на масовата концентрация на суспендирани
прахови частици РМ10 или РМ2,5“.
5. Метод за вземане на проби и измерване на съдържанието на ФПЧ 2,5 – БДС EN
12341:2014 „Атмосферен въздух. Стандартен
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гравиметричен метод за измерване за определяне на масовата концентрация на суспендирани прахови частици РМ10 или РМ2,5“.
6. Метод за вземане на проби и измерване
на съдържанието на бензен – БДС EN 146621:2006 „Качество на атмосферния възду х.
Стандартен метод за измерване на концентрациите на бензен. Част 1: Вземане на проба с помпа, последвано от термодесорбция
и газхроматография“; БДС EN 14662-2:2006
„Качество на атмосферния въздух. Стандартен метод за измерване на концентрациите
на бензен. Част 2: Вземане на проба с помпа, последвано от десорбция с разтворител
и газхроматография“; БДС EN 14662-3:2015
„Aтмосферен въздух. Стандартен метод за измерване на концентрациите на бензен. Част 3:
Автоматично вземане на проби с изпомпване
чрез газхроматография на място“.
7. Метод за измерване на съдържанието
на въглероден оксид – БДС EN 14626:2012
„Качество на атмосферния въздух. Стандартен метод за измерване на концентрацията
на въглероден монооксид с недисперсионна
инфрачервена спектроскопия“.
8. Метод за измерване на съдържанието
на озон – БДС ЕN 14625:2012 „Качество на
атмосферния въздух. Стандартен метод за
измерване концентрацията на озон с ултравиолетова фотометрия“.“
3. Раздел IV се изменя така:
„IV. Взаимно признаване на данни
При доказване, че оборудването отговаря на
функционалните изисквания на референтните
методи, посочени в раздел I, националните
референтни лаборатории към ИАОС приемат
протоколи от изпитвания, издадени от изпитвателни лаборатории в други държави членки,
при условие, че тези лаборатории са акредитирани по съответния хармонизиран стандарт
за лаборатории за изпитване и калибриране.
Подробните протоколи от изпитванията и
всички резултати от изпитванията следва да
са налични в ИАОС и да се предоставят и
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на други компетентни органи. Протоколите
от изпитванията трябва да показват, че оборудването отговаря на всички функционални
изисквания, включително когато някои условия на околната среда или на площадките за
мониторинг са специфични за нашата страна и
попадат извън обхвата на условията, за които
съответното оборудване вече е изпитано и е
получило одобрение на типа в друга държава
членка.“
§ 11. В приложение № 13 към чл. 21 в
раздел I таблица 21 се изменя така:
Население
(×1000)
<250
<500
<1000
<1500
<2000
<2750
<3750
>3750

„Таблица 21
Агломе- Други райо- Извънградски
рации (1)
ни (1)
фон
1
1 ПМ/50 000 km2
средна плът1
2
ност
за всички
2
2
райони
в дадена
3
3
(2)
страна
3
4
4
5
5
6
Един
Един допълдопъл- нителен ПМ
нителен на 2 милиПМ на 2 она жители
милиона
жители

Най-малко 1 ПМ в райони, където е вероятно
да възникнат най-високи концентрации на озон.
В агломерациите най-малко 50 % от ПМ се разполагат в крайградски райони.
(2)
При сложен терен се препоръчва 1 ПМ на
25 000 km 2 .“
(1)

Заключителна разпоредба
§ 12. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър на околната среда и водите:
Нено Димов
Министър на здравеопазването:
Николай Петров
4342
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ЗАПОВЕД № РД-14-132
от 6 юни 2017 г.
На основание чл. 310, ал. 1, т. 2, чл. 319, ал. 1,
т. 1 и чл. 320, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) във
връзка с чл. 15, ал. 1 от Наредба № 9 от 2016 г.
за институциите в системата на предучилищното и училищното образование по мотивирано
предложение от кмета на община Каолиново
след Решение № 230, т. 2 по протокол № 19 от
25.04.2017 г. на Общинския съвет – гр. Каолиново,
становище от Регионалното управление на образованието – Шумен, и становище на експертната
комисия, назначена със Заповед № РД-09-2402
от 18.05.2017 г. на министъра на образованието
и науката, поради необходимостта от продължаване на образованието на учениците в по-висока
степен – първи гимназиален етап, и създаване
на условия за достъп до качествено образование
считано от 1.08.2017 г. преобразувам Основно
училище „Панайот Волов“ – с. Тодор Икономово,
община Каолиново, област Шумен, в Обединено
училище „Панайот Волов“ – с. Тодор Икономово,
община Каолиново, област Шумен.
1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени
при условията на чл. 123 КТ.
2. Учениците от Основно училище „Панайот
Волов“ – с. Тодор Икономово, община Каолиново,
област Шумен, да продължат образованието си в
преобразуваното Обединено училище „Панайот
Волов“ – с. Тодор Икономово, община Каолиново,
област Шумен.
3. Задължителната документация на Основно
училище „Панайот Волов“ – с. Тодор Икономово,
община Каолиново, област Шумен, да се съхранява в преобразуваното Обединено училище
„Панайот Волов“ – с. Тодор Икономово, община
Каолиново, област Шумен.
4. Финансиращ орган: Община Каолиново.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.

4201

Министър:
Кр. Вълчев

ЗАПОВЕД № РД-14-133
от 6 юни 2017 г.
На основание чл. 310, ал. 1, т. 2, чл. 319, ал. 1,
т. 1 и чл. 320, ал. 1 от Закона за предучилищното
и училищното образование (ЗПУО) във връзка с
чл. 15, ал. 1 от Наредба № 9 от 2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование по мотивирано предложение
на кмета на община Мездра, Решение № 329 по

протокол № 22 от 27.04.2017 г. на Общинския
съвет – гр. Мездра, становище от Регионалното
управление на образованието – Враца, и становище на експертната комисия, назначена със Заповед № РД-09-2402 от 18.05.2017 г. на министъра
на образованието и науката, поради демографски
причини, довели до намаляване броя на учениците,
и необходимостта от осигуряване на качествен
учебен процес считано от 15.09.2017 г. закривам
Основно училище „Хаджи Димитър“ – с. Елисейна, община Мездра, област Враца.
1. Учениците от Основно училище „Хаджи
Димитър“ – с. Елисейна, община Мездра, област
Враца, да се насочат за обучение към Средно
училище „Св. Климент Охридски“ – с. Зверино,
община Мездра, област Враца, при условията на
чл. 12 ЗПУО.
2. Задължителната документация на Основно училище „Хаджи Димитър“ – с. Елисейна,
община Мездра, област Враца, да се съхранява
в Средно училище „Св. Климент Охридски“ –
с. Зверино, община Мездра, област Враца.
3. Имуществото на Основно училище „Хаджи
Димитър“ – с. Елисейна, община Мездра, област
Враца, е общинска собственост и се разпределя
със заповед на кмета на община Мездра.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.

4202

Министър:
Кр. Вълчев

ЗАПОВЕД № РД-14-134
от 6 юни 2017 г.
На основание чл. 310, ал. 1, т. 2, чл. 319, ал. 1,
т. 1 и чл. 320, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) във
връзка с чл. 15, ал. 1 от Наредба № 9 от 2016 г.
за институциите в системата на предучилищното и училищното образование по мотивирано
предложение от кмета на община Каолиново
след Решение № 230, т. 1 по протокол № 19 от
25.04.2017 г. на Общинския съвет – гр. Каолиново,
становище от Регионалното управление на образованието – Шумен, и становище на експертната
комисия, назначена със Заповед № РД-09-2402
от 18.05.2017 г. на министъра на образованието
и науката, поради необходимостта от продължаване на образованието на учениците в по-висока
степен – първи гимназиален етап, и създаване
на условия за достъп до качествено образование
считано от 1.08.2017 г. преобразувам Основно
училище „Йордан Йовков“ – с. Браничево, община Каолиново, област Шумен, в Обединено
училище „Йордан Йовков“ – с. Браничево, община
Каолиново, област Шумен.
1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени
при условията на чл. 123 КТ.
2. Учениците от Основно училище „Йордан
Йовков“ – с. Браничево, община Каолиново,
област Шумен, да продължат образованието си
в преобразуваното Обединено училище „Йордан
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Йовков“ – с. Браничево, община Каолиново,
област Шумен.
3. Задължителната документация на Основно
училище „Йордан Йовков“ – с. Браничево, община Каолиново, област Шумен, да се съхранява в
преобразуваното Обединено училище „Йордан
Йовков“ – с. Браничево, община Каолиново,
област Шумен.
4. Финансиращ орган: Община Каолиново.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.

4203

Министър:
Кр. Вълчев

ЗАПОВЕД № РД-14-135
от 6 юни 2017 г.
На основание чл. 310, ал. 1, т. 2, чл. 319, ал. 1,
т. 1 и чл. 320, ал. 1 от Закона за предучилищното
и училищното образование (ЗПУО) във връзка с
чл. 15, ал. 1 от Наредба № 9 от 2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование по мотивирано предложение
на кмета на община Крушари, Решение № 4/45
по протокол № 4 от 6.04.2017 г. на Общинския
съвет – гр. Крушари, становище от Регионалното
управление на образованието – Добрич, и становище на експертната комисия, назначена със
Заповед № РД-09-2402 от 18.05.2017 г. на министъра
на образованието и науката, поради демографски
причини, довели до намаляване броя на учениците,
и необходимостта от осигуряване на качествен
учебен процес считано от 15.09.2017 г. закривам
Основно училище „Васил Левски“ – с. Телериг,
община Крушари, област Добрич.
1. Учениците от Основно училище „Васил
Левски“ – с. Телериг, община Крушари, област
Добрич, да се насочат за обучение към Средно
училище „Христо Смирненски“ – гр. Крушари,
община Крушари, област Добрич, при условията
на чл. 12 ЗПУО.
2. Задължителната документация на Основно
училище „Васил Левски“ – с. Телериг, община
Крушари, област Добрич, да се съхранява в Средно
училище „Христо Смирненски“ – гр. Крушари,
община Крушари, област Добрич.
3. Имуществото на Основно училище „Васил
Левски“ – с. Телериг, община Крушари, област
Добрич, е общинска собственост и се разпределя
със заповед на кмета на община Крушари.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.

4204

Министър:
Кр. Вълчев

ЗАПОВЕД № РД-14-136
от 6 юни 2017 г.
На основание чл. 310, ал. 1, т. 2, чл. 319, ал. 1,
т. 1 и чл. 320, ал. 1 от Закона за предучилищното
и училищното образование (ЗПУО) във връзка с
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чл. 15, ал. 1 от Наредба № 9 от 2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование по мотивирано предложение
на кмета на община Асеновград, Решение № 917
по протокол № 25 от 26.04.2017 г. на Общинския
съвет – Асеновград, становище от Регионалното
управление на образованието – Асеновград, и
становище на експертната комисия, назначена със
Заповед № РД-09-2402 от 18.05.2017 г. на министъра
на образованието и науката, поради демографски
причини, довели до намаляване броя на учениците,
и необходимостта от осигуряване на качествен
учебен процес считано от 1.09.2017 г. закривам
Основно училище „Райна Княгиня“ – Асеновград,
община Асеновград, област Пловдив.
1. Учениците от Основно училище „Райна Княгиня“ – Асеновград, община Асеновград, област
Пловдив, да се насочат за обучение към Средно
училище „Св. св. Кирил и Методий“ – Асеновград,
община Асеновград, област Пловдив, при условията на чл. 12 ЗПУО.
2. Задължителната документация на Основно
училище „Райна Княгиня“ – Асеновград, община
Асеновград, област Пловдив, да се съхранява в
Средно училище „Св. св. Кирил и Методий“ – Асеновград, община Асеновград, област Пловдив.
3. Имуществото на Основно училище „Райна
К нягиня“ – Асеновград, община Асеновград,
област Пловдив, е общинска собственост и се
разпределя със заповед на кмета на община
Асеновград.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.

4205

Министър:
Кр. Вълчев

ЗАПОВЕД № РД-14-137
от 6 юни 2017 г.
На основание чл. 310, ал. 1, т. 2, чл. 319, ал. 1,
т. 1 и чл. 320, ал. 1 от Закона за предучилищното
и училищното образование (ЗПУО) във връзка с
чл. 15, ал. 1 от Наредба № 9 от 2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование по мотивирано предложение
на кмета на община Златарица, Решение № 307
по протокол № 21 от 27.02.2017 г. на Общинския
съвет – гр. Златарица, становище от Регионалното
управление на образованието – Велико Търново,
и становище на експертната комисия, назначена със Заповед № РД-09-2402 от 18.05.2017 г. на
министъра на образованието и науката, поради
демографски причини, довели до намаляване
броя на учениците, и необходимостта от осигуряване на качествен учебен процес считано от
1.09.2017 г. закривам Основно училище „Христо
Ботев“ – с. Горско Ново село, община Златарица,
област Велико Търново.
1. Учениците от Основно училище „Христо
Ботев“ – с. Горско Ново село, община Златарица,
област Велико Търново, да се насочат за обучение
към Средно училище „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Златарица, община Златарица, област
Велико Търново, при условията на чл. 12 ЗПУО.
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2. Задължителната документация на Основно
училище „Христо Ботев“ – с. Горско Ново село,
община Златарица, област Велико Търново, да
се съхранява в Средно училище „Св. св. Кирил
и Методий“ – гр. Златарица, община Златарица,
област Велико Търново.
3. Имуществото на Основно училище „Христо
Ботев“ – с. Горско Ново село, община Златарица,
област Велико Търново, е общинска собственост
и се разпределя със заповед на кмета на община
Златарица.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.

4206

Министър:
Кр. Вълчев

ЗАПОВЕД № РД-14-138
от 6 юни 2017 г.
На основание чл. 310, ал. 1, т. 2, чл. 319, ал. 1,
т. 1 и чл. 320, ал. 1 от Закона за предучилищното
и училищното образование (ЗПУО) във връзка с
чл. 15, ал. 1 от Наредба № 9 от 2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование по мотивирано предложение
от кмета на община Годеч след Решение № 44
по протокол № 4 от 19.04.2017 г. на Общинския
съвет – гр. Годеч, становище от Регионалното
управление на образованието – София-регион,
и становище на експертната комисия, назначена със Заповед № РД-09-2402 от 18.05.2017 г. на
министъра на образованието и науката, поради
необходимостта от оптимизиране на училищната
мрежа на община Годеч считано от 15.09.2017 г.
преобразувам Начално училище „Христо Ботев“ – гр. Годеч, и Средно училище „Проф. д-р
Асен Златаров“ – гр. Годеч, в Средно училище
„Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Годеч, община
Годеч, Софийска област, с официален адрес:
ул. Акад. Игнат Емануилов № 1, и с втори различен от официалния адрес: ул. Асен Златаров № 8.
1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени
при условията на чл. 123 и чл. 328, ал. 1, т. 2 КТ.
2. Учениците от Начално училище „Христо
Ботев“ – гр. Годеч, и Средно училище „Проф. д-р
Асен Златаров“ – гр. Годеч, да продължат образованието си в преобразуваното Средно училище
„Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Годеч, община
Годеч, Софийска област.
3. Задължителната документация на Начално
училище „Христо Ботев“ – гр. Годеч, и Средно
училище „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Годеч, да
се съхранява в преобразуваното Средно училище
„Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Годеч, община
Годеч, Софийска област.
4. Финансиращ орган: Община Годеч.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.

4207

Министър:
Кр. Вълчев
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ЗАПОВЕД № РД-14-139
от 6 юни 2017 г.
На основание чл. 310, ал. 1, т. 2, чл. 319, ал. 1,
т. 1 и чл. 320, ал. 1 от Закона за предучилищното
и училищното образование (ЗПУО) във връзка
с чл. 15, ал. 1 от Наредба № 9 от 2016 г. за институциите в системата на предучилищното и
училищното образование по мотивирано предложение от кмета на община Бургас след решение
по т. 46 на протокол № 26 от 25.04.2017 г. на Общинския съвет – гр. Бургас, становище от Регионалното управление на образованието – Бургас,
и становище на експертната комисия, назначена
със Заповед № РД-09-2402 от 18.05.2017 г. на
министъра на образованието и науката, поради
необходимостта от оптимизиране на училищната
мрежа на община Бургас считано от 1.09.2017 г.
преобразувам Начално училище „Д-р Петър
Берон“ – гр. Бургас, и Основно училище „Св.
К лимент Охридски“ – гр. Бу ргас, в Основно
училище „Св. Климент Охридски“ – гр. Бургас,
община Бургас, област Бургас, с официален
адрес: кв. Рудник, ул. П. Р. Славейков № 1, и с
втори различен от официалния адрес: кв. Рудник,
ул. Хаджи Димитър № 31.
1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени
при условията на чл. 123 и чл. 328, ал. 1, т. 2 КТ.
2. Учениците от Начално училище „Д-р Петър
Берон“ – гр. Бургас, и Основно училище „Св.
Климент Охридски“ – гр. Бургас, да продължат
образованието си в преобразуваното Основно
училище „Св. Климент Охридски“ – гр. Бургас,
община Бургас, област Бургас.
3. Задължителната документация на Начално
училище „Д-р Петър Берон“ – гр. Бургас, и Основно училище „Св. Климент Охридски“ – гр. Бургас, да се съхранява в преобразуваното Основно
училище „Св. Климент Охридски“ – гр. Бургас,
община Бургас, област Бургас.
4. Финансиращ орган: Община Бургас.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.

4208

Министър:
Кр. Вълчев

ЗАПОВЕД № РД-14-140
от 6 юни 2017 г.
На основание чл. 310, ал. 1, т. 2, чл. 319, ал. 1,
т. 1 и чл. 320, ал. 1 от Закона за предучилищното
и училищното образование (ЗПУО) във връзка с
чл. 15, ал. 1 от Наредба № 9 от 2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование по мотивирано предложение
на кмета на община Полски Тръмбеш, Решение
№ 315 по протокол № 21 от 27.04.2017 г. на Общинския съвет – гр. Полски Тръмбеш, становище
от Регионалното управление на образованието – Велико Търново, и становище на експертната
комисия, назначена със Заповед № РД-09-2402 от
18.05.2017 г. на министъра на образованието и
науката, поради демографски причини, довели до
намаляване броя на учениците, и необходимостта
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от осигуряване на качествен учебен процес считано
от 15.09.2017 г. закривам Основно училище „Св.
св. Кирил и Методий“ – с. Страхилово, община
Полски Тръмбеш, област Велико Търново.
1. Учениците от Основно училище „Св. св.
Кирил и Методий“ – с. Страхилово, община
Полски Тръмбеш, област Велико Търново, да се
насочат за обучение към Средно училище „Цанко Церковски“ – гр. Полски Тръмбеш, община
Полски Тръмбеш, област Велико Търново, при
условията на чл. 12 ЗПУО.
2. Задължителната документация на Основно
училище „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Страхилово, община Полски Тръмбеш, област Велико
Търново, да се съхранява в Средно училище
„Цанко Церковски“ – гр. Полски Тръмбеш, община Полски Тръмбеш, област Велико Търново.
3. Имуществото на Основно училище „Св.
св. Кирил и Методий“ – с. Страхилово, община
Полски Тръмбеш, област Велико Търново, е общинска собственост и се разпределя със заповед
на кмета на община Полски Тръмбеш.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.

4209

Министър:
Кр. Вълчев

ЗАПОВЕД № РД-14-141
от 6 юни 2017 г.
На основание чл. 310, ал. 1, т. 2, чл. 319, ал. 1,
т. 1 и чл. 320, ал. 1 от Закона за предучилищното
и училищното образование (ЗПУО) във връзка
с чл. 15, ал. 1 от Наредба № 9 от 2016 г. за институциите в системата на предучилищното и
училищното образование по мотивирано предложение от кмета на община Варна след Решение  
№ 361-1 по протокол № 26 от 25.04.2017 г. на
Общинския съвет – гр. Варна, становище от Регионалното управление на образованието – Варна,
и становище на експертната комисия, назначена
със Заповед № РД-09-2402 от 18.05.2017 г. на
министъра на образованието и науката, поради
необходимостта от привеждане статута на училището в съответствие с изискванията на чл. 38,
ал. 1 ЗПУО считано от 15.09.2017 г. преобразувам
Национална гимназия за хуманитарни науки и
изкуства „Константин Преславски“ – гр. Варна, в
Средно училище за хуманитарни науки и изкуства
„Константин Преславски“ – гр. Варна, община
Варна, област Варна.
1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени
при условията на чл. 123 КТ.
2. Учениците от Национална гимназия за
хуманитарни науки и изкуства „Константин
Преславски“ – гр. Варна, да продължат образованието си в преобразуваното Средно училище
за хуманитарни науки и изкуства „Константин
Преславски“ – гр. Варна, община Варна, област
Варна.
3. Задължителната документация на Национална гимназия за хуманитарни науки и изкуства
„Константин Преславски“ – гр. Варна, да се
съхранява в преобразуваното Средно училище
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за хуманитарни науки и изкуства „Константин
Преславски“ – гр. Варна, община Варна, област
Варна.
4. Финансиращ орган: Община Варна.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.

4210

Министър:
Кр. Вълчев

ЗАПОВЕД № РД-14-142
от 6 юни 2017 г.
На основание чл. 310, ал. 1, т. 2, чл. 319, ал. 1,
т. 1 и чл. 320, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) във
връзка с чл. 15, ал. 1 от Наредба № 9 от 2016 г.
за институциите в системата на предучилищното и училищното образование по мотивирано
предложение от кмета на община Вълчи дол
след Решение № 435, т. I по протокол № 20 от
16.03.2017 г. на Общинския съвет – гр. Вълчи дол,
становище от Регионалното управление на образованието – Варна, и становище на експертната
комисия, назначена със Заповед № РД-09-2402
от 18.05.2017 г. на министъра на образованието
и науката, поради необходимостта от продължаване на образованието на учениците в по-висока
степен – първи гимназиален етап, и създаване
на условия за достъп до качествено образование
считано от 1.08.2017 г. преобразувам Основно училище „Св. Иван Рилски“ – с. Червенци, община
Вълчи дол, област Варна, в Обединено училище
„Св. Иван Рилски“ – с. Червенци, община Вълчи
дол, област Варна.
1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени
при условията на чл. 123 КТ.
2. Учениците от Основно училище „Св. Иван
Рилски“ – с. Червенци, община Вълчи дол, област Варна, да продължат образованието си в
преобразуваното Обединено училище „Св. Иван
Рилски“ – с. Червенци, община Вълчи дол, област Варна.
3. Задължителната документация на Основно
училище „Св. Иван Рилски“ – с. Червенци, община Вълчи дол, област Варна, да се съхранява
в преобразуваното Обединено училище „Св.
Иван Рилски“ – с. Червенци, община Вълчи дол,
област Варна.
4. Финансиращ орган: Община Вълчи дол.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.

4211

Министър:
Кр. Вълчев

ЗАПОВЕД № РД-14-143
от 6 юни 2017 г.
На основание чл. 310, ал. 1, т. 2, чл. 319, ал. 1,
т. 1 и чл. 320, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) във
връзка с чл. 15, ал. 1 от Наредба № 9 от 2016 г.
за институциите в системата на предучилищно-
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то и училищното образование по мотивирано
предложение от кмета на община Вълчи дол
след Решение № 435, т. II по протокол № 20 от
16.03.2017 г. на Общинския съвет – гр. Вълчи дол,
становище от Регионалното управление на образованието – Варна, и становище на експертната
комисия, назначена със Заповед № РД-09-2402
от 18.05.2017 г. на министъра на образованието
и науката, поради необходимостта от продължаване на образованието на учениците в по-висока
степен – първи гимназиален етап, и създаване
на условия за достъп до качествено образование
считано от 1.08.2017 г. преобразувам Основно
училище „Васил Левски“ – с. Михалич, община
Вълчи дол, област Варна, в Обединено училище
„Васил Левски“ – с. Михалич, община Вълчи
дол, област Варна.
1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени
при условията на чл. 123 КТ.
2. Учениците от Основно училище „Васил
Левски“ – с. Михалич, община Вълчи дол, област
Варна, да продължат образованието си в преобразуваното Обединено училище „Васил Левски“ – с.
Михалич, община Вълчи дол, област Варна.
3. Задължителната документация на Основно
училище „Васил Левски“ – с. Михалич, община
Вълчи дол, област Варна, да се съхранява в
преобразуваното Обединено училище „Васил
Левски“ – с. Михалич, община Вълчи дол, област Варна.
4. Финансиращ орган: Община Вълчи дол.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.

4212

Министър:
Кр. Вълчев

ЗАПОВЕД № РД-14-144
от 6 юни 2017 г.
На основание чл. 310, ал. 1, т. 2, чл. 319, ал. 1,
т. 1 и чл. 320, ал. 1 от Закона за предучилищното
и училищното образование (ЗПУО) във връзка
с чл. 15, ал. 1 от Наредба № 9 от 2016 г. за институциите в системата на предучилищното и
училищното образование по мотивирано предложение от кмета на община Велинград след
Решение № 82 по протокол № 5 от 30.03.2017 г.
на Общинския съвет – Велинград, становище
от Регионалното управление на образованието – Пазарджик, и становище на експертната
комисия, назначена със Заповед № РД-09-2402
от 18.05.2017 г. на министъра на образованието
и науката, поради необходимостта от продължаване на образованието на учениците в по-висока
степен – първи гимназиален етап, и създаване
на условия за достъп до качествено образование
считано от 1.08.2017 г. преобразувам Основно
училище „Васил Левски“ – с. Кръстава, община Велинград, област Пазарджик, в Обединено
училище „Васил Левски“ – с. Кръстава, община
Велинград, област Пазарджик.
1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени
при условията на чл. 123 КТ.
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2. Учениците от Основно училище „Васил
Левски“ – с. Кръстава, община Велинград, област Пазарджик, да продължат образованието си
в преобразуваното Обединено училище „Васил
Левски“ – с. Кръстава, община Велинград, област
Пазарджик.
3. Задължителната документация на Основно
училище „Васил Левски“ – с. Кръстава, община
Велинград, област Пазарджик, да се съхранява
в преобразуваното Обединено училище „Васил
Левски“ – с. Кръстава, община Велинград, област
Пазарджик.
4. Финансиращ орган: Община Велинград.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.

4213

Министър:
Кр. Вълчев

МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
ЗАПОВЕД № РД-02-15-52
от 1 юни 2017 г.
Във връзка с реализацията на проект „Модернизация на железопътната линия София – Пловдив:
жп участъци София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември“ и необходимостта от изработване на ПУП – ПП за ново трасе на жп участък
Елин Пелин – Ихтиман, разположен в землищата
на населените места в община Ихтиман, с цел
постигане на оперативна съвместимост и за
постигане на проектна скорост до 160 км/ч за
конвенционални пътнически влакове и 120 км/ч
за товарни влакове, на основание чл. 129, ал. 3,
т. 2, букви „б“ и „в“ и ал. 4 във връзка с чл. 110,
ал. 1, т. 5 и чл. 75, ал. 1 ЗУТ, предвид обстоятелството, че с Решение № 509 от 8.07.2011 г. на
Министерския съвет железопътната линия „София – Пловдив“ е определена за обект с национално значение и че тя представлява национален
обект по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Закона за държавната собственост и
чл. 29, ал. 1 от Закона за железопътния транспорт
като елемент на Трансевропейската железопътна мрежа и като част от железопътна магистрала „Калотина-запад (държавна граница със
Социалистическа република Югославия) – София – Пловдив – Димитровград – Свиленград
(държавни граници с Република Гърция и Република Турция), посочена в приложение № 1 към
чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредбата за категоризация на
железопътните линии, включени в железопътната
инфраструктура и закриване на отделни линии
или участъци от линии от 2001 г.; заявление на
Държавно предприятие „Национална компания
„Железопътна инфраструктура“ с № АУ13-11 от
16.08.2016 г., допълнено с писма вх. № АУ13-11(1)
от 25.08.2016 г., № АУ13-11(10) от 10.01.2017 г. и
№ АУ13-11(12) от 28.02.2017 г., № АУ13-11(15) от
22.03.2017 г. и № АУ13-11(18) от 22.05.2017 г.; Заповед № РД-02-15-24 от 10.02.2015 г. на министъра
на регионалното развитие и благоустройството, с
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която се разрешава изработване на ПУП – ПП
за елементите на техническата инфраструктура
извън границите на урбанизираните територии
за обект: „Жп линия София – Пловдив – жп
участък Елин Пелин – Ихтиман на територията
на общини Елин Пелин и Ихтиман, Софийска
област, разгласена по реда на чл. 124б ЗУТ; извършено съобщаване на изработения проект за
ПУП – ПП по реда на чл. 128 ЗУТ във: „Държавен вестник“, бр. 22 от 2016 г.; писма № 53.00-42
от 14.06.2016 г. и № 53.00-68 от 27.09.2016 г. на
кмета на община Ихтиман, писмо № 03-00-44 от
27.09.2016 г. (вх. № АУ13-11(6) от 3.10.2016 г.) на
кмета на Община Ихтиман с констативен протокол
за постъпили възражения в Община Ихтиман,
както и съобщаване на изработения ПУП в „Държавен вестник“, бр. 84 от 2016 г., доказателства
за извършено обявяване по реда на чл. 128, ал. 2
ЗУТ, в т.ч. съобщения на интернет страницата на
Община Ихтиман на 17.10.2016 г., съобщение от
17.10.2016 г. във в-к „Ихтиман“, бр. 115 от 2016 г.,
съобщения, разлепени в общината и кметствата на община Ихтиман, и писмо № 53.00-9 от
7.02.2017 г. с констативен протокол за постъпилите
възражения в законоустановения срок; писмо
№ ОВОС-269 от 11.10.2016 г. (вх. № АУ13-11(7) от
13.10.2016 г.) на министъра на околната среда и
водите с преценка, че влязлото в сила Решение
№ 6-6 от 2014 г. по ОВОС е достатъчно основание за одобряване на ПУП – ПП, и становище
по чл. 104 от Закона за опазване на околната
среда във връзка с изискванията за контрола и
за целите на предотвратяване на големи аварии
и писмо № ОВОС-269 от 18.08.2016 г. на МОСВ;
Решение № КЗЗ-23 от 28.07.2016 г. на Комисията
за земеделските земи при Министерството на
земеделието и храните (МЗХ) за утвърждаване
на трасе за проектиране на част от жп линия за
участък Елин Пелин – Ихтиман и за корекция на
коритото на р. Мътивир и писмо изх. № 70-4949
от 14.10.2016 г. на МЗХ – дирекция „Поземлени
отношения и комасация“; съгласуване по Закона за
културното наследство със становище № 33-НН-87
от 23.02.2016 г. на Министерството на културата и
с писмо изх. № 53.00-12 от 19.05.2015 г. на кмета
на община Ихтиман; Здравно заключение с изх.
№ 32-21-15 от 15.02.2016 г. на Регионалната здравна
инспекция – Софийска област; съгласуване със:
Министерството на отбраната със становище
рег. № 14-00-102 от 11.05.2017 г., МВР – дирекция
„Управление на собствеността и социални дейности“ с писмо рег. № 578500-3350 от 13.07.2015 г.,
Държавната агенция „Разузнаване“ с писмо рег.
№ 952 от 2.05.2017 г. (№ 90-03-413 от 2.05.2017 г.),
Югозападното държавно предприятие ТП ДГС
„Ихтиман“ със становище изх. № 16-12-00-21 от
3.12.2016 г. и писмо изх. № ЖИ-39812 от 6.10.2016 г.
на ДП „НКЖИ“, „Геозащита“ – ЕООД, Перник,
с писмо изх. № 199 от 27.05.2015 г., Басейнова
дирекция „Източнобеломорски район“ с писмо
изх. № ВК-01-44 от 16.08.2016 г. за съгласуване
на допълнителните хидрогеоложки проучвания,
Агенция „Пътна инфраструктура“ с писма: № 2400-937 от 25.02.2016 г., № 24-00-1884 от 11.05.2016 г.
и № 24-00-3398 от 10.11.2016 г., „ECO“ – ЕАД, с
писмо изх. № ЦУ-ПМО-6503(8) от 26.02.2016 г.,
„ЧЕЗ България Електроснабдяване“ – ЕАД, с

ВЕСТНИК

БРОЙ 48

писма: № 1202101063 от 18.02.2016 г., № 1202101097
от 18.02.2016 г., № 1202101086 от 18.02.2016 г.,
№ 1202101073 о т 18.02.2016 г., № 1202101043
от 18.02.2016 г., № 1202392270 от 24.11.2016 г.,
№ 1202392287 от 24.11.2016 г. и № 1202392254
от 24.11.2016 г.,   „Водоснабдяване и канализация“ – ЕООД, София, със съгласувателни писма: № ТО-95 А от 9.02.2016 г., № ТО-95 Б от
9.02.2016 г., № ТО-95 В от 9.02.2016 г., № ТО-95 Г
от 9.02.2016 г., № ТО-95 Д от 9.02.2016 г., № ТО1772 А от 30.11.2016 г., № ТО-1772 Б от 30.11.2016 г.,
№ ТО-1772 В от 30.11.2016 г., „Напоителни системи“ – ЕАД, с писма № 276 от 26.05.2016 г. и
№ 47 от 17.02.2017 г., „Виваком – БТК“ – АД, с
писма рег. № 95-Д-21 от 16.02.2016 г. и № 95-Д166 от 15.11.2016 г., „Мобилтел“ – ЕАД, с писмо
изх. № 1559 от 11.02.2016 г., „Теленор България“ –
ЕАД, с писмо изх. № ТI 40058 от 3.02.2015 г.,
„Булгартрансгаз“ с писмо изх. № БТГ-24-00-834 от
18.02.2016 г.; решения от протоколи на Националния експертен съвет по устройство на територията
и регионална политика (НЕСУТРП) при МРРБ
№ УТНЕ-01-02-19 от 1.09.2016 г. и № УТНЕ-01-0211 от 2.05.2017 г., одобрявам проекта за подробен
устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП)
за участък Елин Пелин – Ихтиман за землищата на с. Вакарел, с. Пауново, с. Бузяковци,
с. Веринско и с. Живково в община Ихтиман от
проект: „Модернизация на железопътната линия
София – Пловдив: жп участъци София – Елин
Пелин и Елин Пелин – Септември“, съгласно
приетите и одобрени текстови и графични части,
представляващи неразделна част от тази заповед.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ заповедта
подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването
є в „Държавен вестник“ чрез Министерството
на регионалното развитие и благоустройството.

4184

Министър:
Н. Нанков

ЗАПОВЕД № РД-02-15-53
от 1 юни 2017 г.
С оглед осигуряване на по-добра пропускателна
способност на републикански път ІІ-86 в участъка,
попадащ в землището на с. Средногорци, както и
на допълнително изложени фактически мотиви,
описани в обяснителната записка към проекта
на парцеларен план, на основание чл. 129, ал. 3,
т. 2, буква „в“, предложение първо и ал. 4 във
връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 и чл. 128, ал. 1, 2, 5,
6 и ал. 12, т. 2, буква „в“, предложение първо от
ЗУТ; заявление изх. № 04-16-465 от 7.04.2017 г. и
писмо изх. № 04-16-674 от 25.05.2017 г. от Агенция
„Пътна инфраструктура“; Заповед № РД-02-1596 от 13.09.2016 г. на заместник-министъра на
регионалното развитие и благоустройството за
разрешаване изработването на подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП); съобщаване на ПУП – ПП с обявление в „Държавен
вестник“, бр. 1 от 2017 г.; писма изх. № 91-00-153
от 1.03.2017 г. и № 91-00-349 от 11.05.2017 г. от
Община Мадан; Решение № СМ-011-ПР от 2016 г.
за преценяване на необходимостта от извършване
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на оценка на въздействието върху околната
среда на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Смолян; писмо
изх. № КПД-14-58(15) от 27.09.2016 г. от РИОСВ – Смолян; писмо № 12-00-984 от 19.05.2017 г.
от Министерството на околната среда и водите;
Решение № КЗЗ-03 от 25.01.2017 г. на Комисията
за земеделските земи за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски
нужди и утвърждаване на площадки и трасета
за проектиране на обекти в земеделски земи;
писмо изх. № АО-104 от 15.02.2017 г. от Министерството на земеделието и храните – дирекция
„Поземлени отношения и комасация“; решения
№ РДГ-СМ-З-29 от 25.01.2017 г. и № РДГ-СМЗ-30 от 25.01.2017 г. на Регионалната дирекция
по горите (РДГ) – Смолян, за предварително
с ъглас у ва не п ром я на на п ред на значен ие т о
н а по з ем лен и и мо т и в г ор с к и т ери т ори и;
писмо изх. № РДГ-СМ-1310 от 27.02.2017 г. от
РДГ – Смолян; становища изх. № ЗЗ-НН-562
от 19.07.2016 г. и № ЗЗ-НН-382 от 28.12.2016 г.
на Министерството на културата; становище
рег. № 1983ПС-687 от 20.12.2016 г. на Главна
дирекция „Пожарна безопасност и защита на
населението“; писмо УРИ: 529000-3444, екз. 2 от
19.12.2016 г. от МВР – дирекция „Комуникационни и информационни системи“; становище рег.
№ 11-00-306 от 30.12.2016 г. на Министерството
на отбраната на Република България; писмо изх.
№ ЦУ-ПМО-3704(6) от 12.01.2017 г. от „Електроенергиен системен оператор“ – ЕАД; писмо изх.
№ 12246-2 от 14.12.2016 г. от „ЕВН – България
Е лек т р о ра зп р еде лен ие“ – Е А Д , К л иен т с к и
енергоцентър Смолян; писма изх. № ВК-01-83
от 28.12.2016 г. и № К Д- 04-53 от 1.03.2016 г.
от Басейнова дирекция „Източнобеломорски
район“; писмо изх. № 1380#1 от 13.12.2016 г.
от „Напоителни системи“ – ЕА Д, клон „Марица“; съгласувателно писмо изх. № ПТО-610
от 21.12.2016 г. от „Водоснабдяване и канализация“ – ЕООД, Смолян; писмо изх. № БТГ
2 4 - 0 0 -5961 о т 13.12 .2 016 г. о т „Бул г ар т ра нсгаз“ – ЕАД; писмо изх. № ОМ-Е2001-2913 от
12.12.2016 г. от „Овергаз Мрежи“ – АД; писмо
изх. № ЖИ-1227 от 12.01.2017 г. от Национална компания „Железопътна инфраструктура“;
с ъгласу ват ел но п исмо рег. № Д А ЕУ-2 47 о т
22.12.2016 г. от Държавна агенция „Електронно
управление“; становище рег. индекс 12-00-5 от
5.01.2017 г. на „Българска телекомуникационна
компания“ – ЕАД, офис Пловдив; писмо изх.
№ 9870 от 22.12.2016 г. от „Мобилтел“ – ЕАД,
София; писмо изх. № TI 42082 от 19.12.2016 г.
от „Теленор България“ – ЕАД; становище изх.
№ 1 от 5.01.2017 г. на „Глобал тръст“ – ООД,
Рудозем; Здравно заключение за съгласуване
на проект за общ/подробен устройствен план
(устройствена схема) изх. № 3441 от 13.12.2016 г.
от Регионалната здравна инспекция – Смолян,
и Протокол № УТНЕ-01-02-10 от 2.05.2017 г. от
Националния експертен съвет по устройство
на територията и регионалната политика при
Министерството на регионалното развитие и
благоустройството одобрявам подробен устройствен план – парцеларeн план за обект: Път II-86
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„Асеновград – Чепеларе – Смолян – Рудозем“
от км 125+727.46 до км 128+790 – оптимизация
на трасе и отводнителни мероприятия, съгласно
приетите и одобрени текстови и графични части,
представляващи неразделна част от тази заповед.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ заповедта
подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 30-дневен срок от обнародването
є в „Държавен вестник“ чрез Министерството
на регионалното развитие и благоустройството.
Министър:
Н. Нанков
4185

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 157
от 6 април 2017 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община е постъпило заявление
с вх. рег. № САГ16-ГР00-2844 от 2.08.2016 г. от
Емилия Славчева Симеонова, Светла Славчева
Николова, Екатерина Иванова Въжарова, Георги
Толчев Толев, Росица Евстатиева Толева и Елисавета Толчева Толева, съсобственици на ПИ
с идентификатори 68134.2815.819, 68134.2815.820,
68134.2815.821, 68134.2815.822, 68134.2815.823,
68134.2815.1330, 68134.2815.1333, 68134.2815.2847,
с искане за довършване на процеду рата по
одобряване на проект за подробен устройствен
план – план за регулация и застрояване в обхвата на УПИ IX-819, 1333 – „за ЖС“, УПИ Х-821,
822, 823, 1330 – „за ЖС и маг.“, УПИ ХІ-820,
2847 – „за ЖС“, кв. 28, м. ж.к. Връбница 2,
одобрен с Решение № 166 по протокол № 79 от
26.03.2015 г. на СОС.
Към заявлението са приложени документи за
собственост; скици, издадени от АГКК; комбинирани скици по смисъла на чл. 16, ал. 3 ЗКИР;
договори на основание чл. 15 във връзка с чл. 17
ЗУТ (въз основа на които са посочени квотите
на съсобственост в УПИ ІХ-819, 1333 – „за ЖС“,
УПИ Х-821, 822, 823, 1330 – „за ЖС и маг.“, УПИ
ХІ-820, 2847 – „за ЖС“, кв. 28, от съответните ПИ
с идентификатори 68134.2815.819, 68134.2815.820,
68134.2815.821, 68134.2815.822, 68134.2815.823,
68134.2815.1330, 68134.2815.1333, 68134.2815.2847);
2 бр. удостоверения за наследници; проект за
ПРЗ за УПИ ІХ-819, 1333 – „за ЖС“, УПИ Х-821,
822, 823, 1330 – „за ЖС и маг.“, УПИ ХІ-820,
2847 – „за ЖС“, кв. 28, м. ж.к. Връбница 2.
Проектът на цялостния ПУП на м. Връбница 2
е приет с решение на ОЕСУ Т по протокол
№ ЕС-Г-97 от 16.12.2014 г., т. 23.
С Решен ие № 166 по п ро т окол № 79 о т
26.03.2015 г. на СОС е одобрен план за регулация и план за застрояване на м. Връбница 2.
Със заявление вх. рeг. № САГ16-ГР00-2844-[1]
от 4.11.2016 г., подадено от Емилия Славчева Симеонова, Светла Славчева Николова, Екатерина
Иванова Въжарова, Георги Толчев Толев, Росица
Евстатиева Толева и Елисавета Толчева Толева,
е поискано прекратяване на административното
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производство по настоящата преписка поради
наличие на одобрен план-извадка, засягащ същите имоти.
Искането за прекратяване е разгледано от
ОЕСУТ с протокол № ЕС-Г-90 от 22.11.2016 г.,
т. 1, като е взето следното решение: Предлага
на главния архитект на СО да внесе в СОС на
основание чл. 56, ал. 1 и чл. 27 АПК във връзка
с чл. 129, ал. 1 ЗУТ доклад с проекторешение за
вземане на решение за прекратяване на производството по одобряване на проект за план за
регулация и застрояване на м. ж.к. Връбница 2,
район „Връбница“, кв. 28, в частта му относно
УПИ ІХ-819, 1333 – „за ЖС“, УПИ Х-821, 822, 823,
1330 – „за ЖС и маг.“, УПИ ХІ-820, 2847 – „за
ЖС“, които са изключени от обхвата на одобряване с т. 4 от Решение № 166 по протокол
№ 79 от 26.03.2015 г. на СОС.
При горната фактическа обстановка се установява от правна страна следното:
Искането за продъл жаване на производството по преписка № САГ16-ГР00-2844/2016 г.
и одобряване на проект за план за регулация
и застрояване за УПИ ІХ-819, 1333 – „за ЖС“,
УПИ Х-821, 822, 823, 1330 – „за ЖС и маг.“,
УПИ ХІ-820, 2847 – „за ЖС“, кв. 28, м. ж.к.
Връбница 2, е направено от заинтересованите
лица по чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1 ЗУТ като
съсобственици на имотите – предмет на плана,
за които са образувани проектни УПИ IX-819,
1333 – „за ЖС“, УПИ Х-821, 822, 823, 1330 – „за
ЖС и маг.“, УПИ ХІ-820, 2847 – „за ЖС“, кв.
28, по ПРЗ на м. Връбница 2 от 26.03.2015 г.
Горното се установява от п редставени те
документи за собственост и скици от СГКК.
С т. 4 от Решение № 166 по протокол № 79 от
26.03.2015 г. на СОС от обхвата на одобряване
на плана за регулация и застрояване са изключени УПИ ІХ-819, 1333 – „за ЖС“, УПИ Х-821,
822, 823, 1330 – „за ЖС и маг.“, УПИ XI-820,
2847 – „за ЖС“, кв. 28, поради непредставяне
към момента на одобряване на предварителен
договор по чл. 15 или 17 ЗУТ, което прави производството в тази му част недовършено.
От представените доказателства по преписката се установява, че имоти с идентификатори
68134.2815.819, 68134.2815.820, 68134.2815.821,
68134.2815.822, 68134.2815.823, 68134.2815.1330,
68134.2815.1333, 68134.2815.2847 са идентични с
имотите, за които са отредени изключените от
одобряване проектни УПИ IX, X и XI по Решение
№ 166 по протокол № 79 от 26.03.2015 г. на СОС.
В съответствие с приетия проект от ОЕСУТ
с протокол № ЕС-Г-48 от 15.04.2008 г., т. 11, е
издадена Заповед № РД-09-50-754 от 30.05.2008 г.
на главния архитект на Столична община, с която
е одобрен план-извадка – план за регулация и
застрояване на м. Връбница 2, кв. 28, без УПИ
II-811, 812, 813, 1130; работен устройствен план
за кв. 28, УПИ VIII, IX, X и XI след приемане
на проекта (план-извадка).
Цитираният план-извадка по чл. 133 ЗУТ е
съгласуван с главния проектант на цялостния
план на м. ж.к. Връбница 2.
Видно от решение на ОЕСУТ по протокол
№ ЕС-Г-28 от 23.03.2010 г., т. 23, проектантът
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на цялостния план на м. ж.к. Връбница 2 се
е съобр азил с влезлите в сила подробни устройствени планове, процедирани в условията
на чл. 133 ЗУТ, изработвайки проекта за ПРЗ,
одобрен с Решение № 166 по протокол № 79 от
26.03.2015 г. на СОС.
Предвид горното производството по довършване и одобряване на ПУП по отношение на
цитираните имоти, изключени от цялостния
план, ще представлява повторен административен акт – акт със същия предмет и страни,
което е недопустимо съгласно нормата на чл. 27,
ал. 2, т. 1 АПК.
На основание чл. 56, ал. 1 АПК административният орган прекратява производството
по искане на страната, по чиято инициатива
то е започнало.
В настоящи я сл у чай а дминист ративното
производство за одобряване на проекта за план
за регулация и план за застрояване на м. Връбница 2 с Решение № 166 по протокол № 79 от
26.03.2015 г. на СОС е започнало служебно по
възлагане на главния архитект на СО, като
същото е допуснато с негова заповед.
Искането, заведено под вх. рeг. № САГ16ГР00-2844-[1] от 4.11.2016 г. за прекратяване на
процедурата по одобряване на проект за подробен
устройствен план – план за регулация и застрояване в обхвата на УПИ IX-819, 1333 – „за ЖС“,
УПИ Х-821, 822, 823, 1330 – „за ЖС и маг.“, УПИ
ХІ-820, 2847 – „за ЖС“, кв. 28, е подадено от
съсобственици на имотите – предмет на плана,
а именно Емилия Славчева Симеонова, Светла
Славчева Николова, Екатерина Иванова Въжарова, Георги Толчев Толев, Росица Евстатиева
Толева и Елисавета Толчева Толева.
Предвид изложеното е налице основанието
по чл. 56, ал. 1 АПК за прекратяване на административното производство по искане на
страната, по чиято инициатива то е започнало.
Предвид горното искането за прекратяване
е основателно.
Съгласие с прекратяването е налице от страна
на органа, по чиято инициатива е започнало
производството, инкорпорирано в решение на
ОЕСУТ № ЕС-Г-90 от 22.11.2016 г., т. 1.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с чл. 56, ал. 1 и
чл. 27, ал. 2, т. 1 АПК и протокол на ОЕСУТ
№ ЕС-Г-90 от 22.11.2016 г., т. 1, Столични ят
общински съвет реши:
Прекратява административното производството по одобряване на проект за план за
регулация и застрояване (ПРЗ) на м. ж.к. Връбница 2, район „Връбница“, в частта му относно
УПИ IХ-819, 1333 – „за ЖС“, УПИ Х-821, 822, 823,
1330 – „за ЖС и маг.“, УПИ ХІ-820, 2847 – „за
ЖС“, от кв. 28, които са изключени от обхвата
на одобряване с т. 4 от Решение № 166 по протокол № 79 от 26.03.2015 г. на СОС.
Решението представлява неразделна част от
Решение № 166 по протокол № 79 от 26.03.2015 г.
на СОС и административна преписка № САГ16ГР00-2844/2016 г.
Решението да се п ублик у ва на интернет
страницата на Столична община – Направление
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„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com),
на основание чл. 129, ал. 5 ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка
с чл. 56, ал. 3 АПК.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на глава десета, раздел IV от АПК пред Административния съд – София-град, в 14-дневен
срок от съобщаването му.
Жалбите се подават в район „Връбница“ и
се изпращат в А дминистративния съд – София-град, с цялата административна преписка
от отдел „Правно-нормативно обслужване“ в
дирекция „Правно-нормативно, информационно
и финансово обслужване“ към Направление
„Архитектура и градоустройство“ на Столична
община.
Председател:
Е. Герджиков
4254
РЕШЕНИЕ № 160
от 6 април 2017 г.
Със Заповед № РА50-432 от 5.07.2016 г. на главния архитект на СО е разрешено изработването
на проект за ИПРЗ и РУП на УПИ I-134 – „за
жилищно строителство, КОО, магазини, офиси,
подземен гараж и трафопост“, кв. 7, м. Кръстова вада, район „Триадица“, в която са указани
задължителни предписания към изработване
на проекта.
Заповедта е изпратена за сведение и изпълнение до район „Триадица“ с писмо изх.
№ САГ16-ГР00-2584 от 5.07.2016 г.
Със заявление вх. № САГ16-ГР00-2584-[1] от
19.10.2016 г. от „Магна МК“ – ООД, собственик
на имота – предмет на плана, съгласно приложените документи за собственост и скици е внесен
проект за ИПРЗ и РУП на м. Кръстова вада, кв.
7, УПИ I-134 – „за жилищно строителство, КОО,
магазини, офиси, подземен гараж и трафопост“,
с обяснителна записка, обемно-устройствено
проучване, доказващо вписването на високите сгради в силуета на града, съгласувателни
писма с „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД,
о т 13.11.2 010 г., „С о фи йск а вода“ – А Д , о т
м. 12.2015 г., „БТК“ – А Д – Експлоатация, от
м. 11.2010 г., „Софиягаз“ – ЕАД, от м. 11.2010 г.,
декларация за липса на дървесна растителност,
заверена от дирекция „Зелена система“ при
СО на 7.06.2012 г., становище на директора на
РИОСВ – София, под № 26-00-11867 от 16.03.2016 г.
Представени са проект за организация на
движението – краен етап, съгласуван с дирекция „Управление и анализ на трафика“ при СО
и с ОПП – СДВР, симулация на транспортния
трафик и писмо на Главна дирекция „ГВА“
№ 18-00-555 от 22.11.2016 г.
Проектът е разгледан от отделите на Направление „Архитектура и градоустройство“.
Проектът е разгледан от ОЕСУТ – разширен
състав, с протоколи № ЕС-А-82 от 28.10.2016 г.,
т. 2, и № ЕС-Г-1 от 4.01.2017 г., т. 1. Взето е ре-
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шение коригираният проект да се изпрати в СОС
за одобряване на основание т. 3 след табличната
част на приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО.
Проектът е разгледан в условията на чл. 128,
ал. 13 ЗУТ.
След приемане на проекта от ОЕСУ Т за
територията на район „Триадица“ със Заповед
№ РД-18-108 от 13.12.2016 г. на изпълнителния
директор на А ГК К е одобрена кадастрална
карта. Заповедта е обнародвана в ДВ, бр. 3 от
2017 г. и влиза в сила на 11.02.2017 г.
Във връзка с горното са представени доп ъ л н и т ел но комби н и ра на ск и ца по ч л. 16,
ал. 3 ЗКИР и преработени върху кадастралната
карта проекти. Видно от комбинираната скица,
имотните граници съвпадат с регулационните,
с изключение на частите, попадащи под улица.
При горната фактическа обстановка се установява от правна страна следното:
Ис к а не т о з а одо бря в а не н а п р о ек т а з а
ИПРЗ и РУП е направено от заинтересованото
лице по смисъла на чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1
ЗУТ – „Магна МК“ – ООД, като собственик на
УПИ I-134 – „за жилищно строителство, КОО,
магазини, офиси, подземен гараж и трафопост“,
кв. 7, м. Кръстова вада.
Действащият регулационен план на м. Кръстова вада, район „Триадица“, е одобрен с решения
на СОС № 45 по протокол № 24 от 30.03.2001 г.,
№ 535 по протокол № 48 от 26.09.2013 г. и № 495
по протокол № 66 от 24.07.2014 г.
Кадастралната карта на територията е одоб
рена със Заповед № РД-18-108 от 13.12.2016 г. на
изпълнителния директор на АГКК, обнародвана
в ДВ, бр. 3 от 2017 г.
С проекта за ИПР се предвижда промяна в
отреждането на УПИ I за имота по кадастралната
карта, като в останалата част предназначението не се променя. Създава се УПИ I-464 – „за
жилищно строителство, КОО, магазини, офиси,
подземен гараж и трафопост“. Видно от приложената комбинирана скица, регулационните
граници на УПИ I съвпадат с имотните граници
на имота по кадастрална карта (ПИ с идентификатор 68134.1007.464), с изключение на частите,
попадащи под улична регулация. Границите с
контактните УПИ не се променят.
УПИ I попада в зона „Смф“ и в Комплексен
обслужващ център от трето ниво („ІІІА – Структурообразуващ“) по ОУП на СО.
Предназначение на УПИ I е допустимо в
устройствена зона „Смф“.
С изменението на плана за регулация се
предвижда създаване на „вход“ и „вход – изход“ за УПИ I, както и изместване на спирка
на масов градски транспорт, като във връзка с
това се изменя уличната регулация на улици:
от о.т. 13а до о.т. 15; от о.т. 15 до о.т. 521 и от
о.т. 15 до о.т. 100. Измененията на уличната
регулация са в съответствие с проект за организация на движението – краен етап, съгласуван със СО – дирекция „Управление и анализ
на трафика“ и с ОПП – СДВР, симулация на
транспортния трафик.
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Достъп до новосъздадения УПИ е по действаща улична регулация и предвидено с настоящия
проект изменение в съответствие с чл. 14, ал. 3,
т. 1 и ал. 4 ЗУТ.
За изменението на ПР е налице основание по
чл. 134, ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 2 и чл. 134,
ал. 2, т. 2 ЗУТ.
С проекта за изменение на плана за застрояване в УПИ I-464 – „за жилищно строителство, КОО, магазини, офиси, подземен гараж
и трафопост“, се предвиждат две сгради – на
два етажа и на 55 етажа, като част от втората
сграда на 2 етажа е на калкан със сградата в
УПИ II-2202, 2204 – „за магазин „БИЛЛА“ с
паркинг и подземен паркинг“.
Предвиждат се 5 нива подземни гаражи с
оглед спазване нормата на чл. 43, ал. 1 ЗУТ.
Застрояването е съобразено със сервитута
на преминаващата през имота инженерна инфраструктура.
Работният устройствен план се изработва
и одобрява на основание т. 3 след табличната
част на приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО.
С работния устройствен план се конкретизира предвиденото застрояване, като са спазени
нормите на чл. 26, ал. 1, т. 2 и 3, чл. 35, ал. 2
и чл. 32, ал. 1 и 3 ЗУТ. При одобряването на
проекта се прилага тълкувателно писмо на МРРБ
№ 70-00-935 от 26.10.2007 г. относно имотите,
разположени на три улици, и приложимостта
на чл. 27, ал. 3 ЗУТ по отношение плътността
и интензивността на застрояване, които в този
случай не се ограничават.
С плана за застрояване и РУП не се допускат
намалени разстояния към регулационни граници
и между сградите, включително през улица.
С проекта се предвижда изграждането на
топл а подземна връзка, свързваща УПИ I от
кв. 7, м. Кръстова вада, с УПИ I в кв. 9, м. Драгалевска спирка под бул. Тодор Каблешков.
За горното е налице основание по чл. 189 ЗУТ.
Спазени са административнопроизводствените правила при издаване на акта – издадено е
разрешение за изработване на проект за ИПРЗ
и РУП от компетентния за това орган, внесен
е проект от заинтересованото лице по чл. 131,
ал. 1 и ал. 2, т. 1 ЗУТ и са изпълнени предписанията в разрешението, проектът е разгледан
и приет от ОЕСУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
Съгласно общия устройствен план (ОУП)
на Столична община у рег улирани ят поземлен имот попада в обхвата на зона „Смф“ и в
Комплексен обслужващ център от трето ниво
(„ІІІА – Структурообразуващ“) с концепция на
обществено обслужване с центрови елементи.
Предназначението на имота и предвиденото
застрояване съответстват на предвижданията
на ОУП.
Предвид горното е спазено изискването на
чл. 103, ал. 4 и чл. 104, ал. 1 ЗУТ.
Проектът е изработен върху влязла в сила
кадастрална карта в съответствие с чл. 115,
ал. 1 и 2 ЗУТ.
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Проектът е изработен при спазване изиск
ванията на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и
съдържанието на устройствените планове.
П р о е к т ъ т е с ъ г л а с у в а н о т „С о ф и й с к а
вода“ – АД, „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД,
„Софиягаз“ – ЕА Д, „БТК“ – А Д – Експлоатация, РИОСВ – София, дирекция „Управление и
анализ на трафика“ при СО и с ОПП – СДВР.
Представено е заверено заснемане по чл. 19,
ал. 4 ЗУЗСО от дирекция „Зелена система“ при
СО.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
Компетентен да одобри ПУП е Столичн ият
общински съвет, тъй като имотът попада в
Комплексен обслужващ център от трето ниво
(„IIIA – Структурообразуващ“) с концепция на
обществено обслужване с центрови елементи
без ограничение по отношение на височината
при спазени изисквания за разстояния от жилищни сгради, детски и болнични заведения и
училища и съгласно т. 3 след табличната част
на приложение към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО визата
за проектиране се издава след одобряване на
РУП от СОС.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 136, ал. 1 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1,  
ал. 2, т. 2 и 6, чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4, чл. 115,
ал. 1 и 2 ЗУТ; тълкувателно писмо на МРРБ
№ 70-009 35 от 26.10.2007 г. и чл. 27, ал. 3, чл. 189
ЗУТ, т. 12 от приложение към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО
и т. 3 след табличната част на приложение към
чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО, протокол на ОЕСУТ № ЕСГ-1 от 4.01.2017 г., т. 1, Столичният общински
съвет реши:
1. Одобрява проект за изменение на плана
за регулация на м. Кръстова вада, кв. 7, УПИ
I-134 – „за жилищно строителство, КОО, магазини, офиси, подземен гараж и трафопост“, за
създаване на УПИ I-464 – „за жилищно строителство, КОО, магазини, офиси, подземен гараж
и трафопост“; изменение на плана за улична регулация на улици: от о.т. 13а до о.т. 15, от о.т. 15
до о.т. 521 и от о.т. 15 до о.т. 100, по кафявите
и зелените линии, цифри, текст и зачертавания
съгласно приложения проект.
2. Одобрява проект за изменение на плана
за застрояване на м. Кръстова вада, кв. 7, УПИ
I-464 – „за жилищно строителство, КОО, магазини, офиси, подземен гараж и трафопост“;
предвиждане на топла подземна връзка между
УПИ I в кв. 7, м. Кръстова вада, и УПИ I в кв. 9,
м. Драгалевска спирка, съгласно приложения
проект с корекциите в зелен цвят.
3. Одобрява проект за работен устройствен
план за м. Кръстова вада, кв. 7, УПИ I-464 – „за
жилищно строителство, КОО, магазини, офиси,
подземен гараж и трафопост“, с корекциите в
зелен цвят съгласно приложения проект и без
допускане на намалени разстояния към съседни
имоти и/или сгради, включително през улица.
Въз основа на одобрения работен устройствен
план не може да се издава виза за проектиране,
да се одобрява или съгласува инвестиционен
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проект и да се издава разрешение за строеж с
допускане на намалени разстояния към съседни
имоти и/или сгради, включително през улица.
Решението и одобреният проект на подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столична община – Направление
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com),
на основание чл. 129, ал. 5 ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават в район „Триадица“ и
се изпращат в Административния съд – Софияград, от отдел „Правно-нормативно обслужване“
в дирекция „ПНИФО“ на Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община.
Председател:
Е. Герджиков
4255
РЕШЕНИЕ № 213
от 27 април 2017 г.
В Н а п р а в л ен ие „ А рх и т ек т у р а и г р а до устройство“ на Столична община е постъпило
заявление вх. № ГР-94-К-20 от 3.10.2012 г. от
Коста Николаев Геров, собственик на ПИ с
идентификатор 02659.2226.43, с искане за разрешаване изработването на подробен устройствен
план – план за застрояване в обхвата на ПИ с
идентификатор 02659.2226.43 по кадастралната
карта и кадастралните регистри (К К К Р) на
гр. Банкя, м. Умнище.
Към заявлението е приложено: мотивирано
предложение, задание, отговарящо на изискванията на чл. 125 ЗУТ, комбинирана скица по
чл. 16, ал. 3 ЗКИР, копие от нотариален акт
№ 104, том IV, peг. № 22987, дело № 670 от
23.08.2012 г., скица изх. № 61890 от 3.09.2012 г. от
Службата по геодезия, картография и кадастър
(СГКК) за ПИ с идентификатор 02659.2226.43.
Представена е нотариално заверена декларация
с peг. № 15329 от 17.09.2012 г. от собственика на
ПИ с идентификатор 02659.2226.43 във връзка с
изискванията на чл. 15 ЗУЗСО, както и данни за
предварително проучване, издадени от „Софийска
вода“ – АД, с изх. № ТУ-2895 от 4.09.2012 г. и
„ЧЕЗ Разпределение България“ – АД.
Отдел „Общ устройствен план“ е удостоверил,
че имотът попада в далекоперспективна устройствена зона: „Зона за обществено обслужване
и озеленяване в околоградския район – далекоперспективна“ (Оз2д), съгласно приложението
към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО.
Заданието, мотивираното предложение заедно със становищата на отделите в НАГ са
разгледани и приети от ОЕСУТ с решение по
протоколи № ЕС-Г-79 от 6.11.2012 г., т. 17, и
№ ЕС-Г-14 от 19.02.2013 г., т. 19, както следва:
Счита за целесъобразно мотивираното предложение в градоустройствено отношение като план за
регулация и застрояване (ПРЗ) за имот с иден-
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тификатор 02659.2226.43, попадащ в м. Умнище,
землище Вердикал, район „Банкя“, и изпраща
по компетентност в СОС за произнасяне по
смисъла на чл. 15 ЗУЗСО.
Във връзка с решенията на ОЕСУТ и съгласно изискванията на чл. 15 ЗУЗСО относно
устройството и застрояването на терените за
далекоперспективно развитие преди 2020 г. се
допускат въз основа на решение на Столичния
общински съвет.
Във връзка с предходното е изпратен доклад с
изх. № ГР-94-К-20/2012 от 19.03.2013 г. от главния
архитект на СО до председателя на Столичния
общински съвет.
С писмо вх. № СО-6600-973/2 от 23.04.2013 г.
от директора на дирекция „Координация, контрол, прием на граждани“ към СО е постъпило
в НАГ Решение № 188 по протокол № 38 от
11.04.2013 г. на СОС, с което се допуска устройството и застрояването преди 2020 г. за имот с
идентификатор 02659.2226.43 по кадастралната
карта, землище Вердикал, район „Банкя“.
Заявлението заедно с Решение № 188 по протокол № 38 от 11.04.2013 г. на СОС са разгледани
от ОЕСУТ с решение по протокол № ЕС-Г-38 от
21.05.2013 г., т. 21, като се предлага на главния
архитект на СО да издаде заповед за разрешение изработването на подробен устройствен
план за имот с идентификатор 02659.2226.43 по
кадастралната карта.
Със Заповед № РД-09-50-380 от 13.06.2013 г.
на главния архитект на Столичната община е
одобрено заданието и е разрешено изработването
на план за регулация и застрояване за имот с
идентификатор 02659.2226.43 по кадастралната
карта, землище Вердикал, район „Банк я“, и
продължаване на улицата от о.т. 8 с цел осигуряване на транспортен достъп до ПИ 43.
С писмо изх. № ГР-94-К-20/2012 от 13.06.2013 г.
заповедта за допускане на устройствена процедура е изпратена за сведение и изпълнение до
кмета на район „Банкя“.
С ъс за я влен ие вх. № Г Р-94 -К-20/2012 о т
7.11.2013 г. е внесен проект, изработен върху
одобрената кадастрална карта, за ПИ с идентификатор 02659.2226.43 по КККР на гр. Банкя,
както и план-схема на ВиК съоръженията на
техническата инфраструктура.
Представено е съгласуване от ПП – СДВР и
отдел „Организация и безопасност на движението“ – СО, съгласно решение по т. XV от протокол № 42 от 22.10.2013 г. на ПКТОБД, писмо
№ ТУ-2895/09.2012 г. на „Софийска вода“ – АД,
писмо № 121 от 14.03.2012 г. на „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД, декларация за липса на
съществуваща дървесна растителност по чл. 19,
ал. 4 ЗУЗСО с peг. № ЗС-94-А-1 от 8.01.2014 г.,
заверена от Дирекция „Зелена система“ – СО,
становище на директора на РИОСВ – София,
с изх. № 94-00-12300 от 8.01.2014 г., от което е
видно, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на глава втора от наредбата за ОС.
С писмо изх. № ГР-94-К-20/2012 от 22.04.2014 г.
проектът е изпратен за съобщаване по реда на
чл. 128, ал. 1 ЗУТ до директора на „Държавен
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вестник“ и до кмета на район „Банкя“. Обявлението е обнародвано в ДВ, бр. 37 от 29.04.2014 г.
Проектът е съгласуван от отделите в Направление „Архитектура и градоустройство“ на
Столичната община.
Обявеният проект е върнат след приключена
процедура по съобщаване и обществено обсъждане с писмо изх. № АГ6602-55 от 24.03.2016 г.
на район „Банкя“ (вх. № САГ16-ГР00-1535 от
25.03.2016 г. на НАГ – СО). В законоустановения
срок няма постъпили възражения. Постъпило е
писмо от „VІVАСОМ“ № 08-00-369 от 23.02.2016 г.
Проектът е разгледан и приет от Общинския
експертен съвет по устройство на територията
(ОЕСУТ) с протокол № ЕС-Г-55 от 19.07.2016 г.,
т. 5 от допълнителните точки. По писмо от
„VIVACOM“ № 08-00-369 от 23.02.2016 г. – не се
уважава – искането се отнася за инвестиционното проектиране, което е процедура, следваща тази на градоустройството. С решението е
предложено проектът да се изпрати в СОС на
основание чл. 21, ал. 7 ЗОС.
При горната фактическа обстановка се установи от правна страна следното:
Ис к а не т о з а одо б ря в а не н а п р о ек т а з а
ПУП – ПРЗ, е направено от заинтересованото
лице по смисъла на чл. 124а, ал. 5 във връзка с
чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1 ЗУТ като собственик
на поземлен имот с идентификатор 02659.2226.43
по КККР на гр. Банкя, м. Умнище, съгласно
представените документи за собственост и скица
от СГКК – София.
Действащата кадастрална карта е одобрена
със Заповед № РД-18-13 от 17.01.2012 г. на изпълнителния директор на АГКК.
Проектът е изработен върху влязла в сила
кадастрална карта, с което е спазено изискването на чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ.
Имот с идентификатор 02659.2226.43 – предмет на проекта, представл ява неу рег улиран
поземлен имот.
Съгласно представената скица на СГКК – София, трайното предназначение на територията
е „Земеделска“, а начинът на трайно ползване
на имота: „Нива“.
С представени я проект се цели пром яна
предназначението на имота от земеделски в
такъв за неземеделски нужди.
Поземлен имот с идентификатор 02659.2226.43
се урегулира съобразно границите му в кадастралната карта в нов УПИ І-43 – „къщи за гости
за временно настаняване“, в кв. 32а (нов).
За горното е налице основание по чл. 17,
ал. 1 ЗУТ.
Лицето (изход) към улица на новообразувания
УПИ е предвидено да се осигури по новопредвидената улична регулация.
С проекта за изменение на плана за регулация
се предвижда изменение на улица от о.т. 8 до
о.т. 6 и откриване на нова улица от о.т. 5 – о.т. 1в
до о.т. 1и, която осигурява транспортен достъп,
с което е спазено изискването на чл. 14, ал. 3,
т. 1 и ал. 4 ЗУТ.
Изменението на ПУР е обусловено от урегулирането на имот с идентификатор 02659.2226.43

ВЕСТНИК

БРОЙ 48

и необходимостта от осигуряване на достъп до
него, поради което основание за изменението
е нормата на чл. 134, ал. 1, т. 1 ЗУТ.
Предназначението на новия УПИ I-43 е за
„къщи за гости за временно настаняване“, което
отговаря на ОУП на СО/2009 г. и на устройствена категория по т. 17 („Оз2“) от приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО. Показателите на
застрояване, отразени в матрицата, отговарят
на предвидените в ОУП на СО.
Предвид горното проектът не противоречи
на ОУП на СО, с което е спазено изискването
на чл. 103, ал. 4 и чл. 104, ал. 1 ЗУТ.
Планът за застрояване цели осигуряване на
възможност за застрояване в имота на заявителя
с 8 бр. свободностоящи 2-етажни сгради за временно настаняване в новосъздадения УПИ I-43.
С плана за застрояване не се допускат намалени разстояния към съседни имоти и/или
сгради, включително през улица.
Предложеният проект е в съответствие с изискванията на материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането им и
е спазена процедурата по допускане и обявяване.
Проектът е изработен при спазване изискванията на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и
съдържанието на устройствените планове.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 2 ЗУТ.
С ПУР се предвижда отчуждаване на имоти – частна собственост, поради което и на
основание чл. 21, ал. 7 във връзка с ал. 1 ЗОС
компетентен да одобри П У П е Столични ят
общински съвет.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 21, ал. 1 и 7 ЗОС, чл. 129, ал. 1, чл. 136, ал. 1
във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 и ал. 2, чл. 110,
ал. 1, т. 1, чл. 17, ал. 1, чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4,
чл. 108, ал. 5 ЗУТ, устройствена категория по
т. 17 от приложението към чл. 3, ал. 2 и протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г-55 от 19.07.2016 г., т. 5 от
допълнителните точки Столичният общински
съвет реши:
Одобрява:
1. Проект за изменение на план за улична
регулация между о.т. 6 и о.т. 8, прилежаща на
квартали 3, 32 и 32А – нов, изменение границите
на УПИ VII-674 от кв. 32, м. Вердикал, район
„Банкя“, по кафявите и зелените линии, цифри
и зачертавания съгласно приложения проект.
2. Проект за план за регулация – откриване на
улица от о.т. 5 – о.т. 1в до о.т. 1и. Създаване на
нов квартал 32А и отреждане на УПИ I-43 „къщи
за гости за временно настаняване“, м. Вердикал,
район „Банкя“, по червените и сините линии,
цифри и текст съгласно приложения проект.
3. Проект за план за застрояване за УПИ
I-43 „къщи за гости за временно настаняване“, кв. 32А – нов, м. Вердикал, район „Банкя“,
без допускане на намалени разстояния към
вътрешнорегулационни граници, съседни имоти
и/или сгради, включително през дъно и през
улица, съгласно приложения проект.
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4. Проект за план-схеми на ВиК съоръженията на техническата инфраструктура в обхвата
на разработката.
Въз основа на одобрения план за застрояване
не може да се издава виза за проектиране, да се
одобрява (съгласува) инвестиционен проект или
да се издава разрешение за строеж с допускане
на намалени разстояния към съседните имоти
и/или сгради, включително през улица.
Решението и одобреният проект за подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столична община – Направление
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com),
на основание чл. 129, ал. 5 ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
Жалбите се подават в район „Банкя“ и се изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правно-нормативно обслужване“ в
дирекция „Правно-нормативно, информационно
и финансово обслужване“ към Направление
„Архитектура и градоустройство“ на Столичната община.
Председател:
Е. Герджиков
4186
РЕШЕНИЕ № 214
от 27 април 2017 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община е постъпило заявление
вх. № ГР-70-00-103/1 от 4.03.2013 г. от „София Тех
Парк“ – АД, УПИ I – за Научно-технологичен
парк София, с искане за разрешаване изработване
на проект за изменение на план за регулация
(ИПР) за местност НПЗ „Изток“, м. Къро, кв.
10, район „Младост“.
Към заявлението е приложена скица-предложение (мотивирано предложение) за изменение
на ПУП съгласно чл. 135, ал. 2 ЗУТ; устав на
„София Тех Парк“ – А Д (изм. с решение на
ОС от 30.07.2013 г.), Решение № 422 от 23 юни
2014 г. на Министерския съвет на Република
България за отнемане поради отпаднала нужда
на имоти – публична държавна собственост, и
обявяването им за имоти – частна държавна
собственост, и за внасянето им като непарична
вноска в капитала на „София Тех Парк“ – АД.
Представени са: акт за частна държавна собственост № 08111 от 20.12.2012 г., акт за частна
държавна собственост № 08112 от 20.12.2012 г.,
акт за частна държавна собственост № 08113 от
20.12.2012 г., акт за частна държавна собственост
№ 08114 от 20.12.2012 г., акт за частна държавна
собственост № 08115 от 20.12.2012 г., акт за частна
държавна собственост № 08116 от 20.12.2012 г.,
акт за частна държавна собственост № 08117 от
20.12.2012 г., комбинирана скица за пълна или
частична идентичност по чл. 16, ал. 3 ЗКИР.
Представени са скици от СГКК – София.

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 3   

Действащият подробен устройствен план на
местност НПЗ „Изток“, м. Къро, е одобрен със
Решение № 469 от 19.07.2013 г. на СОС.
За т ери т ори я та е одобрена к а дас т ра л на
карта със Заповед № РД-18-35 от 9.06.2011 г. на
изпълнителния директор на АГКК, изменена
със Заповед № КД-14-22-1876 от 9.12.2013 г. на
началника на СГКК – София.
Отдел „Общ устройствен план“ е удостоверил,
че имотите попадат в урбанизирана територия
в устройствена зона „Смф“, „Тти“ и „Тсп“ в
обхват на местност НПЗ „Изток“, м. Къро,
квартал 12, УПИ XII – „за обществено жилищно
строителство“, кв. 11, УПИ I – „за ОЖС“, кв. 4,
УПИ – „за административни и стопански сгради, гаражи на МО“, УПИ – „за озеленяване“,
кв. 5 „за озеленяване“, ПИ с идентификатори:
68134.4081.5026, 68134.4081.5031, 68134.4081.5027,
68134.4081.19, 68134.4081.20 0, 68134.4081.1277,
68134.4081.181, район „Младост“.
Представено е писмо № У Т-7000-56-(3) от
12.06.2013 г. от кмета на район „Младост“, с
което „не възразява да се процедира изменение
на действащия подробен устройствен план“.
Изп рат ено е п исмо до к ме т а н а ра йон
„Младост“, СО, за провеждане на процедура
по обществено обсъждане по реда на чл. 121,
ал. 1 ЗУТ във връзка с изпълнение на нормата
на чл. 12, т. 1 ЗУЗСО и съгласно Наредбата за
реда и начина за провеждане на обществени
обсъждания, приета с Решение № 950 на СОС по
протокол № 120 от 11.10.2007 г. Прилагането на
нормата на чл. 12, т. 1 ЗУЗСО е по отношение на
предложената промяна на УПИ – „за озеленяване“, в кв. 4, и УПИ – „за озеленяване“, в кв. 5.
Проведена е процедура по обществено обсъждане въз основа на Заповед № РД-06-107 от
24.04.2014 г. При провеждане на процедурата
няма постъпили възражения, което е удостоверено с писмо № УТ-6602-88-(4) 14 от 23.06.2014 г.
Представено е писмо № УТ-6602-88/05/2014 г.
по отношение на извършени благоустройствени
дейности по озеленяване.
С писмо № ГР-70-00-103/13 от 20.01.2015 г.
са представени допълнен устав на „София Тех
Парк“ – АД, Решение № 422 от 12.06.2014 г. на
МС, извадка от комбинирана скица.
Представените документи, проекти и мотивирано предложение са разгледани и приети от
ОЕСУТ с протокол № ЕС-Г-10 от 10.02.2015 г.,
т. 26.
Устройствената процедура е разрешена със
Заповед № РД-09-50-354 от 11.05.2015 г. на главния архитект на СО.
Представени са съгласувания с експлоатиращите предприятия и план-схеми по чл. 108,
ал. 2 ЗУТ.
Представен е ПОД, който е съгласуван от
СДВР, отдел „Пътна полиция“, рег. № ОД 2240
от 25.05.2015 г. Представен е протокол № 05 от
3.02.2015 г. на ПК по транспорт, организация и
безопасност на движението при СО.
Проведена е процедурата по чл. 128, ал. 2
ЗУТ. Съобщението е обнародвано в ДВ, бр. 59 от
4.08.2015 г. Съгласно протокол № 9 от 25.08.2015 г.
РЕСУТ приема без забележки проекта.
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Няма постъпили възражения в законно регламентирания едномесечен срок, което е удостоверено с писмо № УТ-6602-88-(8) от 4.09.2015 г.
на кмета на район „Младост“, СО.
Проектът е разгледан и приет на заседание
на ОЕСУТ с протокол № ЕС-Г-65 от 15.09.2015 г.,
т. 16, като е взето следното решение: „Приема
проекта. Изпраща проекта в СОС по компетентност на основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21,
ал. 7 ЗОС.“
При горната фактическа обстановка се установява от правна страна следното:
Заявлението за разрешаване изработването
на проект за подробен устройствен план е направено от заинтересувано лице по смисъла на
чл. 135, ал. 1 във връзка с чл. 131, ал. 1 и ал. 2,
т. 1 ЗУТ съгласно представените: акт за частна
държавна собственост № 08111 от 20.12.2012 г.,
акт за частна държавна собственост № 08112 от
20.12.2012 г., акт за частна държавна собственост
№ 08113 от 20.12.2012 г., акт за частна държавна
собственост № 08114 от 20.12.2012 г., акт за частна
държавна собственост № 08115 от 20.12.2012 г.,
акт за частна държавна собственост № 08116 от
20.12.2012 г., акт за частна държавна собственост
№ 08117 от 20.12.2012 г. за собственост, Решение
№ 422 от 23 юни 2014 г. на Министерския съвет
на Република България за отнемане поради отпаднала нужда на имоти – публична държавна
собственост, и обявяването им за имоти – частна
държавна собственост, и за внасянето им като
непарична вноска в капитала на „София Тех
Парк“ – АД; скици.
Разрешаването на изработването на проект
на подробен устройствен план е от компетенциите на главния архитект на Столична община
на основание чл. 135, ал. 3 ЗУТ във връзка със
Заповед № РД-09-1423 от 5.12.2012 г. на кмета
на Столична община.
Действащият подробен устройствен план на
местност НПЗ „Изток“, м. Къро, е одобрен с
Решение № 469 от 19.07.2013 г. на СОС.
За т ери т ори я та е одобрена к а дас т ра л на
карта със Заповед № РД-18-35 от 9.06.2011 г. на
изпълнителния директор на АГКК, изменена
със Заповед № КД-14-22-1876 от 9.12.2013 г. на
началника на СГКК – София.
За разрешаване изработването на проект
за ИПР е налице основание по чл. 134, ал. 2,
т. 2 ЗУТ – промяната на кадастралната карта,
настъпила по време след одобряването на ПУП.
За разрешаването изработването на проект
за ИПР е налице и основание по чл. 134, ал. 1,
т. 2 ЗУТ, взето е Решение № 422 от 23 юни
2014 г. на Министерския съвет на Република
България за отнемане поради отпаднала нужда
на имоти – публична държавна собственост, и
обявяването им за имоти – частна държавна
собственост, и за внасянето им като непарична
вноска в капитала на „София Тех Парк“ – АД.
Заявено е съгласие от кмета на район „Младост“ в качеството на собственик на ПИ с идентификатори 68134.4081.19, 68134.4081.181, публична
общинска собственост, и ПИ с идентификатори
68134.4081.200, 68134.4081.1217, които са частна
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общинска собственост, удостоверено с приложените актове за частна общинска собственост.
С проекта не се предвижда ново застрояване.
Промяната в геометрията на регламентираните
с предходен подробен устройствен план улици
не противоречи на предвиждането на ОУП СО
за устройствена зона Смф, Тти и Тсп.
Предвид горното проектът не противоречи
на ОУП на СО, с което е спазено изискването
на чл. 103, ал. 4 и чл. 104, ал. 1 ЗУТ.
Представено е заснемане на едроразмерната
растителност и дендрологична оценка, придружено от становище на ПК по опазване на
околната среда, земеделие и гори от 26.05.2015 г.
и становище на дирекция „ЗС“ – СО, № ЗС2600-659(1) от 21.05.2015 г., с което е изпълнена
нормата на чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО.
Представено е становище изх. № 26004998
от 18.06.2015 г. за преценка на необходимостта о т еколог и ч на оцен к а на д и рек т ора на
РИОСВ – София, съгласно което не е необходимо
провеждане на процедура по реда на глава II
от наредбата за ОС.
Проектът е изработен върху влязла в сила
кадастрална карта, с което е спазено изискването на чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ.
Представени са съгласувания с експлоатиращите предприятия и план-схеми по чл. 108,
ал. 2 ЗУТ.
Представен е ПОД, който е съгласуван от
СДВР, отдел „Пътна полиция“, рег. № ОД-2240
от 25.05.2015 г. Представен е протокол № 05 от
3.02.2015 г. на ПК по транспорт, организация и
безопасност на движението при СО.
Проведена е процедурата по чл. 128, ал. 2
ЗУТ. Съобщението е обнародвано в ДВ, бр. 59
от 4.08.2015 г. Проектът е приет от ОЕСУТ на
заседание с протокол № ЕС-Г-65 от 15.09.2015 г.,
т. 16.
Проектът е изработен при спазване изискванията на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и
съдържанието на устройствените планове.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането им.
Териториалният обхват на плана засяга повече
от три квартала и със същия се предвижда ново
отчуждаване на имоти – частна собственост, за
изграждане на обект – публична собственост,
на общината, поради което и на основание
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 7 от Закона за
общинската собственост компетентен да одобри
плана е Столичният общински съвет.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ, чл. 21, ал. 7 ЗОС, чл. 136,
ал. 1, чл. 134, ал. 1, т. 1 и 2 във връзка с ал. 2,
т. 2 и 6, чл. 108, ал. 2, чл. 110, ал. 1, т. 1, чл. 103,
ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2, чл. 115, ал. 1 и
2, устройствена категория по т. 12, 25 и 41 от
приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО и протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г-65 от 15.09.2015 г., т. 16,
Столичният общински съвет реши:
1. Одобрява проект за изменение на план за
регулация в обхват на м. НПЗ „Изток“, м. Къро,
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кв. 12, УПИ VIII-1196 – „за жилища, офиси и
магазини“, IX-749, XI-9522 – „за жилища, офиси,
магазини и подземни гаражи“, XXVII-9523 – „за
ж и л и ща, офиси, ма г. и подзем н и гара ж и“,
XXVI-1276 – „за жилищно строителство, офиси, маг. и подземни гаражи“, XII – „за ОЖС“;
кв. 11, УПИ I – „за ОЖС“; кв. 4, УПИ – „за
адм. и стопански сгради и гаражи на МНО“,
УПИ – „за озеленяване“; кв. 5, УПИ – „за озеленяване“. Създаване на нови УПИ: кв. 12, УПИ
V III-1196 – „за жилища, офиси и магазини“,
IX-749, XI-9522 – „за жилища, офиси, магазини
и подземни гаражи“, XXVII-9523 – „за жилища,
офиси, маг. и подземни гаражи“, XXVI-1276 – „за
жилищно строителство, офиси, маг. и подземни
гаражи“, XII-1277 – „за ОЖС“; кв. 11, УПИ I – „за
ОЖС“; кв. 4, УПИ – „за адм. и стопански сгради, гаражи на МО“, УПИ – „за озеленяване“;
кв. 5, УПИ – „за озеленяване“. Изменение на
улица между о.т. 21а – о.т. 34, кръстовище с ул.
Проф. Петър Мутафчиев. Всички изменения са
по зелените и кафявите линии, цифри, текст
и зачертавания съгласно приложения проект.
2. Одобрява план-схеми на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура в
обхвата на изменението на плана за регулация
по т. 1, неразделна част от подробния устройствен план.
С изменението на плана за регулация не се
допуска разполагане на бъдещо застрояване на
намалени разстояния през улица и до вътрешните регулационни граници.
Решението и одобреният проект на подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столичната община – Направление „Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.
com), на основание чл. 129, ал. 5 ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават в район „Младост“ и се изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правно-нормативно обслужване“ на
Направление „Архитектура и градоустройство“
на Столичната община.
Председател:
Е. Герджиков
4287
РЕШЕНИЕ № 216
от 27 април 2017 г.
В На п ра в лен ие „ А рх и т ек т у ра и г ра доустройство“ на Столичната община е постъпило
заявление вх. № ГР-94-00-13 от 27.01.2012 г. от
Иван Борисов Андонов, Георги Иванов Андонов и Борислав Иванов Андонов за издаване
на виза за УПИ V-973, кв. 55, м. В.з. Киноцентър – връзката І – ІІ част, район „Витоша“. С
допълнително заявление от 3.12.2012 г. вносителят е приложил мотивирано предложение за
промяна на регулацията за УПИ V-973 от кв. 55
и изменение профила на прилежащата улица.
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Мотивираното предложение е разгледано
и прието на ОЕСУТ с протокол № ЕС-Г-67 от
2.10.2012 г., т. 27, при задължително спазване на
изискванията на отделите на НАГ.
Със Заповед № РД-09-50-531 от 26.07.2013 г.
на главния архитект на Столичната община е
разрешено да се изработи подробен устройствен
план при териториален обхват – ИПРЗ за УПИ
V-973, к в. 55, м. В.з. К иноцен т ър – връзката
І – ІІ част, и ИПР на улична регулация от о.т.
18а през о.т. 18б до о.т. 19б (нови) и от о.т. 18д
през о.т. 18б до о.т. 18е (нови) и прилежащи УПИ
с цел изместване на регулационните линии по
съществуващите улици.
С писмо изх. № ГР-94-00-13 от 29.07.2013 г.
заповедта е изпратена до кмета на район „Витоша“ и до заявителя за сведение и изпълнение.
Със заявление вх. № ГР-94-00-13 от 22.10.2013 г.
е внесен проект за изменение на действащия
ПУП с обяснителна записка; комбинирана скица
по чл. 16, ал. 3 ЗКИР; скица от СГКК – София,
за имот с идентификатор 68134.1974.973; договор,
с който Столичната община прехвърля на Иван
Борисов Андонов правото на собственост върху
парцел V – снс, от кв. 55; нотариален акт за
дарение на двуетажна масивна жилищна сграда с правото на строеж върху парцел V – снс,
от кв. 55 на името на Борислав Иванов Андонов
и Георги Иванов Андонов; нотариален акт на
името на „Ел стомана“ – ООД, за УПИ XXVI543 от кв. 1; скица от СГКК – София, за имот
с и дентификатор 68134.1974.543; нотариа лен
акт на името на Георги Борисов Зарев за УПИ
XXV от кв. 1; скица от СГКК – София, за имот
с идентификатор 68134.1974.996.
С писмо изх. № ГР-94-00-13 от 9.01.2014 г.
до кмета на район „Витоша“ и до „Държавен
вестник“ проектът е изпратен за съобщаване на
заинтересованите лица по реда на чл. 128, ал. 1
ЗУТ. Обявлението е обнародвано в ДВ, бр. 6 от
21.01.2014 г., стр. 217.
С писмо вх. № ГР-94-00-13 от 2.06.2014 г.
проектът е върнат от главния архитект на район „Витоша“ с информация, че са изпълнени
процедурите по съобщаване на ПУП и в законоустановения срок няма постъпили жалби.
По п реписката е на ли чно становище от
2.07.2014 г. от началник-отдел „Правен“ с изброени мотиви и нередности, поради които
проектът не се съгласува.
С ъ с з а я в лен ие вх . № Г Р-94 - 0 0 -13 -[1] о т
20.11.2014 г. е внесен коригиран и преработен
проект.
Същият е изпратен в район „Витоша“ и до
„Държавен вестник“ за съобщаване на заинтересованите лица на основание чл. 128, ал. 10 във
връзка с ал. 1 ЗУТ с писма изх. № ГР-94-00-13-[2]
от 9.06.2015 г. и № ГР-94-00-13- [3] от 9.06.2015 г.
Обявлението е обнародвано в ДВ, бр. 44 от
16.06.2015 г., стр. 43.
С писмо вх. № ГР-94-00-13-[4] от 4.08.2015 г.
проектът е върнат от главния архитект на район „Витоша“ с информация, че са изпълнени
процедурите по съобщаване на ПУП и в законоустановения срок няма постъпили жалби.
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Проектът е разгледан и приет от ОЕСУТ
с протокол № ЕС-Г-69 от 29.09.2015 г., т. 14 от
дневния ред, с решение на основание чл. 21, ал. 7
ЗОС да бъде изпратен в СОС за одобряване по
компетентност.
С р е ш е н и е п о п р о т о ко л № Е С -Г-2 3 о т
7.03.2017 г., т. 2 (допълнителна), решението е
коригирано в частта на правното основание, на
което проектът се изпраща за одобряване в СОС.
При горната фактическа обстановка се установи от правна страна следното:
Искането за одобряване на проект за ПУП е
направено от заинтересовани лица по смисъла
на чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1 ЗУТ – Иван Борисов
Андонов, Георги Иванов Андонов и Борислав
Иванов Андонов като собственици и носители
на право на строеж в имот с идентификатор
68134.1974.973, УПИ V – снс, от кв. 55, което
се установява от приложените документи за
собственост и скици от СГКК – София.
Действащият план за регулация на в.з. Киноцентър – връзката І – ІІ част, е одобрен със
Заповед № РД-50-09-77 от 16.03.1990 г. на председателя на ИК на СНС.
Дейс т ва щ и я т п ла н за р ег ула ц и я на в.з.
Киноцентър – I част, е одобрен със Заповед
№ РД-50-09-82 от 16.03.1990 г. на председател
на ИК на СНС.
Кадастралната карта за територията е одобрена със Заповед № РД-18-3 от 11.01.2011 г. на
изпълнителния директор на АГКК.
Целта на изменението е осигуряване на транспортен достъп по приложена/изградена улица
по одобрен предходен ПУП, съобразяване със
законно разрешеното строителство в обхвата
и съвместяване на границите в съответствие с
одобрена кадастрална карта. Уличната регулация
на ул. Петко Стайнов и ул. Любомир Пипков
се изменя за привеждането є в съответствие с
изградената на място улична регулация.
ИПУР води до изменение в ПР на контактните є урегулирани поземлени имоти, а именно:
изменят се външните регулационни граници на
УПИ VІІ – снс, VІІІ – снс, ІХ-340, 958 от кв. 21;
УПИ XIII-989, XIV-991, ХVІІ – снс от кв. 25,
УПИ IV-508, V – снс и VI-974 от кв. 55; УПИ
XXV-996, XXVI-543 от кв. 1 по плана на м. В.з.
Киноцентър – връзката I – II част, и УПИ VIII822 от кв. 21 по плана на м. В.з. Киноцентър –
I част. УПИ V от кв. 55 се преномерира за имота
по кадастрална карта по искане на собственика
в нов УПИ V-973. Останалите УПИ запазват
отреждането си по действащия ПР, тъй като
за тяхното отреждане за имотите в кадастралната карта не е налице искане и съгласие от
собствениците им.
За одобряване на проекта за ПУП – изменение
на плана за регулация, е налице основание по
чл. 134, ал. 2, т. 2 във връзка с ал. 1, т. 1 ЗУТ.
Проектът не противоречи на ОУП на СО, с
което е спазено изискването на чл. 103, ал. 4 и
чл. 104, ал. 1 ЗУТ.
Спазени са административнопроизводствените правила при издаване на акта – сезиране
на административния орган от заинтересовани
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лица по чл. 131, ал. 2, т. 1 ЗУТ със заявление
по образец, разрешено е изработването на проект за ИПУР и ИПР от компетентния за това
орган. Внесеният проект е съобщен на всички
заинтересовани лица, разгледан е и е приет от
ОЕСУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
П ла н ът за рег ула ц и я е израбо т ен върх у
действаща кадастрална карта, с което е спазено
изискването на чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ.
Проектът е изработен при спазване изискванията на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и
съдържанието на устройствените планове.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
Проект ът не предви ж да изразходване на
общински бюджетни средства.
Компетентен да одобри ПУП е Столичният
общински съвет, тъй като обхватът на проекта
е над три квартала.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1, чл. 134, ал. 1, т. 1 във връзка с
ал. 2, т. 2, чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4, чл. 108,
ал. 5 ЗУТ и протоколи на ОЕСУТ № ЕС-Г-69
от 29.09.2015 г., т. 14, и № ЕС-Г-23 от 7.03.2017 г.,
т. 2 (допълни телна), Столи чни я т общинск и
съвет реши:
Одобрява проект за изменение на план за
улична регулация на улица от нови о.т. 18а
през о.т. 18б до о.т. 19б (ул. Петко Стайнов) и
улица от нови о.т. 18д през о.т. 18б до о.т. 18е
(ул. Любомир Пипков) и свързаното с това изменение на външните регулационни граници на
УПИ VII – снс, VIII – снс, IX-340, 958 от кв. 21
на м. В.з. Киноцентър – връзката І – ІІ част,
УПИ VIII-822 от кв. 21 на м. В.з. Киноцентър – І
час т, У ПИ X III-989, X I V-991 и X V II – снс,
о т к в. 25 на м. В.з. К и ноцен т ър – вр ъ зк ата
І – ІІ част, УПИ IV-508, V – снс, VI-974 от кв. 55
на м. В.з. Киноцентър – връзката І – ІІ част,
УПИ XXV-996 и XXVI-543 от кв. 1 на м. В.з.
Киноцентър – връзката І – ІІ част, създаване
на нов УПИ V-973 от кв. 55, м. В.з. Киноцентър – връзката І – ІІ част, по зелените и кафявите
линии, цифри, букви, щрихи и зачертавания
съгласно приложения проект.
Решението и одобреният проект на подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столичната община – Направление „Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.
com), на основание чл. 129, ал. 5 ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават в район „Витоша“ и се изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правно-нормативно обслужване“ на
Направление „Архитектура и градоустройство“
на Столичната община.
Председател:
Е. Герджиков
4187
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СТОЛИЧНА ОБЩИНСК А АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИИ
РЕШЕНИЕ № 402
от 2 юни 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 конку рсите и Решение № 98 от
23.02.2017 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация и инвестиции реши:
1. На 19.07.2017 г. в 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции, пл.
Славейков № 6, ет. 1, да се проведе публичен търг
с явно наддаване за продажбата на самостоятелен
обект в сграда с идентификатор 02659.2195.742.1.1
(помещение), гр. Банкя, ул. Александър Стамболийски № 1, ет. 1, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Банкя“, със съответното
право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 84 000 лв. (Сделката не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 3000 лв.
4. Депозитът за участие – 8400 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска
агенция за приватизация и инвестиции № BG
49 SOMB 9130 33 26474601 при „Общинска банка“ – АД, BIC – SOMBBGSF, ул. Врабча № 6,
София. Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен ден, но не по-късно от деня,
предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 17.07.2017 г. вкл. в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация в размер 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
4216
РЕШЕНИЕ № 403
от 2 юни 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 № 434 от
23.06.2016 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация и инвестиции реши:
1. На 11.07.2017 г. в 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции,
пл. Славейков № 6, ет. 1, да се проведе публичен
търг с явно наддаване за продажбата на УПИ
VI со, кв. 100, м. Христо Смирненски – Слатина – ул. Кривина, София, ул. Боян Магесник
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№ 112, общински нежилищен имот, стопанисван
от район „Слатина“.
2. Начална тръжна цена – 234 000 лв. (Сделката се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие в търга – 23 400 лв.,
се внася по банковата сметка на Столичната
общинска агенция за приватизация и инвестиции № BG 49 SOMB 9130 33 26474601, при
„Общинска банка“ – А Д, BIC – SOMBBGSF,
ул. Врабча № 6, София. Краен срок за внасяне
на депозитите – всеки работен ден, но не покъсно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 7.07.2017 г. вкл. в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация в размер 360 лв. (с вкл. ДДС)
е платима в брой в сградата на СОАПИ, пл.
Славейков № 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев
4217
РЕШЕНИЕ № 404
от 2 юни 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 № 693 от
29.09.2016 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация и инвестиции реши:
1. На 12.07.2017 г. в 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции,
пл. Славейков № 6, ет. 1, да се проведе публичен
търг с явно наддаване за продажбата на УПИ
VII со, кв. 100, м. Христо Смирненски – Слатина – ул. Кривина, София, ул. Боян Магесник
№ 114, общински нежилищен имот, стопанисван
от район „Слатина“.
2. Начална тръжна цена – 200 000 лв. (Сделката се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 20 000 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска
агенция за приватизация и инвестиции № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, при „Общинска
ба н к а“ – А Д, BIC – SOMBBGSF, ул. Врабча
№ 6, София. Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 10.07.2017 г. вкл. в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация в размер 360 лв. (с вкл. ДДС)
е платима в брой в сградата на СОАПИ, пл.
Славейков № 6, ет. 1, стая № 4.
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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 документация.
Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев
4218

тутната зона на трасе на елементи на техническата
инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за „Водопровод и канализация“ и
„Захранващи кабели 20 kV“ за ПИ 02676.150.70 в
обхват на ПИ 02676.150.1606 и ПИ 02676.149.1605
по КК и КР на гр. Банско.
Председател:
Вл. Колчагов
4220

РЕШЕНИЕ № 405
от 2 юни 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 № 774 от 4.12.2014 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
и инвестиции реши:
1. На 26.07.2017 г. в 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции, пл.
Славейков № 6, ет. 1, да се проведе публичен търг
с явно наддаване за продажбата на почивна база
„Ашиклар“, състояща се от ПИ с идентификатор
03928.183.9 и ПИ с идентификатор 03928.183.10,
Берковица, общински нежилищен имот, предоставен за стопанисване и управление на „Софийски
имоти“ – ЕАД, като правоприемник на „Галатея
2002“ – ЕАД.
2. Начална тръжна цена – 261 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 26 100 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция
за приватизация и инвестиции № BG 49 SOMB
9130 33 26474601, при „Общинска банка“ – АД,
BIC – SOMBBGSF, ул. Врабча № 6, София. Краен
срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 24.07.2017 г. вкл. в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация в размер 600 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 документация.
Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев
4219

ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ

ОБЩИНА БАНСКО
РЕШЕНИЕ № 412
от 27 април 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ и докладна записка с вх. № ОС-01-2184 от 17.03.2017 г. от Георги
Икономов – кмет на община Банско, Общинският
съвет – гр. Банско, реши:
Одобрява проект за ПУП – ПП с регистър на
имотите и частите от тях, които попадат в серви-

РЕШЕНИЕ № 63
от 6 април 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и съгласно Решение № 14 от
протокол № 9 от 1.11.2016 г. на ОЕСУТ Общинският съвет – гр. Божурище, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за елементите на
техническата инфраструктура, линеен обект извън
границите на урбанизираните територии – за
обект: Трасе на разпределителен газопровод от
„Маркос“ – ООД, до регулацията на с. Гурмазово.
община Божурище, и газопроводни отклонения за
захранване на консуматори по опис – сигнатура
Бж-01-А38-ПУП, преминаващ по републикански
път ІІІ-618 (ул. Гурмазовско шосе) и полски път
18174.22.166 по КККР, одобрени със Заповед № РД18-24 от 28.03.2016 г. на изпълнителния директор
на АГКК, с дължината на трасето 2074,01 м,
включително с отклоненията до всички имоти,
граничещи с цитираните пътища.
Председател:
Г. Димитров
4221

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА
РЕШЕНИЕ № 455
от 18 май 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1,
ал. 2, т. 6, чл. 3, ал. 3, т. 2 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, чл. 12,
ал. 2 от Наредбата за анализите на правното
състояние и приватизационните оценки и за
условията и реда на лицензиране на оценители,
чл. 2, ал. 1, т. 3, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6,
ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите и
Решение № 346 от протокол № 25 от 26.01.2017 г.
на Общинския съвет – гр. Горна Оряховица,
Общинският съвет – гр. Горна Оряховица, реши:
1. Приема правния анализ, приватизационната оценка и информационния меморандум на
обект: имот № 255117 по плана на земеразделяне
на гр. Долна Оряховица с площ 2073 кв. м ведно
с построените в него сгради:
– двуетажна сграда – ветеринарна лечебница
в стопанския двор по плана на земеразделяне на
гр. Долна Оряховица с площ 156 кв. м;
– монолитна двуетажна сграда в груб строеж
със ЗП 218 кв. м.
2. Продажбата на общинския нежилищен имот
по т. 1 да се извърши чрез публичен търг с явно
наддаване.
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3. Търгът ще се проведе при следните условия:
3.1. начална тръжна цена – 31 040 лв., от които:
– 8349,29 лв. – за ветеринарна лечебница, която
е освободена от ДДС;
– 10 401,70 лв.  – за двуетажна сграда в груб
строеж, която е освободена от ДДС;
– 4687,74 лв.  – за прилежащ терен, който е
освободен от ДДС;
– 7601,26 лв.  – за земята, която е освободена
от ДДС;
3.2. стъпка за наддаване – 5 % от началната
тръжна цена в размер 1552 лв.;
3.3. депозитът за участие – 10 % от първоначалната тръжна цена в размер 3104 лв., се
превежда по банкова сметка на общината IBAN
BG04FINV91503316803795, BIC код на „Първа
Инвестиционна Банка“ FINVBGSF, в срок до
20-ия ден считано от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“;
3.4. тръжната документация се получава в
Община Горна Оряховица, пл. Георги Измирлиев
№ 5, стая 213; цената на тръжната документация е
150 лв. без ДДС или 180 лв. с ДДС и се заплаща
в касата на общината, стая 108, преди получаване
на документацията; лицето, закупуващо тръжна
документация, следва да представи документ
за самоличност, а в случаите на представителство – документ, удостоверяващ представителната
му власт;
3.5. срок за закупуване на тръжна документация – до 15-ия ден считано от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“;
3.6. срок за подаване на предложенията за
участие в търга – 12 ч. на 24-тия ден считано от
датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“;
3.7. посещения и огледи на обекта могат да се
извършват всеки работен ден от 8 до 17 ч., но не
по-късно от деня, предхождащ търга, в работно
време след закупуване на документация;
3.8. търгът ще се проведе на 24-тия ден считано от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ в 14 ч. в стая 102 на Община
Горна Оряховица;
3.9. достигнатата тръжна цена на продадения
по т. 1 общински нежилищен имот да се заплати
еднократно или разсрочено в левове; при разсрочено плащане началната вноска не трябва да е помалка от 50 % от определената цена; разсрочване
на дължимата част – до 6 месеца след датата на
подписване на договора; лихвата върху останалата
дължима част е в размер на ОЛП плюс 10 пункта
надбавка – от деня на сключването на договора за
продажба до окончателното изплащане на обекта.
4. Утвърждава тръжна документация и проект
на договор за продажба на имота по т. 1.
5. Възлага на кмета на общината да подготви
търга и да назначи тръжна комисия за провеждането му.
6. Упълномощава кмета на община Горна Оряховица да одобри протокола от проведения търг,
да определи спечелилия участник със заповед и
да сключи договор за продажба.
Председател:
Д. Костадинов
4195
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ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ
РЕШЕНИЕ № 306
от 31 май 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 и чл. 129, ал. 1 ЗУТ,
Решение № 14 от протокол № 1 от 28.02.2017 г.
на Общинския експертен съвет по устройство
на територията Общинският съвет – гр. Козлодуй, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за промяна на предназначението от земеделска земя
за неземеделски нужди – предимно промишлена
устройствена зона, за „Изграждане на цех за
метални конструкции и арматурен двор, бетонов
възел и оранжерия за отглеждане на зеленчуци“ в поземлен имот 37798.203.20, м. Мерите,
землище гр. Козлодуй.
Решението може да бъде обжалвано от заинтересуваните лица чрез Община Козлодуй пред
А дминистративния съд – Враца, в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
Председател:
М. Занева
4230

ОБЩИНА ПЕРНИК
РЕШЕНИЕ № 552
от 30 май 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Перник, реши:
Одобрява проекта за подробен устройствен
план – план за регулация (ПУП – ПР) на улица
с осови точки (ОТ) 405 – ОТ 476 – ОТ 524 – ОТ
523 – ОТ 52201 – ОТ 522 – ОТ 524 – ОТ 6525 – ОТ
9524 – ОТ 52103 – ОТ 52102 – ОТ 52101 – ОТ
52001 – ОТ 52104 – ОТ 520 – ОТ 519 – ОТ 527 – ОТ
526, като:
С плана за регулация се проектира кръгово
кръстовище и се променят уличните регулационни линии на улици с ОТ 405 – ОТ 476 – ОТ
524 – ОТ 523 – ОТ 52201 – ОТ 522 – ОТ 524 – ОТ
6525 – ОТ 9524 – ОТ 52103 – ОТ 52102 – ОТ
52101 – ОТ 520 01 – ОТ 52104 – ОТ 520 – ОТ
519 – ОТ 527 – ОТ 526.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
Общинския съвет – гр. Перник, пред Административния съд – Перник.

4308

Председател:
И. Савов

РЕШЕНИЕ № 553
от 30 май 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Перник, реши:
Одобрява проекта за подробен устройствен
план – план за регулация (ПУП – ПР) на част
от квартал 31 по регулационния план на гр. Перник, кв. Димова махала, на част от квартал 14 по
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регулационния план на гр. Перник, кв. Рудничар,
и на част от квартал 155 по регулационния план
на гр. Перник, кв. Твърди ливади, като:
С плана за регулация се проектира изменение на
кръгово кръстовище и се променят уличните регулационни линии на улици с осови точки (ОТ) 9103 – ОТ
9103а – ОТ 8103 – ОТ 2018 – ОТ 2031 – ОТ 2026а – ОТ
2026б – ОТ 2026 – ОТ 2030б – ОТ 2030а – ОТ 2030 – ОТ
6107 – ОТ 7107а – ОТ 7107-ОТ 6107.
Променя се уличната регулационна линия на
УПИ ХХVІІ в квартал 14, кв. Рудничар.
Променя се уличната регулационна линия на
УПИ І в квартал 31, кв. Димова махала.
Променя се уличната регулационна линия на
УПИ І в квартал 155, кв. Твърди ливади.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
Общинския съвет – Перник, пред Административния съд – Перник.

4309

Председател:
И. Савов

ОБЩИНА „РОДОПИ“ –
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
РЕШЕНИЕ № 148
от 29 май 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 и чл. 14, ал. 4 ЗУТ Общинският съвет „Родопи“ реши:
Отказва да одобри проект за частично изменение на ПУП (ПРЗ) за част от кв. 3 и кв. 5 от
регулационния план на с. Дедово, община „Родопи“, област Пловдив, курорт „Равнища“, съгласно
предложения със заявление с вх. № 9424-203 от
31.08.2015 г. проект за ЧИ на ПУП, с който е
предвидено следното:
в кв. 3 – отпадат УПИ ІІ-5 и ІІІ-8 и се образуват нови УПИ ІІ-5, VІ-5, 11 и ІІІ-8 по червените,
сините и зелените линии, надписи и зачертаване;
в кв. 5 – отпадат УПИ ІІІ-9 и ІV-10 и се образуват нови УПИ ІІІ-9 и ІV-10 по червените,
сините и зелените линии, надписи и зачертаване
и отпада част от улица с осови точки 14-11 и се
проектират нови задънени улици с осови точки
11-11а и 14-14а по кафявото зачертаване и надписи.
Неразделна част от решението е графичната
част на проекта за ПУП (ПРЗ).
Решението подлежи на оспорване пред Административния съд – Пловдив, в 30-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
Общинския съвет „Родопи“.

4244

За председател:
В. Хаджиева

ОБЩИНА РАЗГРАД
РЕШЕНИЕ № 346
от 23 май 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 и чл. 22,
ал. 1 ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 и чл. 110, ал. 1, т. 5
ЗУТ Общинският съвет – Разград, реши:

ВЕСТНИК

БРОЙ 48

1. Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната
територия – трасе за водопровод до поземлен имот
с № 023294 в землището на с. Дянково, община
Разград, в местността Пунарлък, собственост на
възложителя – „Беркай – 2010“ – ЕООД, с. Дянково, през поземлен имот с № 000335, представляващ пасище – земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, общинска
собственост, и през имоти с № 000170 и 000171,
представляващи полски пътища, общинска собственост. Трасето е с обща дължина 592,62 л. м
и общ сервитут 355,57 кв. м съгласно приложения
парцеларен план.
2. Решението да бъде изпратено на кмета
на община Разград и областния управител на
област Разград.
Решението подлежи на оспорване по реда на
чл. 215 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването му
в „Държавен вестник“ пред Административния
съд – Разград.
Председател:
Н. Радославова
4229

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД
РЕШЕНИЕ № 486
от 29 март 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с решение на ОЕСУТ,
прието с протокол № 2 от 8.02.2017 г., и докладна
записка с вх. № 82 от 13.03.2017 г. на Община Свиленград Общинският съвет – Свиленград, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план и специализирана план-схема като част от КИП (комплексен инвестиционен проект) за изграждане на
външен електропровод, захранващ ПИ № 101003,
м. Казака, землището на с. Младиново, община
Свиленград.
Неразделна част от решението са приложените
план и графична и текстова част.
Председател:
Н. Динков
4245

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
РЕШЕНИЕ № 919
от 25 май 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Стара Загора, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – изменение на план за регулация и план
за застрояване за новообразуваните имоти от
територията на кв. Железник, Стара Загора, обхващащ квартали № 638, 640, 641, 642, 643, 644,
645, 646, 647, 648, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668,
669, 673, 674, 681, 682, 685, 686, 687, 690, 692, 693,
694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704,
705, 706, 707, 708, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718,
719, 721, 723, 724, 726, 727, 732, 733, 734, 735, 736
и 737 по плана на гр. Стара Загора.
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На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Стара Загора до Административния съд – Стара
Загора.
Председател:
Т. Брайков
4269
РЕШЕНИЕ № 981
от 25 май 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Стара Загора, реши:
1. Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на външен водопровод
за ПИ № 084033 в землище с. Богомилово,
община Стара Загора, с обща дължина на водопроводното трасе 90 м, преминаващо през ПИ
№ 084025 – „полски път“, улица с о.т. 12 –  о.т. 13,
и ПИ № 084034 – „пасище, мера“, в землище
с. Богомилово, община Стара Загора – публична
общинска собственост, за нуждите на Красимир
Тенев Алдинов.
2. Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на канализация за ПИ
№ 084033 в землище с. Богомилово, община Стара
Загора, с обща дължина на водопроводното трасе
88 м, преминаващо през ПИ № 084025 – „полски
път“, улица с о.т. 12 – о.т. 13, и ПИ № 084034 – „пасище, мера“, в землище с. Богомилово, община
Стара Загора – публична общинска собственост,
за нуждите на Красимир Тенев Алдинов.
3. Одобрява схема „Водопровод и канализация“ за ПИ № 084033 в землище с. Богомилово,
община Стара Загора.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Стара Загора до Административния съд – Стара
Загора.
Председател:
Т. Брайков
4270
РЕШЕНИЕ № 982
от 25 май 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Стара Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на допълнително водоснабдяване на с. Хрищени, община Стара Загора, с обща
дължина на трасето 387 м, преминаващо през
ПИ № 000159 – „полски пътища“, ПИ № 000105
и ПИ № 000160 – „пасища, мери“ – публична
общинска собственост, ПИ № 000080 – „горски
пътища“, ПИ № 000161 – „територии на водностопански хидромелиоративни съоръжения“, и
ПИ 000296 – „дървопроизводителни горски площи“ – държавна частна собственост, за нуждите
на „Водоснабдяване и канализация“ – ЕООД.
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На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Стара Загора до Административния съд – Стара
Загора.
Председател:
Т. Брайков
4271
РЕШЕНИЕ № 983
от 25 май 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Стара Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на външно ел. захранване на
хлораторна помпа в землище с. Хрищени, община Стара Загора, с обща дължина на кабелното
трасе 73 м, преминаващо през второстепенна
улица с о.т. 59 – о.т. 60, и ПИ 000160 – „пасища,
мери“ – публична общинска собственост, ПИ
000080 – „горски пътища“, ПИ 000221 – „територии на водностопански хидромелиоративни съоръжения“, и ПИ 000296 – „дървопроизводителни
горски площи“ – държавна частна собственост,
за нуждите на „Водоснабдяване и канализация“ – ЕООД.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Стара Загора до Административния съд – Стара
Загора.
Председател:
Т. Брайков
4272
РЕШЕНИЕ № 984
от 25 май 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Стара Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на външно ел. захранване
на ПИ № 085031 в местност Ханчето по КВС на
землище с. Змейово, община Стара Загора, с обща
дължина на кабелното трасе 64 м, преминаващо
през улица с о.т. 344 – о.т. 345 –  о.т. 346, път IV
клас № 002950 и полски път № 002925 – публична общинска собственост, за нуждите на Диньо
Митев Динев.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Стара Загора до Административния съд – Стара
Загора.
Председател:
Т. Брайков
4273
РЕШЕНИЕ № 985
от 25 май 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Стара Загора, реши:
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Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата
инфраструктура – трасе на външен водопровод
на ПИ № 085031 в местност Ханчето по КВС
на землище с. Змейово, община Стара Загора, с
обща дължина на водопроводното трасе 162 м,
преминаващо през път I V к лас № 002950 и
полски път № 002925, улица с о.т. 341-342-343 и
улица с о.т. 344-345-346 – публична общинска
собственост, за нуждите на Диньо Митев Динев.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Стара Загора до Административния съд – Стара
Загора.
Председател:
Т. Брайков
4274
РЕШЕНИЕ № 986
от 25 май 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Стара Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на довеж дащ път до
ПИ № 212002 в местност Воденицата по КВС
на землище с. Пряпорец, община Стара Загора, преминаващо през ПИ с идентификатор 68850.317.956 – „пасище“ – п ублична общинска собственост, и ПИ с идентификатор
68850.317.955 – „водно течение, река“, държавна
час т на собс т венос т, ПИ 0 0 0677 в зем л и ще
с. Пря пор ец – „вът р еш на р ек а“ – д ърж а вна
п убли чна собст веност, с обща д ъ л ж ина на
пътното трасе 144 м за нуждите на „Зелената
воденица“ – ЕООД.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Стара Загора до Административния съд – Стара
Загора.
Председател:
Т. Брайков
4275

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ
РЕШЕНИЕ № 14
от 31 май 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 64, ал. 2 ЗУТ
Общинският съвет – гр. Търговище, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за водопровод към поземлен имот
с идентификатор 73626.316.38 по кадастралната
карта за землището на гр. Търговище през поземлени имоти – общинска и частна собственост,
в землището на гр. Търговище.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Общин-
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ския съвет – гр. Търговище, пред Административния съд – Търговище.
Председател:
Х. А лиева
4227
РЕШЕНИЕ № 15
от 31 май 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Търговище, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен п лан за елек т роза х ранване на ПИ
№ 73626.518.111 в землището на гр. Търговище,
който е част от комплексен проект за инвестиционна инициатива в условията на чл. 150, ал. 2
ЗУТ за обект: „МТТ – 100 kVA, 20/0,4 kV и СрН
за електрозахранване на ПИ № 73626.518.111,
гр. Търговище“, с който се засягат поземлени
имоти № 73626.316.50 и № 73626.317.92 в землището на гр. Търговище.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване чрез Общинския съвет – гр. Търговище, пред Административния
съд – Търговище.
Председател:
Х. Алиева
4228
33. – Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол на основание чл. 32,
ал. 1, т. 4 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, § 2 от допълнителните
разпоредби на Закона за сделките с компенсаторни инструменти, чл. 22, чл. 45а, чл. 45б,
ал. 1 и 2 и чл. 45е от Наредбата за условията
и реда за организиране и провеждане на централизирани публични търгове за продажба на
акции – собственост на държавата, във връзка
с договор № 24 от 17.11.2003 г. за възлагане на
техническото изпълнение на централизирани
п у б л и ч н и т ърг ов е, ск л ючен с „БФБ – С о фия“ – А Д, и Решение № 117 от 21.02.2003 г.
на МС (ДВ, бр. 20 от 2003 г.) за приемане на
годишен списък на търговските дружества с
държавно участие в капитала, при приватизацията на които се допуска плащане с непарични
платежни средства през 2003 г., Решение № 855
от 8.12.2003 г. (ДВ, бр. 109 от 2003 г.), Решение
№ 974 от 11.12.2004 г. (ДВ, бр. 111 от 2004 г.),
Решение № 424 от 2.07.2008 г. (ДВ, бр. 73 от
2008 г.), Решение № 576 от 1.07.2009 г. (ДВ,
бр. 72 от 2009 г.), Решение № 885 от 20.12.2010 г.
(ДВ, бр. 102 от 2010 г.) и Решение № 202 от
10.04.2014 г. (ДВ, бр. 34 от 2014 г.) на МС за
изменение и допълнение на Решение № 117
от 21.02.2003 г. на МС, Решение № 2253-П от
15.04.2003 г., Решение № 2611-П от 15.01.2004 г.,
Решение № 2681-П от 10.03.2004 г., Решение
№ 2935-П от 8.12.2004 г., Решение № 2886-П от
9.09.2004 г., Решение № 3072-П от 28.06.2006 г.,
Решение № 3178-П от 15.04.2008 г., Решение
№ 3187-П от 4.08.2008 г., Решение № 3298-П от
17.12.2012 г. и протоколно решение № 4603 от
6.06.2017 г. на ИС на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол обявява:
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7 „БДЖ – ТРАНСИМПЕКС“ – СОФИЯ
АД

5 „СТС – СЛАБОТОКОВИ
СЪЕДИНИТЕЛИ“
(„СТС“) – АД
6 „ЧЕРНОМОРСКО
ЗЛАТО“ – АД
II.

3 „ОРАНЖЕРИИ ГИМЕЛ“ – АД
4 „СКЪТ МИЗИЯ“ – АД

1 „БУЛМИКС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ“ („АГРО МЕЛ
БГ") – АД
2 „МРАЗ“ – АД
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2.06.2017
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1. Начало на четиридесети централизиран публичен търг, на който се предлагат за продажба акции от следните дружества:
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2. Централизираният публичен търг за продажба на пакетите акции, посочени в т. 1 от
обявлението, ще се проведе на „Приватизационен
пазар“, сегмент „Централизиран публичен търг“
на „Българска фондова борса – София“ – АД, при
условията на Правилника за работа на борсата
и приложение № 9 – Правила за организация и
провеждане на централизирани публични търгове.
3. Началната дата на предлагането на акциите за продажба на централизирания публичен
търг е шестият работен ден считано от датата
на обнародване на обявлението в „Държавен
вестник“.
4. Крайната дата на предлагането на акциите
за продажба на централизирания публичен търг е
четиринадесетият работен ден считано от датата
на обнародване на обявлението в „Държавен
вестник“. Продължителността на централизирания публичен търг е до изтичане на срока
по предходното изречение или до изчерпване
на предложеното на търга количество акции.
5. Седем дни преди началната дата на централизирания публичен търг „БФБ – София“ – АД,
ще публикува информационните проспекти/
меморандуми за дружествата по т. 1 в своя
бюлетин или на своята интернет страница.
6. В случаите на различие на посочените
данни от тръжното обявление и информационните проспекти за дружествата да се считат
тези от тръжното обявление.
7. За дружествата от раздел I на тръжното
обявление не се изисква актуализация на информационните проспекти съгласно чл. 21, ал. 3 от
Наредбата за условията и реда за организиране
и провеж дане на централизирани публични
търгове за продажба на акции – собственост
на държавата.
8. Информационни ят меморанд у м на
„БДЖ – Трансимпекс“ – АД, София, се предоставя на заинтересовани лица с цел запознаване
с информацията в меморандума в сградата на
АПСК – София, ул. Врабча № 23, от 9 до 17 ч.
всеки работен ден от датата на обнародване на
тръжното обявление в „Държавен вестник“ до
крайната дата за провеждане на ЦПТ. В срока
по предходното изречение да бъде предоставена
възможност на желаещите да получат екземпляр
от информационния меморандум на дружеството след заплащане на сума в размер 1000 лв. с
ДДС за всеки от тях в касата на АПСК.
4224
7. – Шуменският университет „Епископ Константин Прес лавск и“ обявява конк у рси за:
доцент по: област на висше образование 1.
Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието
и дидактика – Професионално образование и
обучение) – един, със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“; област на висше
образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (Теория на
възпитанието и дидактика – Специално образование) – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“; главен асистент по
област на висше образование 2. Хуманитарни
науки, професионално направление 2.4. Религия
и теология (Теология – Нов завет) – един, със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
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вестник“. Документи се подават в ректорската
канцелария на ШУ, Шумен, ул. Университетска
№ 115, корпус 1, каб. 107. За информация: тел.:
054/830 495, вътр. 121, GSM: 0899 901 943.
4109
6. – Институтът за исторически изследвания
при БАН – София, обявява конкурс за заемане
на академична длъжност доцент, професионално направление 2.2. История и археология,
научна област 05.03.04. История на България
(Нова българска история), за секция „История
на българския национален въпрос“ със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в канцеларията на института,
1113 София, бул. Шипченски проход № 52, бл.
17, ет. 2, тел. (02) 870-85-13.
4243
1. – Регионалният исторически музей – Шумен, обявява конкурс за заемане на академична длъжност доцент в отдел „Нумизматика“
по професионално направление 2.2. История
и археология (Нумизматика) за нуж дите на
РИМ – Шу мен, със срок 2 месеца от обнарод ва нет о в „Държа вен вес т н и к“. Сп ра вк и
и приемане на документи – в деловодството
на РИМ – Шумен, бул. Славянски № 17, тел.
054/875487; 0899 90 38 38.
4222
2. – Регионалният исторически музей – Шумен, обявява конкурс за заемане на академична
длъжност главен асистент в отдел „Средновековна археология“ по професионално направление 2.2. История и археология (Средновековна
археология) за нуждите на РИМ – Шумен, със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Справки и приемане на документи – в
деловодството на РИМ – Шумен, бул. Славянски
№ 17, тел. 054/875487; 0899 90 38 38.
4223
8. – Столичната община на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за изменение на плана за регулация
и застрояване на м. Орландовци – Малашевци, кв. 109 (част), кв. 215 (част), задънена улица
по о.т. 177а – 177б, който е изложен в район
„Сердика“. Заинтересуваните могат да направят
писмени възражения, предложения и искания
по проекта на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ чрез район „Сердика“.
4225
92 . – Ст о л и ч н ат а общ и н а на о снова н ие
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен план – изменение
на план за регулация за отпадане на улица между квартали 5 и 6 и създаване на нови УПИ
XXII-2603, 2602, XXIII-2604, 2602, XXIV-1886,
2605, XXV-1416, XXVI-1257 и XXVII – общ., от
нов кв. 5, м. Малинова долина – Обслужващи
обекти на Околовръстен път, който е изложен
в район „Витоша“. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ в едномесечен срок от датата на обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общината
чрез район „Витоша“.
4143
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14. – Община Велико Търново на основание
чл. 128, aл. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за външно ел. захранване
на ПИ № 46532.16.2, местност Ръта, землище
на с. Малки чифлик, община Велико Търново,
с цел промяна предназначението на земята.
Проектът се намира и може да бъде разгледан
в общинската админист раци я, ста я 516. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до кмета на
община Велико Търново в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
4107
5. – Община Девня на основание чл. 128,
а л. 1 ЗУ Т съобщава че е изработен проект
на подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за обект „Кабелно трасе
20 kV за присъединяване на потребителите на
електрическа енергия към разпределителните
електрически мрежи от ПИ 20482.119.693 до
ПИ 20482.505.214 по КККР на гр. Девня“. Съгласно чл. 128, ал. 5 ЗУ Т в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
4149
18. – Община Казанлък на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУ Т съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план, парцеларен план на
подземен електропровод за захранване на поземлен имот (ПИ) № 061011 с НТП – „нива“, собственост на Костадин Николов Марков, преминаващ през поземлен имот № 000147 – „полски
път“, публична общинска собственост, местност
Посата, всички в землището на с. Овощник,
община Казанлък (ЕК АТТЕ 40292), с дължина
на трасето 199,4 м и сервитут 0,398 дка. В едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да разгледат проекта в стая 11 на Община Казанлък
и на основание чл. 128, ал. 5 ЗУ Т да направят
писмени възражения, предложения и искания
по проекта.
4137
19. – Община Казанлък на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУ Т съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
на водопровод за захранване на поземлени имоти № 27499.180.335 и № 027499.91.1, собственост
на „Скинатик“ – ЕООД, преминаващ през ПИ
№ 223.544, с начин на т р. ползване – пасище – публична общинска собственост, местност
Под Енина, всички в землището на с. Енина,
община Казанлък. В едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да разгледат проекта в стая
18 на Община Казанлък и на основание чл. 128,
ал. 5 ЗУ Т да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта.
4138
20. – Община Казанлък на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
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подробен устройствен план – парцеларни планове на подземен електропровод, водопроводно
отклонение, канализационно отклонение, газопроводно отклонение от поземлен имот (ПИ)
№ 35167.38.711, землище Казанлък, за захранване
на ПИ № 023030, землище Бузовград, собственост
на „Промет Сейф“ – ЕООД, преминаващ през ПИ
с начин на тр. ползване: № 000173 – „напоителен
канал“, и № 000172 и № 000178 – „полски път“,
публична общинска собственост, местност Зад
Тунджа, всички в землището на с. Бузовград,
община Казанлък (EKATTE 06848), с дължина на
трасето на ел. провода 33 м, на водопроводното
отклонение 37 м, на канализационно отклонение
68 м и на газопроводното отклонение 328 м. В
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да разгледат проекта в стая 18 на Община Казанлък
и на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ да направят
писмени възражения, предложения и искания
по проекта.
4140
21. – Община Казанлък на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план, парцеларен план
на подземен електропровод и водопровод за
захранване на поземлен имот (ПИ) № 000724 с
НТП – „индивидуално застрояване“ – собственост на „Капрони“ – А Д, до КЕИ „Копаците“,
№ 000102, преминаващи през ПИ № 000019,
№ 0 0 0 0 41 – „ д ъ р в о п р о и з в о д и т е л н а г о р с к а
площ“ – частна държавна собственост, местност
Копаците, всички в землището на с. Шипка,
община Казанлък (ЕК АТТЕ 40292), с дължина
на ел. трасето 357 м и сервитут 0,750 дка, а
на водопровода с дължина 364 м и сервитут
0,219 дка. В едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да разгледат проекта в стая 11 на
Общ ина К азан л ък и на основание ч л. 128,
ал. 5 ЗУТ да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта.
4141
3. – Община Перник на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че е изработен проект за изменение на подробен
устройствен план – план за регулация и план за
застрояване (ПУП – ПР и ПЗ) на част от кв. 161
и 155 по плана на гр. Перник, кв. Твърди ливади, като с плана за регулация се променя
уличната регулация на улица с осови точки
(о.т.) 2013 – о.т. 9062 – о.т. 2062 между кв. 161
и 155 и се преномерира кв. 161 на номер 8161
и кв. 155 на номер 9155. В едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ на
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация. Проектът се намира в сградата на общинската администрация, Перник,
п л. Св. И ва н Ри лск и № 1 А , е т. 12 , с та я 6,
сл. тел. 076/684-260.
4231
1. – Общ и на Перу щ и ца на основа н ие
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е представен
за разглеждане и приемане проект за подробен
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устройствен план – план за улична регулация
(ПУР) за новоурбанизирана територия в обхвата
на устройствена зона Смфп съгласно ОУП на
община Перущица, одобрен с Решение № 83,
взето с протокол № 9 от 31.08.2015 г. на Общинския съвет – гр. Перущица, за обект: Северозападна дъга на околовръстна улица – част – до
вк л юч ва не в ул. Черн и вр ъх – окон чат елен
проект, община Перущица. Проектът е изложен в сградата на Община Перущица, ет. 3,
стая № 5. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУ Т в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по представения проект до общинската
администрация – Перущица.
4214
9. – Община Поморие на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУ Т съобщава, че е изработен проект
за подробен уст ройствен план – парцеларен
план за определяне на трасе на техническата
инфраструктура за обект „Външно ел. захранване на жилищна сграда в ПИ 35033.24.185,
м. Хижата, землище гр. Каблешково, община
Поморие“ и сервитут, преминаващи през ПИ
35033.24.308 (път ІV клас, общинска публична
собственост), с дължина на трасето около 148
м, които са изцяло в територия на транспорта.
Проектът за ПУП – ПП е изложен в сградата
на Община Поморие, ул. Солна № 5. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУ Т заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения
по проекта до Община Поморие в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
4200
1. – Община Разлог на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУ Т съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен
план за трасе на „Кабел 20 kV“ – съоръжение на
техническата инфраструктура, за захранване на
Мини ВЕЦ в ПИ № 039002, м. Грамади, землище
на с. Бачево, община Разлог, с възложител ЕТ
„Милчо Метохлиев – ММ – 50“. Трасето минава
през имоти с № 000133, № 000185, № 025009,
№ 025010, № 024018, № 024023 и № 039001, землище на с. Бачево, община Разлог. Проектът е
изложен в стая № 306 на Община Разлог. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУ Т в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
за и н т ер е с у ва н и т е л и ца мог ат да на п ра вя т
писмени възражения, предложения и искания
по проекта за подробен устройствен план до
общинската администрация.
4196
2. – Община Разлог на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен
план за трасе на напорен тръбопровод – съоръжение на техническата инфраструктура, за
водоснабдяване на Мини ВЕЦ в ПИ № 039002,
м. Грама ди, землище на с. Бачево, община
Разлог, собственост на ЕТ „Милчо Метохлиев – ММ – 50“. Трасето минава през имоти с
№ 000167, № 000217, № 039001 и № 039002, землище на с. Бачево, община Разлог. Проектът е изложен в стая № 306 на Община Разлог. На основание
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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.
4197
3. – Община Разлог на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУ Т съобщава, че е изработен проект
за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план за трасе на водопровод и трасе
на кабел НН –   съоръжения на техническата
инфраструкт у ра, за захранване на поземлен
имот № 61813.266.887, м. Растовец, землище
на г р. Ра з лог, общ и на Ра з лог, с обс т венос т
на Георги Иванов Илиев. Трасетата минават
през имоти с № 61813.658.2, № 61813.266.883 и
№ 61813.256.651, землище на гр. Разлог, община
Разлог. Проектът е изложен в стая № 306 на
Община 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 за подробен устройствен
план до общинската администрация.
4198
4. – Община Разлог на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен
план за трасе на кабелна линия 20 kV – съоръжение на техническата инфраструктура, от
ТП „АПК“ в ПИ 61813.757.82, кв. 87 по плана
на гр. Разлог до съществуващ ст ълб в оста
на ВЕЛ „Звезда“ в ПИ 61813.110.41, м. Саровица, землище на гр. Разлог, община Разлог.
Трасето минава през имоти с № 61813.105.229,
№ 61813.109.6, № 61813.110.41, № 61813.112.759 и
№ 61813.558.27, землище на гр. Разлог, община
Разлог. Проектът е изложен в стая № 306 на
община 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 за подробен устройствен
план до общинската администрация.
4199
4. – Община гр. Стамболийски, област Пловдив, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава,
че е изработен ПУП – парцеларен план за обект
„Присъединяване на инсталация за завод за
хартия „Монди Стамболийски“ към ЕПМ на
ниво 110 kV“, подобект „Нова кабелна линия
110 kV от ново поле 110 kV в п/ст „Монди“
110/6,3 kV до п/ст 110/20/6 kV „Нови Кричим“.
Заинтересуваните лица могат да се запознаят
със съдържанието на проекта в отдел „УТ“ в
Община Стамболийски и при несъгласие на
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ да направят писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“.
4299
7. – Община Тутракан на основание чл. 128,
ал. 1 и 2, чл. 124а, ал. 1 и чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ
съобщава, че е изработен подробен устройствен
план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за под-
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обект „Отводнителни, укрепителни и дренажни
ребра“ към обект: „Изготвяне на идеен проект
за градска пречиствателна станция за отпадъчни
води (ГПСОВ), гр. Тутракан, и работни проекти
за линейната инфраструктура“, за елементи на
техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираната територия с възложител Община Тутракан. Плановете и придружаващата
ги документация са изложени в сградата на
Община Тутракан с административен адрес:
Тутракан, ул. Трансмариска № 31, ет. 2, стая
№ 13. На основание чл. 128, ал. 2 и 5 ЗУ Т заинтересуваните лица могат в едномесечен срок
от обнародване на обявлението да направят
писмени възражения, предложения и искания
по проекта до общинската администрация.
4247
9. – Община Чирпан на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУ Т съобщава на заинтересуваните лица,
че е изработен проект за подробен уст ройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за
елементите на техническата инфраструктура
за обек т: „Рехаби ли таци я на железоп ът ни я
участък Пловдив – Бургас – фаза 2“, проект 2:
„Подготовка за строителство на участъци по
железопътната линия Пловдив – Бургас“, позиция 5: „Модернизация на железопътен участък
Оризово – Михайлово“, извън урбанизираната
територия в землищата на с. Рупките, с. Свобода, с. Малко Тръново и гр. Чирпан, община
Чирпан, област Стара Загора, и проект за подробен устройствен план – частично изменение
на план за регулация и застрояване (ЧИПРЗ)
за обек т: „Рехаби ли таци я на железоп ът ни я
у част ък Пловдив – Бу ргас – фаза 2“, проект
2: „Подготовка за строителство на участъци
по железопътната линия Пловдив – Бу ргас“,
позиция 5: „Модернизация на железопътен участък Оризово – Михайлово“, в урбанизираната
територия на гр. Чирпан и с. Свобода, община
Чирпан, област Стара Загора. Документацията
по изработените проекти е на разположение
всеки работен ден в стая № 4, ет. 1 в сградата
на Община Чирпан. Съгласно чл. 128, ал. 5
ЗУТ писмени възражения, предложения и искания по проекта могат да бъдат подавани до
общинската администрация в едномесечен срок
от обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“.
4176

С ЪД И Л И Щ А
Върховният административен съд на основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че
е постъпило оспорване от сдружение с нестопанска цел „БАСМА“ със седалище и адрес на
управление гр. Хаджидимово, ул. Ореляк № 7,
община Ха д ж и димово, област Благоевг ра д,
представлявано от председателя на управителния съвет Иван Стоилов Сабахлъков, на Заповед
№ РД-09-263 от 22.03.2017 г. на министъра на
земеделието и храните за определяне на размера
на средствата за преходна национална помощ
за тютюн за 2016 г., по което е образувано
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адм. д. № 5247/2017 г. по описа на Върховния
административен съд.
4259
Административният съд – Благоевград, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава,
че по протест от прокурор от Окръжна прокуратура – Благоевград, с който са оспорени
като незаконосъобразни чл. 22, т. 5 и чл. 28 от
Наредбата за условията и реда за записване,
отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община
Сатовча, приета с Решение № 130 по протокол
№ 11 от 21.09.2016 г. на Общинския съвет – с.
Сатовча, е образувано адм. дело № 389/2017 г.,
което е насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание на 14.07.2017 г. от 10 ч.
4242
Административният съд – Бургас, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 от А дминистративнопроцесуалния кодекс съобщава, че
е постъпило оспорване от Окръжна прокуратура – Бургас, против чл. 1, ал. 2, чл. 48, 49 и
50 от Наредбата за управление на общинските
пътища на територията на община Поморие,
приета с Решение № 390 от 20.12.2008 г. на Общинския съвет – гр. Поморие. По оспорването е
образувано адм. дело № 1305/2017 г., насрочено
за 14.09.2017 г. от 11,10 ч.
4240
Административният съд – Велико Търново,
на основание чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпила
жалба от „Булконт-2“ – ЕООД, Софи я 1510,
район „Подуяне“, ул. Бдин № 1, с която се оспорва разпоредбата на чл. 98, ал. 1, изречение
трето от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 532 от 19.04.2005 г.
на Общинск и я съвет – г р. Велико Търново,
за което е образувано адм. д. № 387/2017 г.
по описа на А дминистративния съд – Велико
Търново. Съдебното заседание е насрочено за
14.07.2017 г. от 9,45 ч.
4290
А дминистративни ят съд – Враца, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от
Административнопроцесуален кодекс съобщава,
че е постъпило оспорване на прокурор при
Окръжна прокуратура – Враца, на чл. 1, ал. 3
и чл. 22, ал. 4 от Наредба № 21 за управление
на общинските пътища в община Криводол,
приета с Решение № 89 по протокол № 13 от
27.05.2016 г. на Общинския съвет – гр. Криводол, по което е образувано адм. дело № 263 от
2017 г., насрочено за 18.07.2017 г. от 11 ч.
4236
А дминистративни ят съд – Враца, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от
А дминистративнопроцесуален кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от сдружение
с нестопанска цел „Български правозащитен
алианс“ – Пловдив, на Наредба № 11 за управление на общинските пътища на територията
на община Роман, приета с Решение № 137 по
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протокол № 18 от 17.02.2005 г. на Общинския съвет – гр. Роман, по което е образувано адм. дело
№ 249/2017 г., насрочено за 18.07.2017 г. от 11 ч.
4237
А дминистративни ят съд – Враца, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от
А дминистративнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от сдружение
с нестопанска цел „Български правозащитен
алианс“ – Пловдив, против разпоредбите на
чл. 37, ал. 1, т. 1 и чл. 40 от Наредбата за организацията и безопасността на движението и
дисциплината на водачите на превозни средства
и пешеходците в община Враца, по което е
образувано адм. дело № 352/2017 г., насрочено
за 18.07.2017 г. от 11 ч.
4238
Административният съд – Добрич, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от А дминистративнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е постъпил протест на В. Вичев, прокурор
в Окръжна прокуратура – Добрич, срещу Наредбата за организацията, безопасност та на
движението и дисциплината на водачите на
превозни средства и пешеходците на територията на община гр. Добрич, приета с Решение
№ 18-1 от 28.03.2017 г. на Общинския съвет – гр.
Добрич, в частта на чл. 36, ал. 1, която разпоредба се намира в противоречие с разпоредби,
представл яващи нормативни разрешени я от
по-висок ранг, и се иска прогласяване на нейната незаконосъобразност. По оспорването е
образувано адм. д. № 314/2017 г. по описа на
А дминист рат ивни я съд – Добри ч. Дело т о е
насрочено за 26.09.2017 г. от 13 ч.
4291
Административният съд – Добрич, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от А дминистративнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е постъпило оспорване от Окръжна прокуратура – Добрич, чрез протест на Наредбата за ред
и условия за поставяне на преместваеми обекти
на територията на община Тервел, приета от
Общинския съвет – гр. Тервел, с Решение № 1-6
по протокол № 1 от 23.01.2002 г. на Общинския
съвет – гр. Тервел, в частта на чл. 5, предл. 2,
буква „д“ от раздел VІІІ от наредбата, с което
се иска обявяване нищожността на разпоредбата, тъй като въведената с нея регламентация е
създадена от Общинския съвет – гр. Тервел, при
липса на материална компетентност за това. По
оспорването е образувано адм. д. № 315/2017 г.
по описа на А дминистративния съд – Добрич.
Делото е насрочено за 26.09.2017 г. от 13,15 ч.
4292
А дминистративни ят съд – Кърд жа ли, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и
2 АПК съобщава, че е постъпило оспорване от
Окръжна прокуратура – Кърджали, на разпоредбите на чл. 52, ал. 1, т. 1, предложения първо,
второ и трето от Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени
на услуги на територията на община Кърджали, приета с Решение № 94 от 29.05.2008 г. на
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Общинския съвет – гр. Кърджали, по което
е образувано адм. д. № 132/2017 г. на А дминистративния съд – Кърджали, насрочено за
разглеждане в открито съдебно заседание на
12.07.2017 г. от 10 ч.
4261
А дминистративни ят съд – Кърд жа ли, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1
и 2 АПК съобщава, че е постъпило оспорване
от Паско Тошев Запрянов от Димитровград
на разпоредбите на чл. 85, т. 4, пр. 4.1.2, 4.1.3,
4.3.1 и 4.3.3 от Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени
на услуги на територията на община Кърджали, приета с Решение № 94 от 29.05.2008 г. на
Общинския съвет – гр. Кърджали, по което
е образувано адм. д. № 137/2017 г. на А дминистративния съд – Кърджали, насрочено за
разглеждане в открито съдебно заседание на
12.07.2017 г. от 10 ч.
4262
Административният съд – Ловеч, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е постъпил протест от прокурор
п ри Ок ръж на п рок у рат у ра – Ловеч, п рот ив
чл. 4, ал. 1, т. 4 и 5, чл. 59 и 62 от Наредбата
за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията
на община Луковит, приета от Общинския съвет – гр. Луковит, по който е образувано адм.
д. № 119/2017 г. по описа на А дминистративния
съд – Ловеч, насрочено за разглеждане в о.с.з.
на 21.06.2017 г. от 11 ч.
4284
Административният съд – Ловеч, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е постъпил протест от прокурор
п ри Ок ръж на п рок у рат у ра – Ловеч, п рот ив
чл. 15, ал. 1, чл. 43, ал. 2, чл. 49, ал. 4, чл. 50,
ал. 2 – в частта относно думата „безсрочно“,
чл. 51, 56 и чл. 70, ал. 1 от Наредбата за реда
за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество, приета от Общинския
съвет – гр. Луковит, по който е образувано адм.
д. № 120/2017 г. по описа на А дминистративния
съд – Ловеч, насрочено за разглеждане в о.с.з.
на 21.06.2017 г. от 11 ч.
4285
А дминис тративни ят съд – Ловеч, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и
2 АПК съобщава, че е постъпил протест от
прокурор при Окръжна прокуратура – Ловеч,
против текстове на чл. 4, ал. 1, т. 4, чл. 18а,
чл. 25, ал. 1 в частта относно „при неспазване
на посочените в него място и площ, при неплащане на месечната такса в продължение на
един месец“, чл. 42, ал. 2, т. 6 и чл. 53, ал. 2 от
Наредбата за определянето и администрирането
на местните такси и цени на услуги на територията на община Тетевен, приета с Решение
№ 395 от 28.02.2017 г. на Общинския съвет –
гр. Тетевен, по който протест е образувано адм.
д. № 82/2017 г. по описа на А дминистративния
съд – Ловеч.
4293
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А дминис тративни ят съд – Ловеч, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и
2 АПК съобщава, че е постъпил протест от
прокурор при Окръжна прокуратура – Ловеч,
против чл. 19, т. 5 от Наредбата за условията и
реда за записване, отписване и преместване на
деца в общинските детски градини на територията на община Ловеч, приета от Общинския
съвет – гр. Ловеч, в частта относно критерия
„деца на работещи в детската градина“, по който е образувано адм. д. № 151/2017 г. по описа
на А дминистративния съд – Ловеч, насрочено
за разглеждане в о.с.з. на 26.07.2017 г. от 11 ч.
4294
Административният съд – Монтана, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че е образувано адм. д. № 223/2017 г.
по протест на прокурор при Окръжна прокуратура – Монтана, срещу разпоредбите на чл. 54,
чл. 95, ал. 1 и 2 от Наредбата за организацията
на движението на територията на гр. Монтана,
приета с Решение № 626 от 14.06.2007 г., изм.
и доп. с решения № 426 от 25.02.2010 г., № 470
от 27.05.2010 г., № 488 от 22.06.2010 г., № 522
от 16.09.2010 г., № 631 от 28.04.2011 г., № 461
от 14.02.2013 г., № 1020 от 22.07.2014 г., № 104
от 25.02.2016 г. и № 203 от 28.06.2016 г. на Общинския съвет – гр. Монтана. Конституирани
страни по делото са: протестираща страна – прокурор при Окръжната прокуратура – Монтана,
ответник – Общинският съвет – гр. Монтана,
и служебно конституирана страна – Окръжната прокуратура – Монтана. А дминистративно
дело № 223/2017 г. е насрочено за 14.07.2017 г.
от 10,40 ч.
4260
Административният съд – Плевен, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и
2 от А дминист рат ивноп роцесуа лни я кодекс
съобщава, че е подаден протест от прокурор
при Окръж на прок у рат у ра – Плевен, срещ у
чл. 1, ал. 2, чл. 36 и 37 от Наредба № 18 за
управление на общинските пътища в община
Левски, приета с Решение № 180 от 29.09.2008 г.
на Общинския съвет – гр. Левски, по който е
образувано адм. дело № 383/2017 г. по описа
на А дминистративния съд – Плевен.
4192
А д м и н и с т р а т и в н и я т с ъ д – П л о вд и в, н а
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1
А ПК съобщава, че е образу вано а дм. дело
№ 1334 по описа за 2017 г. на А дминистративния съд – Пловдив, по протест от прокурор
при Окръжна прокуратура – Пловдив, против
чл. 1, ал. 2, чл. 31, ал. 1 и 2 и чл. 32, ал. 1, 2 и
3 от Наредбата за управление на общинската
пътна мрежа и улици в община Съединение,
приета с Решение № 144, взето с протокол № 12
от 28.01.2009 г. на Общинския съвет – гр. Съединение.
4191
Административният съд – Пловдив, второ
отделение, ІІ състав, на основание чл. 181 във
връзка с чл. 188 АПК съобщава, че от СНЦ
„Български правозащитен алианс“ – Пловдив,
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е постъпило оспорване на административен
акт – чл. 46 от Наредба № 1 за поддържане
и опазване на обществения ред, чистотата и
общественото имущество, за организацията и
безопасността на движението на територията
на община „Марица“, област Пловдив, в частта
„или от упълномощени от него лица“, по което
е образувано адм.д. № 1499/2017 г., по описа
на А дминистративния съд – Пловдив. Делото
е насрочено за 20.09.2017 г. от 9 ч.
4239
Административният съд – Разград, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и
2 от А дминист рат ивноп роцесуа лни я кодекс
съобщава, че е постъпил протест от прокурор
в Окръжна прокуратура – Разград, с искане да
бъдат обявени за незаконосъобразни разпоредбите на чл. 14, т. 5 и 6, чл. 20, ал. 3, т. 2, чл. 30,
ал. 4, 5 и 6 и чл. 31, ал. 1, т. 4 от Наредба № 29
за условията и реда за записване, отписване и
преместване на децата в предучилищна възраст
в детските градини и училищата на територията на община Исперих, приета с решение
на Общинския съвет – гр. Исперих, по който
е образувано адм. д. № 88/2017 по описа на
Административния съд – Разград, насрочено за
11.07.2017 г. от 10,30 ч. Всеки, който има правен
интерес, може да се присъедини към оспорването или да встъпи като страна до началото
на устните състезания при всяко положение на
делото съгласно чл. 189, ал. 2 АПК.
4193
Административният съд – Разград, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и
2 от А дминист рат ивноп роцесуа лни я кодекс
съобщава, че е постъпил протест от прокурор
в Окръжна прокуратура – Разград, с искане да
бъдат обявени за незаконосъобразни разпоредбите на чл. 16, ал. 3, чл. 51, ал. 1, 2 и чл. 52 на
Наредба № 9 за определянето и администрирането на местни такси и цени за услуги на
територията на община Завет, приета с решение на Общинския съвет – гр. Завет, по който
е образувано адм. д. № 90/2017 г. по описа на
Административния съд – Разград, насрочено за
11.07.2017 г. от 10,30 ч. Всеки, който има правен
интерес, може да се присъедини към оспорването или да встъпи като страна до началото
на устните състезания при всяко положение на
делото съгласно чл. 189, ал. 2 АПК.
4194
Административният съд – Разград, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и
2 от А дминист рат ивноп роцесуа лни я кодекс
съобщава, че е постъпил протест от прокурор
в Окръжна проку рату ра – Разград, с искане
да бъдат обявени за нищожни разпоредбите
на чл. 23, ал. 1, т. 4, чл. 40, чл. 41, ал. 3, т. 6 и
7, чл. 51, ал. 1 и 2 и чл. 52 от Наредба № 9 за
определянето и администрирането на местните
такси и цени на услуги на територията на община Завет, приети с решение на Общинския
съвет – гр. Завет, по който е образувано адм.
д. № 94/2017 по описа на А дминистративния
съд – Разг ра д, насрочено за 11.07.2017 г. о т

С Т Р.

70

ДЪРЖАВЕН

10,30 ч. Всек и, кой т о и ма п ра вен и н т ерес,
може да се присъедини към оспорването или
да встъпи като страна до началото на устните
състезани я при всяко положение на делото
съгласно чл. 189, ал. 2 АПК.
4263
Административният съд – Русе, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
А дминистративнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване на текстовете
на чл. 23, ал. 2 и 3, чл. 29, ал. 3, чл. 30, т. 1,
4, 4.1 и 4.2, чл. 32, ал. 2, чл. 34, ал. 2 и чл. 35,
т. 1 от Наредба № 12 за управлението на пътната мрежа в община Две могили, област Русе,
по което оспорване е образувано адм. д. № 168
по описа на А дминистративния съд – Русе, за
2017 г., V състав, насрочено за разглеждане в
съдебно заседание на 12.07.2017 г. от 11 ч.
4128
Административният съд – Русе, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване на текстовете на
чл. 21, ал. 3, чл. 31, ал. 2 и чл. 67, ал. 1, т. 5,
букви „в“ и „г“ от Наредба № 7 за управлението
на общинските пътища на територията на община Иваново, приета и последващо изменена
с решения на Общинския съвет – с. Иваново,
по което оспорване е образувано адм. д. № 159
по описа на А дминистративния съд – Русе, за
2017 г., V състав, насрочено за разглеждане в
съдебно заседание на 12.07.2017 г. от 11 ч.
4129
Административният съд – Сливен, на основание чл. 181, ал. 1 АПК съобщава, че в съда
е образувано адм. д. № 130/2017 г. по описа на
съда, което е насрочено за 5.07.2017 г. от 14,15 ч.,
по което предмет на оспорване са 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 и сл. (раздел IV), чл. 66, 67 и 68 от
Наредбата за управление на общинските пътища
на община Котел, приета с Решение № 199 от
5.05.2005 г. на Общинския съвет – гр. Котел.
4126
Административният съд – Смолян, на основание чл. 188 АПК съобщава, че е образувано
адм. д. № 192/2017 г. по протест на Окръжна
прокуратура – Смолян, срещу нормите, както
следва: чл. 72, ал. 3, т. 7 от Наредба № 13 по
чл. 55 и чл. 56, ал. 2 ЗУ Т за преместваемите
обекти, за рек ламните, информационните и
декоративно-мону менталните елементи и за
рекламната дейност на територията на община Мадан, област Смолян, приета с Решение
№ 232 от 26.10.2016 г. по протокол № 18 от
26.10.2016 г. на Общинския съвет – гр. Мадан.
Съдът уведомява, че делото е насрочено за
11.07.2017 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.
4131
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А дминистративният съд – София област,
трети състав, на основание чл. 188 във връзка
с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че в А дминистративния съд – София област, е образувано
адм. дело № 509/2017 г. по описа на съда по протест на Окръжна прокуратура – София, против
разпоредбата на чл. 45, ал. 2, т. 8 от Наредбата
за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните
елементи на територията на община Ботевград,
приета с Решение № 172 от 29.07.2010 г. на Общинския съвет – Ботевград, като се претендира
нейната нищож ност. А дминистративно дело
№ 509/2017 г. е насрочено за разглеж дане в
открито съдебно заседание на 27.09.2017 г. от
10 ч. Конституирани страни в производството
са: оспорващ – Окръжна прокуратура – София,
и ответник – Общински съвет – Ботевград, чрез
председателя му.
4146
А дминистративният съд – София област,
седми състав, на основание чл. 189, ал. 1, чл. 191,
ал. 2, чл. 192 и 188 във връзка с чл. 181, ал. 1
и 2, чл. 196, чл. 157, ал. 1, пр. 2 и чл. 163 АПК
съобщава, че в Административния съд – София
област, е образувано адм. д. № 526/2017 г. по
описа на съда по протест на Окръжна прокуратура – София, което е насрочено за разглеждане
в открито съдебно заседание на 20.09.2017 г. от
10 ч. и по което предмет на оспорване са чл. 1,
ал. 2, чл. 8е, ал. 2, чл. 29, 30, 31 и 33 от Наредбата за управление на общинските пътища в
община Костинброд, приета с Решение № 226 от
7.11.2008 г. на Общинския съвет – гр. Костинброд. Конституирани страни в производството
са: оспорващ – Ок ръж на прок у рат у ра – Софи я, и а дминист ративен орган – Общинск и
съвет – гр. Костинброд.
4295
А дминистративният съд – Търговище, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2
А ПК с ъобща ва, че е пос т ъп и л п ро т ес т о т
Ок ръж на п рок у рат у ра – Търговище, п рот ив
разпоредбите на чл. 39, ал. 2, пр. 5 и на т. 5 от
декларация по приложение № 2 към чл. 39, ал. 3
от Наредбата за условията и реда за записване,
отписване и преместване на деца в предучилищна възраст в детските градини и училищата
на територията на община Търговище, приета с
Решение № 10 по протокол № 12 от 31.08.2016 г.
на Общинския съвет – гр. Търговище, по който
е образувано адм.д. № 62/2017 г. по описа на
А дминистративния съд – Търговище. Делото е
насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 4.07.2017 г. от 10 ч.
4235
Административният съд – Хасково, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2
от А дминистративнопроцесуалния кодекс съобщава, че по постъпил протест от прокурор
при Окръжна прокуратура – Хасково, с който
се оспорват чл. 13, т. 6, чл. 18, ал. 2 „Общи
критерии“, т. 4; чл. 31, ал. 3, чл. 32 и чл. 36,
ал. 5 от Наредба № 27 за условията и реда за
записване, отписване и преместване на деца в
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предучилищна възраст в общинските детски
градини и училища на територията на община
Свиленград, приета от Общинския съвет – Свилен г ра д, по кой т о е о бра зу ва но а д м. дело
№ 537/2017 г. по описа на А дминистративния
съд – Хасково, насрочено за 20.09.2017 г. от
10,30 ч.
4215
А дминис тративни ят съд – Хасково, на
основа н ие ч л. 188 във вр ъ зк а с ч л. 181 о т
А дминистративнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест от проку рор при
Окръжна проку рату ра – Хасково, срещу чл. 1,
ал. 2 и чл. 37, ал. 2 от Наредбата за управление на общинската пътна мрежа и улици на
територията на община Любимец, по който е
образувано адм. дело № 555/2017 г. по описа на
А дминистративния съд – Хасково, насрочено
за 27.09.2017 г. от 10 ч.
4145
Административният съд – Хасково, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 от А дминистративнопроцесуалния кодекс съобщава, че
е постъпил протест от проку рор при Окръжна
проку рату ра – Хасково, срещу чл. 17, ал. 5 от
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на община Свиленград, по който
е образувано адм. дело № 443/2017 г. по описа
на Административния съд – Хасково, насрочено
за 27.09.2017 г. от 10 ч.
4286
Бургаският районен съд, гражданска колегия,
ХL състав, призовава Франк Белвиън Мбунгу
с последен адрес Великобритания, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 26.07.2017 г. в
13,30 ч. като ответник по гр. дело № 2975/2017 г.
за връчване на преписи от съдебните книжа по
реда на чл. 48 ГПК, заведено от Лазарина Атанасова Тилева на основание чл. 127, ал. 2 и 3 и
чл. 127 „а“ СК. Ответникът да посочи съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.
4234
Великотърновският районен съд уведомява
А лександрос Конярис, роден на 19.09.1975 г.,
граж данин на Република Гърция, с неизвестен
адрес и без регистриран постоянен и настоящ
адрес в Република България, че има качеството
на ответник по гр.д. № 1391/2017 г. по описа на
Районния съд – Велико Търново, образувано по
предявен от Екатерина Владимирова Василева
иск с правно основание чл. 49 СК, като съдът
му указва, че в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ следва да се яви
в деловодст вото на Районни я съд – Велико
Търново, за връчване на съобщение по чл. 131
ГПК ведно с исковата молба и приложенията
към нея.
4233
Врачанският районен съд, 3 състав, призовава Франко Фарина, роден на 21.12.1959 г.,
ответник по гр. д. № 1746/2017 г. по описа на
Врачанския районен съд, заведено от Младен-
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ка Вескова Петкова в качеството є на майка
и законна представителка на детето Софи я
Франко Фарина, и двете от с. Мраморен, община Враца, по чл. 143 СК, като му указва,
че следва в двуседмичен срок от датата на
обнародването на съобщението в „Държавен
вестник“ да се яви в стая 115 на Врачанския
районен съд – гражданско деловодство, за да му
бъдат връчени преписи от исковата молба с
приложенията към нея по чл. 131 ГПК. При
неявяване в дадения срок на ответника ще му
бъде назначен особен представител на основание чл. 48, ал. 2 ГПК.
4132
Ломският районен съд съобщава на ответника Абдулкафи А л Моуса, роден на 5.04.1973 г.,
граж данин на Сирия, сега с неизвестен адрес,
да се яви в двуседмичен срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“ в
гражданското деловодство на Ломския районен
съд, пл. Свобода 8, Лом, за да посочи адрес в
Република България, на който да бъде призован, и да получи препис от исковата молба и
приложенията към нея ведно с разпореждане по
гр. д. № 976/2017 г. по описа на съда, заведено
от Емилия Каменова Цветанова от с. Сливата,
община Лом, област Монтана, ул. Димит ър
Благоев 12, за развод – по чл. 49, ал. 1 СК. В
случай, че не се яви, за да получи съдебните
книжа в указания срок, и не посочи съдебен
адрес, съдът ще му назначи особен представител
на основание чл. 48, ал. 2 ГПК.
4133
Пловдивският районен съд, ІІ бр. състав,
съобщава на Антонио Де Хесус Лопес Тешейра,
роден на 25.12.1969 г., граж данин на Португалия, сега с неизвестен адрес, че в едномесечен срок считано от датата на публикацията
следва да се яви в съда и да получи съдебните
книжа като ответник по гр.д № 7462/2015 г.
на ПдРС, ІІ бр. състав, заведено от Росица
Маринова Тодоранова с основание чл. 123 СК
и чл. 310, ал. 5 ГПК, с оглед депозиране на
писмен отговор по чл. 131 ГПК. Ако въпреки
публикацията ответникът не се яви в съда при
разглеж дане на делото, съдът му назначава
особен представител.
4296
Р а й о н н и я т с ъ д – г р. С р ед е ц , по ч.г р. д.
№ 217/2017 г. по описа на съда кани държателя на всички или на част от 2280 поименни
акции с номинална стойност по 100 лв. всяка
и с право на глас, с поредни номера от 1 до
2280, от капитала на „Винарска изба „Странджа Шато Росеново“ – А Д, с. Росеново, ЕИК
102200787, собственост на „Кооперация Росица-92“, в несъстоятелност – с. Росеново, ЕИК
812109816, п редс та вл я ва на о т си н д и ка Ма я
Петрова Великова, за обезсилване на ценните книги. Предупреж дава всеки държател на
всички или на част от акциите, че ако не заяви
правата си в посочения срок, ценните книги
ще бъдат обезсилени. Нареж да на „Винарска
изба „Ст ран д жа Шато Росеново“ – А Д, със
седалище и адрес на управление с. Росеново,
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ЕИК 102200787, да не извършва никакви плащания на гореописаните ценни книги. Насрочва
съдебно заседание за произнасяне по обезсилването на 1.08.2017 г. от 10 ч., за които дата
и час да се призове молителят „Кооперация
Росица-92“, в несъстоятелност, ЕИК 812109816,
чрез синдика си.
4232
Софийският градски съд, І граж данско отделение, 18 състав, на основание чл. 76, ал. 1
ЗОП Д Н П И у ведом я ва , че и ма о бра з у ва но
гр.д. № 3781/2017 г. въз основа на постъпило
мотивирано искане от Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество срещу
Андрей Върбанов Петков с постоянен адрес:
София, ж.к. Стрелбище № 60А, вх. Д, ет. 11,
ап. 176, и Гинка Димчева Хаджийска-Петкова
с адрес: София, район „Красно село“, ж.к. Белите брези № 16, ет. 9, ап. 36, за отнемане на
имущество на обща стойност 405 797,17 лв.,
описано, както следва:
На основание чл. 72 и чл. 63, ал. 2, т. 2 във
връзка с чл. 62 ЗОПДНПИ от Андрей Върбанов
Петков и Гинка Димчева Хаджийска-Петкова:
– су мата в ра змер 20 0 0 0 л в., пол у чена
п р и п р од а ж б а т а н а л е к а в т о м о б и л „ Хо н да А корд“, регист рационен № СА 4667 НВ,
р а м а № S H H C G 9 5 8 0 X U 0 0 16 3 9, д в и г а т е л
№ F20BGE201624, дата на първа регистрация
12.03.2007 г., придобит на 8.09.2008 г.;
– сумата в размер 700 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуж даване
на лек автомобил „Мерцедес 200“, peг. № С
3049 ВА, рама № WDB12322010002192, двигател
№ 10292010001038, зелен, дата на първа регистрация 8.01.1981 г.
На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с
чл. 62 ЗОПДНПИ от Андрей Върбанов Петков:
– сумата в размер 1892,87 лв., представляваща равностойността на погасителни вноски по
кредити по разплащателна сметка № BG97PRCB
92301017636415 в левове, открита на 26.07.2007 г.
в „ПроКредит Банк“ – ЕА Д, с титуляр А ндрей
Върбанов Петков;
– сумата общо в размер 132 805,90 лв., формирана като сбор меж ду внесените суми от трети
лица по разплащателна сметка № BG97PRCB
92301017636415 в левове, открита на 26.07.2007 г.
в „ПроКредит Банк“ – ЕА Д, с титуляр А ндрей
Върбанов Петков;
– с у мата в ра змер 99 0 0,33 л в., п редс тав л я в а щ а р а вно с т ой но с т т а н а пог ас и т е л н и
вноски по кредит по разплащателна сметка
в евро № BG20PRCB 92301417636410, открита
на 26.07.2010 г. в „ПроКредит Банк“ – ЕА Д, с
титуляр А ндрей Върбанов Петков;
– сумата в размер 1800 лв., представляваща
равностойност та на погасителни вноск и по
кредит по разплащателна сметка BG 74UBBS
80021015023610 в левове, открита на 23.07.2003 г.
в „Обединена българска банка“ – А Д, с титуляр
Андрей Върбанов Петков;
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– сумата в размер 29 838,64 лв., внесена по
спестовната сметка „Без ограничение“ в левове с № BG79 R ZBB91551087874311, открита на
3.09.2008 г. в „Райфайзен Банк България“ – ЕАД,
с титуляр Андрей Върбанов Петков;
– сумата общо в размер 4100 лв., внесена
на каса, по разплащателна сметка № BG39
UNCR 7000 4519 7503 55 в левове, открита на
19.07.2010 г. в „УниКредит Булбанк“ – А Д, с
титуляр Андрей Петков;
– сумата общо в размер 18 572,44 лв., представляваща вноски от трети лица по разплащателна сметка № BG39 UNCR 7000 4519 7503 55
в левове, открита на 19.07.2010 г. в „УниКредит
Булбанк“ – А Д, с титуляр Андрей Петков;
– сумата общо в размер 713,88 лв., внесена
на каса, по разплащателна сметка № BG60
UNCR 7000 4520 8620 82 в евро, открита на
12.02.2013 г. в „УниКредит Булбанк“ – А Д, с
титуляр Андрей Петков;
– сумата в размер 180 000 лв., представляваща част от върнат заем на Андрей Петков
от Димитър Кожу харов;
– сумата в размер 3906,60 лв., представляваща
част от върнат заем от „Крест Комерс“ – ООД.
На основание чл. 63, ал. 2, т. 4 във връзка с
чл. 62 ЗОПДНПИ от Гинка Димчева ХаджийскаПеткова:
– сумата общо в размер 1566,49 лв., представляваща вноски на каса от проверяваното лице
по разплащателна сметка в левове № BG90 PRCB
92301037480219 в „ПроКредит Банк“ – ЕА Д, с
титуляр Гинка Димчева Хаджийска-Петкова.
Съгласно определение от 19.04.2017 г. по
гр. дело № 3781/2017 г. по описа на СГС, І ГО,
18 състав, съдът определя едномесечен срок
считано от датата на обнародване на обявлението в „Държавен вестник“, в който заинтересованите лица могат да предявят своите
претенции върху имуществото, като предявят
претенциите си пред СГС.
Гра ж данско дело № 3781/2017 г. по описа на СГС, І ГО, 18 състав, е насрочено за
разглеж дане в открито съдебно заседание на
19.10.2017 г. в 11,30 ч.
4310
С о фи йс к и я т г р а дс к и с ъд н а о с нов а н ие
чл. 17, ал. 1, т. 8 ЗПП вписва промени по ф.д.
№ 2274/1990 г. за политическа партия с наименование „Български земеделски народен съюз“,
както следва: Вписва промени в устава на политическа партия „Български земеделски народен
съюз“, приети с решение на 40-ия конгрес на
партията от 18.12.2016 г., който е неразделна част
от настоящото решение. Вписва нов състав на
членовете на Постоянното присъствие на БЗНС:
Александър Тодоров Христов, Цветанка Андреева Андреева, Дичко Иванов Минчев, Пламен
Величков Кръстев, Николай Георгиев Василев,
Таня Иванова Бушева, Николай Нанков Ненчев, в качеството му на председател на БЗНС.
Партията се представлява от председателя на
БЗНС Николай Нанков Ненчев.
4315
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ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
78. – „Ен Ен Пенсионноосигурително дружество“ – ЕАД, на основание чл. 189 от Кодекса за социално осигуряване обнародва:
ОТЧЕТ
за всеобхватния доход за годината, приключваща на 31.12.2016 г.
2016 г.,
хил. лв.
Приходи от управление на активи:
Универсален пенсионен фонд
Доброволен пенсионен фонд
Професионален пенсионен фонд
Печалби от преоценка на финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата
Приходи от лихви от финансови активи
Други приходи
Общо приходи от дейността
Разходи за персонала
Разходи за комисиони на осигурителни посредници
Разходи за външни услуги и материали
Разходи за амортизации
Други разходи за дейността
Общо разходи за дейността
Оперативна печалба
Разходи за данъци
Печалба за годината
Друг всеобхватен доход, подлежащ на рекласификация в печалбата или загубата в последващи периоди, нетно от данъци
Друг всеобхватен доход, неподлежащ на рекласификация в печалбата или
загубата в последващи периоди, нетно от данъци
Общо всеобхватен доход за годината, нетно от данъци

2015 г.,
хил. лв.

12,655
1,156
920
14,731

13,204
617
956
14,777

845
431
3
16,010
(3,588)
(860)
(4,356)
(374)
(510)
(9,688)
6,322
(539)
5,783

268
386
3
15,434
(3,391)
(935)
(5,304)
(483)
(818)
(10,931)
4,503
(410)
4,093

-

-

29
5,812

4,093

ОТЧЕТ
за финансовото състояние за годината, приключваща на 31.12.2016 г.
2016 г.,
хил. лв.

2015 г.,
хил. лв.

Активи
Парични средства и парични еквиваленти
Депозити
Финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата
Вземания от пенсионни фондове
Други активи
Отсрочени данъчни активи
Машини, съоръжения и оборудване
Нематериални активи
Общо активи
Пасиви и собствен капитал
Задължения
Задължения към персонала
Задължения към осигурителни посредници
Задължения към доставчици
Задължения за данък върху дохода
Задължения към пенсионните фондове

11,726
-

  1,106

12,156
1,689
102
31
507
312
29,618

11,819
1,264
103
18
556
175
26,767

539
262
164
52
-

398
229
292
210
68
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2016 г.,
хил. лв.

Деривативни финансови инструменти
Други задължения
Специализирани резерви
Пенсионен резерв
Общо пасиви
Собствен капитал
Основен капитал
Резерв за гарантиране на минимална доходност
Законови резерви
Резерви за плащане на база акции
Печалби и загуби
Общо собствен капитал
Общо пасиви и собствен капитал

2015 г.,
хил. лв.

200
1,217

3
213
1,413

54
54
1,271

40
40
1,453

11,600
10,054
1,160
1,125
4,408
28,347
29,618

11,600
8,650
1,160
917
2,987
25,314
26,767

ОТЧЕТ
за промените в собствения капитал за годината, приключваща на 31.12.2016 г.
Основен
капитал,
хил. лв.

Печалби
и загуби,
хил. лв.

11,600

1,050

7,544

1,004

275

21,473

Печалба за периода
Друг всеобхватен доход, нетно от данъци
Общо всеобхватен доход, нетно от данъци

-

4,093

-

-

-

4,093

-

-

-

-

-

-

-

4,093

-

-

-

4,093

Общи резерви
Нетно изменение на
резерва за гарантиране на минимална
доходност  

-

(642)

-

-

642

-

-

(1,106)

1,106

-

-

-

(408)

-

-

-

(408)

-

-

156

-

156

1,160

917

25,314

На 1 януари 2015 г.

Платени дивиденти
Плащане на база акции
На 31 декември 2015 г.

На 1 януари 2016 г.
Печалба за периода
Друг всеобхватен доход, нетно от данъци
Общо всеобхватен доход, нетно от данъци
Общи резерви
Нетно изменение на
резерва за гарантиране на минимална
доходност  

                                                       
-      
11,600

     2,987      

Резерв за
гарантиране
на минимална
доходност,
хил. лв.

8,650      

Общо
собствeн
капитал,
хил. лв.

Печалби
и загуби,
хил. лв.

11,600

2,987

8,650

1,160

917

25,314

-                                                        
                                                        
-      
                                                       
-      

5,783

-

-

-

5,783

                                                        
-      

Законови
резерви,
хил. лв.

Резерви за
плащане на
база акции,
хил. лв.

Основен
капитал,
хил. лв.

-

Резерв за
гарантиране
на минимална
доходност,
хил. лв.

Законови
резерви,
хил. лв.

Резерви за Общо собплащане ствeн капина база
тал,
акции,
хил. лв.
хил. лв.

29

-

-

-

29

5,812

-

-

-

5,812

-

-

-

-

-

(1,404)

1,404

-

-

-
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Печалби
и загуби,
хил. лв.

Резерв за
гарантиране
на минимална
доходност,
хил. лв.

Законови
резерви,
хил. лв.

(2,987)

-

-

-

(2,987)

-

-

-

208

208

4,408

10,054

1,160

1,125

28,347

                                                       
-      

На 31 декември 2016 г.

ВЕСТНИК

11,600

Резерви за Общо собплащане ствeн капина база
тал,
акции,
хил. лв.
хил. лв.

ОТЧЕТ
за паричните потоци за годината, приключваща на 31.12.2016 г.
2016 г.,
хил. лв.

2015 г.,
хил. лв.

Парични потоци от оперативна дейност
Получени такси от пенсионните фондове
Платени такси на пенсионни фондове
Постъпили средства в пенсионен резерв
Платени трудови възнаграждения и осигуровки
Платени комисиони на осигурителни посредници
Плащания към доставчици
Придобиване на финансови активи
Продажба на финансови активи

14,411

14,981

(173)

(687)

14

23

(3,113)

(3,008)

(830)

(1,217)

(4,691)

(5,819)

(26,613)

(25,775)

28,300

31,316

Постъпления от лихви

359

434

(Плащания)/постъпления от сделки с чуждестранна валута

(8)

(106)

(2,987)

(408)

Платен данък върху дохода

(710)

(317)

Платени  косвени данъци

(314)

(421)

Платени дивиденти

Други парични потоци от основната дейност

(80)

277

3,565

9,273

Покупка на машини и съоръжения

(470)

(363)

Нетни парични потоци, използвани в инвестиционната дейност

(470)

(363)

Нетни парични потоци от оперативна дейност
Парични потоци от инвестиционна дейност

Парични потоци от финансова дейност
Нетни парични потоци от финансова дейност
Нетно увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти

-

-

-

-

3,095

8,910

Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари

11,726

2,816

Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември

14,821

11,726

Съставител:
Г. Бозаджиева

Гл. изп. директор:
Н. Стойков

78а. – „Ен Ен Доброволен пенсионен фонд“ на основание чл. 189 от Кодекса за социално осигуряване
обнародва:
ОТЧЕТ
за промените в нетните активи на разположение на осигурените лица за годината, приключваща
на 31.12.2016 г.
2016 г.,
хил. лв.

2015 г.,
хил. лв.

Нетни финансови печалби/(загуби) от управление на финансови активи:
Нетни печалби/(загуби) от преоценка на финансови активи
Нетни печалби от сделки с финансови активи
Приходи от лихви

5,883

(271)

(69)

449

1,347

1,436

С Т Р.
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2016 г.,
хил. лв.

Приходи от дивиденти
Нетни печалби/(загуби) от сделки с чуждестранна валута
Обезценка на вземания
Други финансови разходи

2015 г.,
хил. лв.

644

556

(88)

2

(138)

(45)

(43)

(61)

7,536

2,066

(1,156)

(615)

6,380

1,451

Вноски за осигурени лица по сключени договори
Получени средства за осигурени лица, прехвърлени от други пенсионни фондове

11,692

11,472

381

564

Общо увеличения

12,073

12,036

(4,819)

(3,420)

(262)

(200)

Общо
Удръжки и такси от осигурителни вноски за управляващото дружество
Оперативен резултат
Промяна в осигурителните вноски:
Увеличения

Намаления
Изплатени средства на осигурени лица и пенсионери
Средства на осигурени лица, преминали в
други пенсионни фондове
Други намаления

(18)

(14)

Общо намаления

(5,099)

(3,634)

Общо

6,974

8,402

13,354

9,853

В началото на годината

107,006

97,153

В края на годината

120,360

107,006

Общо изменения в нетните активи на разположение на осигурените лица
Нетни активи на разположение на осигурените лица

Нетни активи на разположение на осигурените лица за годината, приключваща
на 31 декември 2016 г.
2016 г.,
хил. лв.

2015 г.,
хил. лв.

Активи
Парични средства и парични еквиваленти

25,266

6,689

Инвестиции, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата,
в това число:

95,362

100,361

       Ценни книжа, издадени или гарантирани от Република България

22,237

20,291

       Български корпоративни облигации
       Чуждестранни държавни ценни книжа
       Чуждестранни корпоративни ценни книжа
       Акции и дялове в колективни инвестиционни схеми  
       Деривативни финансови инструменти
Вземания  от управляващото дружество
Общо активи

1,518

648

34,669

34,530

1,390

10,402

35,548

34,490

67

-

-

68

120,695

107,118

-

24

313

56

Пасиви
Деривативни финансови инструменти
Задължения към управляващото дружество
Други задължения
Общо пасиви
Нетни активи на разположение на осигурените лица

22

32

335

112

120,360

107,006

БРОЙ 48

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 7 7   

ОТЧЕТ
за паричните потоци за годината, приключваща на 31 декември 2016 г.
2016 г.,
хил. лв.

2015 г.,
хил. лв.

Парични потоци от оперативна дейност
Получени вноски за осигурени лица

11,692

11,472

Изплатени средства на осигурени лица

(4,670)

(3,286)

Изплатени средства на пенсионери

(20)

(15)

Средства на осигурени лица, прехвърлени от други пенсионни фондове

381

564

Средства на осигурени лица, прехвърлени на други пенсионни фондове

(262)

(200)

Платени такси на управляващото дружество

(831)

(679)

Получени лихви

1,435

1,332

711

560

Получени дивиденти
Придобити финансови активи

132,683

156,996

Продадени финансови активи

(122,385)

(167,716)

(157)

(136)

Нетни парични потоци от оперативна дейност

18,577

(1,108)

Нетно изменение на парични средства и парични еквиваленти

18,577

(1,108)

Други парични потоци

Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември
Съставител:
Г. Бозаджиева

6,689

7,797

25,266

6,689

Гл. изп. директор:
Н. Стойков

78б. – „Ен Ен Професионален пенсионен фонд“ на основание чл. 189 от Кодекса за социално
осигуряване обнародва:
ОТЧЕТ
за промените в нетните активи на разположение на осигурените лица за годината, приключваща
на 31.12.2016 г.
2016 г.,
хил. лв.

2015 г.,
хил. лв.

Нетни финансови печалби/(загуби) от управление на финансови активи:
Нетни печалби/(загуби) от преоценка на финансови активи

2,822

(377)

Нетни загуби от сделки с финансови активи

(43)

(4)

Приходи от лихви

778

811

Приходи от дивиденти

383

353

Нетни печалби (загуби) от сделки с чуждестранна валута

(46)

(1)

Обезценка на вземания

(39)

(13)

Други финансови разходи

(19)

(25)

Общо

3,836

744

Удръжки и такси от осигурителни вноски за управляващото дружество

(920)

(936)

Оперативен резултат

2 916

(192)

Вноски за осигурени лица по сключени договори

7,911

7,287

Получени средства за осигурени лица, прехвърлени от други пенсионни
фондове

3,302

3,213

Други увеличения

1

1

Общо увеличения

11,214

10,501

(348)

(215)

Промяна в осигурителните вноски
Увеличения

Намаления
Изплатени пенсии на осигурени лица и пенсионери

С Т Р.
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2016 г.,
хил. лв.

Върнати средства на Националния осигурителен институт за осигурени
лица по чл. 69б КСО
Средства за превеждане на НОИ за лица, променили осигуряването си
по реда на чл. 4в КСО
Средства на осигурени лица, преминали в други пенсионни фондове

2015 г.,
хил. лв.

(1,457)

(1,285)

(284)

-

(3,359)

(2,922)

Държавен бюджет

-

(13)

Други намаления

(2)

(2)

Общо намаления

(5,450)

(4,437)

Общо

5,764

6,064

Общо изменения в нетните активи на разположение на осигурените лица

8,680

5,872

В началото на годината

59,357

53,485

В края на годината

68,037

59,357

Нетни активи на разположение на осигурените лица

Нетни активи на разположение на осигурените лица за годината, приключваща
на 31.12.2016 г.
2016 г.,
хил. лв.
Активи
Парични средства и парични еквиваленти

2015 г.,
хил. лв.

15,389

3,882

Инвестиции, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата,
в това число:  

52,935

55,571

    Ценни книжа, издадени или гарантирани от Република България

13,609

11,374

    Български корпоративни облигации
    Чуждестранни държавни ценни книжа
    Чуждестранни корпоративни ценни книжа
    Акции и дялове в колективни инвестиционни схеми
Деривативни финансови инструменти
Общо активи

758
19,197                     

192
18,939                     

1,055

5,631

18,316

19,435

34

-

68,358

59,453

Пасиви
Деривативни финансови инструменти
Задължения към управляващото дружество
Други задължения
Общо пасиви
Нетни активи на разположение на осигурените лица

-

15

96

81

225

-

321

96

68,037

59,357

ОТЧЕТ
за паричните потоци за годината, приключваща на 31 декември 2016 г.
2016 г.,
хил. лв.

2015 г.,
хил. лв.

Парични потоци от оперативна дейност
Получени вноски за осигурени лица
Изплатени средства на осигурени лица и пенсионери

7,911

7,287

(1,866)

(1,513)

Средства на осигурени лица, прехвърлени от други пенсионни фондове

3,302

3,213

Средства на осигурени лица, прехвърлени на други пенсионни фондове

(3,359)

(2,922)

(905)

(924)

808

798

Платени такси на управляващото дружество
Получени лихви
Получени дивиденти
Придобити финансови активи

387

362

54,980

66,408
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2016 г.,
хил. лв.

Продадени финансови активи

2015 г.,
хил. лв.

(49,752)

Други парични потоци

  (69,894)

1

-

Нетни парични потоци от оперативна дейност

11,507

2,815

Нетно изменение на парични средства и парични еквиваленти

11,507

2,815

3,882

1,067

15,389

3,882

Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември
Съставител:
Г. Бозаджиева

Гл. изп. директор:
Н. Стойков

78в. – „Ен Ен Универсален пенсионен фонд“ на основание чл. 189 от Кодекса за социално осигуряване
обнародва:
ОТЧЕТ
за промените в нетните активи на разположение на осигурените лица за годината, приключваща
на 31.12.2016 г.
2016 г.,
хил. лв.

2015 г.,
хил. лв.

Нетни финансови приходи/(разходи) от управление на финансови активи:
Нетни печалби/(загуби) от преоценка на финансови активи

34,405

(6,663)

Нетни загуби от сделки с финансови активи

(1,109)

(92)

Приходи от лихви

10,802

11,250

Приходи от дивиденти

4,755

4,338

Нетни (загуби) от сделки с чуждестранна валута

(623)

(33)

Обезценка на вземания

(211)

(68)

Други финансови разходи

(306)

(356)

Общо приходи
Удръжки и такси от осигурителни вноски за управляващото дружество
Оперативен резултат

47,713

8,376

(12,655)

(12,926)

35,058

(4,550)

110,591

105,222

32,945

36,569

4

20

143,540

141,811

(1,230)

(798)

(36,578)

(28,561)

Промяна в осигурителните вноски
Увеличения
Вноски за осигурени лица по сключени договори
Получени средства за осигурени лица, прехвърлени от други пенсионни
фондове
Други
Общо увеличения
Намаления
Изплатени пенсии
Средства на осигурени лица, преминали в
други пенсионни фондове
Прехвърлени средства към пенсионен резерв

(14)

(23)

Прехвърляне на средства на осигурени лица

(9,068)

(3,207)

Други

(2)

(2)

(46,892)

(32,591)

96,648

109,220

131,706

104,670

В началото на годината

805,614

700,944

В края на годината

937,320

805,614

Общо намаления
Общо
Общо изменения в нетните активи на разположение на осигурените лица
Нетни активи  на разположение на осигурените лица
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Нетни активи на разположение на осигурените лица за годината, приключваща
на 31 декември 2016 г.
2016 г.,
хил. лв.

2015 г.,
хил. лв.

Активи
Парични средства и парични еквиваленти
Инвестиции, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата,
в това число:

231,429

42,137

708,296

766,086

       Ценни книжа, издадени или гарантирани от Република България

181,502

155,996

       Български корпоративни облигации
       Чуждестранни държавни ценни книжа
       Чуждестранни корпоративни ценни книжа
       Акции и дялове в колективни инвестиционни схеми  
        Деривативни финансови инструменти
Общо активи

12,490

4,837

267,657

267,793

12,011

76,154

234,636

261,306

436

-

940,161

808,223

Пасиви
Деривативни финансови инструменти
Задължения към управляващото дружество

-

203

1,280

1,127

Други задължения

1,561

1,279

Общо пасиви

2,841

2,609

937,320

805,614

Нетни активи на разположение на осигурените лица

ОТЧЕТ
за паричните потоци за годината, приключваща на 31 декември 2016 г.
2016 г.,
хил. лв.

2015 г.,
хил. лв.

Парични потоци от оперативна дейност
Получени вноски за осигурени лица

110,591

105,242

Изплатени средства на осигурени лица

(10,018)

(2,726)

32,945

36,569

Средства на осигурени лица, прехвърлени от други пенсионни фондове
Средства на осигурени лица, прехвърлени на други пенсионни фондове

(36,578)

(28,561)

Платени такси на управляващото дружество

(12,503)

(12,688)

11,324

10,377

Получени лихви
Получени дивиденти

4,855

4,482

Придобити финансови активи

815,374

859,978

Продадени финансови активи

(726,688)

(983,908)

(14)

(23)

4

(2)

189,292

(11,260)

189,292

(11,260)

42,137

53,397

231,429

42,137

Преведени средства за пенсионен резерв
Други
Нетни парични потоци от/(използвани в) оперативна дейност
Нетно изменение на парични средства и парични еквиваленти
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември
Съставител:
Г. Бозаджиева
4258

Гл. изп. директор:
Н. Стойков
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