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Министерски съвет
 Постановление № 165 от 8 август
2017 г. за изменение и допълнение на Наредбата за военния отчет на български
граждани и техника за мирно и военно
време, приета с Постановление № 167
на Министерския съвет от 2012 г.
6
 Постановление № 166 от 8 август
2017 г. за изменение и допълнение на
Устройствения правилник на Министерството на младежта и спорта,
приет с Постановление № 142 на Министерския съвет от 2013 г.
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Министерство на отбраната
 Протокол за съвместно обучение на
военнослужещи и военни служители
между Министерството на отбраната на Република България и Министерството на националната отбрана
на Румъния
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 Протокол за изменение на Протокола
за съвместно обучение на военнослужещи и военни служители между Министерството на отбраната на Репуб
лика България и Министерството на
националната отбрана на Румъния
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 Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството
и дейността на Националния военноисторически музей
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Министерство
на земеделието, храните
и горите
 Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 61 от 2006 г. за условия
та и реда за официална идентификация на животните, за които не са
предвидени изисквания в регламент на
Европейския съюз
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 Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № 6 от 2007 г. за условията и
реда за пасищно отглеждане на свине от източнобалканската порода и
нейните кръстоски
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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОД НО С ЪБРА Н И Е
УКАЗ № 170
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОСТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение и допълнение на Закона
за съдебната власт, приет от 44-то Народно
събрание на 27 юли 2017 г.
Издаден в София на 4 август 2017 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
съдебната власт (обн., ДВ, бр. 64 от 2007 г.;
изм., бр. 69 и 109 от 2008 г., бр. 25, 33, 42, 102
и 103 от 2009 г., бр. 59 от 2010 г., бр. 1, 23,
32, 45, 81 и 82 от 2011 г.; Решение № 10 на
Конституционния съд от 2011 г. – бр. 93 от
2011 г.; изм., бр. 20, 50 и 81 от 2012 г., бр. 15,
17, 30, 52, 66, 70 и 71 от 2013 г., бр. 19, 21, 53,
98 и 107 от 2014 г., бр. 14 от 2015 г., бр. 28,
39, 50, 62 и 76 от 2016 г., бр. 13 от 2017 г.;
Решение № 1 на Конституционния съд от
2017 г. – бр. 14 от 2017 г.)
§ 1. В чл. 28, ал. 1 след думите „изборният член на Висшия съдебен съвет“ се добавя „подал молба до съответната колегия
в 14-дневен срок от деня на изтичане или
предсрочно прекратяване на мандата“, а след
думите „заемана преди избора“ се добавя „или
на равна по степен длъжност в органите на
съдебната власт“.
§ 2. В чл. 50, ал. 1 след думата „инспекторите“ се добавя „подали молба до съответната
колегия на Висшия съдебен съвет в 14-дневен
срок от деня на изтичане или предсрочно
прекратяване на мандата“, а след думата
„възстановяват“ се добавя „на заеманата преди избора или на равна по степен длъжност
в съответните органи на съдебната власт“.
§ 3. В чл. 195 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 3 след думите „търговска дейност“
се добавя „под каквато и да е форма, включително лично, чрез подставено лице и/
или с явен и/или със скрит пълномощник“,
а думите „на професионалните сдружения
на съдии, прокурори и следователи или на
други юристи“ се заменят с „професионални
сдружения, в които членуват“;

б) точка 4 се изменя така:
„4. получава възнаграждение за извършване на дейност по договор или по друго
правоотношение с държавна, общинска или
обществена организация, търговско дружество, кооперация, юридическо лице с нестопанска цел, физическо лице или едноличен
търговец и да упражнява свободна професия
или друга платена професионална дейност;“
в) точка 5 се отменя.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Съдия, прокурор и следовател, докато
заема длъжността си, може да получава и
възнаграждение за:
1. извършване на научна и преподавателска
дейност или упражняване на авторски права;
2. участие в европейски и международни
програми и проекти;
3. участие в изработването на проекти на
нормативни актове, които са възложени от
Народното събрание, Висшия съдебен съвет
или от органи на изпълнителната власт.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея
думите „от административните съдилища,
съдиите от Върховния административен съд“
и думите „районни, общински и секционни“
се заличават.
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
§ 4. Член 217 се изменя така:
„Чл. 217. (1) Съдиите, прокурорите и следователите могат свободно да образуват и
да членуват в организации, които защитават
професионалните им интереси. Тези организации не могат да членуват във федерации
и конфедерации на синдикални организации
на работници и служители.
(2) Организациите по ал. 1 придобиват
качеството на юридическо лице след вписването им по реда, установен за вписване на
сдруженията с нестопанска цел. Учредители
и членове могат да бъдат само съдии, прокурори и следователи.
(3) Към Висшия съдебен съвет се създава
Съвет за партньорство. Съветът се състои от
трима изборни членове на Висшия съдебен
съвет, определени от пленума, от представители на всяка от организациите по ал. 1, чийто
членски състав е не по-малък от 5 на сто от
съответния брой на съдиите, прокурорите
и следователите, както и от представители
на съдиите, прокурорите и следователите,
нечленуващи в такива организации.
(4) Съветът осъществява диалог по всички
въпроси, свързани с професионалните интереси на съдиите, прокурорите и следователите.
(5) Организацията и дейността на Съвета
за партньорство се определят с наредба на
пленума на Висшия съдебен съвет.“
§ 5. В чл. 230, ал. 1 думите „В случаите
на чл. 132 от Конституцията на Република България“ се заличават, а след думите
„привлечен като обвиняем“ се добавя „за
умишлено престъпление от общ характер“.
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§ 6. В чл. 358б, ал. 1 след думите „Съдебните служители могат“ се добавя „свободно“.
Заключителна разпоредба
§ 7. В 30-дневен срок от влизането в сила
на този закон всички съдии, прокурори и
следователи, членовете на Висшия съдебен
съвет, главният инспектор и инспекторите
от Инспектората към Висшия съдебен съвет
подават пред съответната колегия на Висшия
съдебен съвет декларация по чл. 195а, ал. 1,
изречение първо.
Законът е приет от 44-то Народно съб
рание на 27 юли 2017 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Димитър Главчев
5792

ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 166
На основание чл. 98, т. 7 от Конституцията на Република България във връзка с
чл. 8, ал. 3, т. 12 от Закона за управление и
функциониране на системата за защита на
националната сигурност
ПОС ТА НОВЯВА М:
Определям за представители на президента
на Републиката в Съвета по сигурността към
Министерския съвет:
1. Димитър Желязков Стоянов – главен
секретар на президента на Републиката, и
2. Стефан Динчев Янев – секретар по сигурност и отбрана на президента на Републиката.
Отменям Указ № 62 от 25 януари 2017 г.
на президента на Републиката.
Издаден в София на 4 август 2017 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева
5904

УКАЗ № 167
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награж давам г-жа Сотирула Хараламбус – заместник-председател на Панкипърската
федерация на труда и бивш министър на труда
и социалното осигуряване на Република Кипър, с орден „Мадарски конник“ първа степен
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за нейния принос за развитието на българокипърските отношения в социалната област
и защитата на трудовите и социални права
на българите, работещи в Република Кипър.
Издаден в София на 4 август 2017 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър на външните работи:
Екатерина Захариева
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева
5922

УКАЗ № 168
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам г-н Юрий Иванович Седих,
президент на Дружество „Украйна – България“, с орден „Мадарски конник“ първа
степен за особено големите му заслуги за
задълбочаването и развитието на българоукраинските отношения.
Издаден в София на 4 август 2017 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър на външните работи:
Екатерина Захариева
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева
5923

УКАЗ № 169
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
На г ра ж да ва м г -н К рис т иа н К ь он и г с фелдт – извънреден и пълномощен посланик
на Кралство Дания в Република България,
с орден „Мадарски конник“ първа степен
за неговите особено големи заслуги за укрепването и развитието на двуст ранните
отношения меж ду Република България и
Кралство Дания.
Издаден в София на 4 август 2017 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър на външните работи:
Екатерина Захариева
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева
5924
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УКАЗ № 171
На основание чл. 98, т. 7 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 41 и
чл. 42 от Закона за защита от дискриминация
ПОС ТА НОВЯВА М:
Назначавам Петър Илиянов Кичашки за
член на Комисията за защита от дискриминация.
Издаден в София на 4 август 2017 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева
5905

УКАЗ № 172
На основание чл. 98, т. 7 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 41 и
чл. 42 от Закона за защита от дискриминация
ПОС ТА НОВЯВА М:
Назначавам Наско Руменов Атанасов за
член на Комисията за защита от дискриминация.
Издаден в София на 4 август 2017 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева
5906

УКАЗ № 173
На основание чл. 98, т. 7 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 41 и
чл. 42 от Закона за защита от дискриминация
ПОС ТА НОВЯВА М:
Назначавам София Кирилова Йовчева за
член на Комисията за защита от дискриминация.
Издаден в София на 4 август 2017 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева
5907

УКАЗ № 174
На основание чл. 98, т. 7 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 41 и
чл. 42 от Закона за защита от дискриминация
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ПОС ТА НОВЯВА М:
Назначавам Владимира Владимирова Стоименова-Делийска за член на Комисията за
защита от дискриминация.
Издаден в София на 4 август 2017 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева
5908

УКАЗ № 175
На основание чл. 101, ал. 1 от Конституцията
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Връщам за ново обсъждане в Народното
събрание Закона за изменение и допълнение
на Закона за опазване на околната среда, приет
от 44-то Народно събрание на 27 юли 2017 г.
Издаден в София на 7 август 2017 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева

МОТИВИ

за връщане за ново обсъждане в Народното
събрание на разпоредби от Закона за изменение и допълнение на Закона за опазване
на околната среда, приет от 44-то Народно
събрание на 27 юли 2017 г.
Уважаеми народни представители,
С приетия закон се установява едноинстанционно съдебно производство по жалби
срещу решения на министъра на околната
среда и водите по инвестиционни предложения, техни разширения или изменения, които
са определени като обекти с национално
значение и са със стратегическа важност. С
преходните и заключителните разпоредби
подобна промяна е направена и в Закона за
биологичното разнообразие, като в една инстанция ще се решават жалби срещу решения
на компетентния орган по планове, програми
и инвестиционни предложения, свързани с
реализация на такива обекти.
Приветствам стремежа към ускоряване на
процедурата по изграждане на национални
обекти, които имат стратегическо значение за
развитието на България. Не споделям обаче
възприетия от законодателя подход ускоряването да става за сметка на намаляване на
инстанциите при упражняването на съдебния
контрол, защото засегнатото благо с това
изменение е околната среда. Тя е ценност от
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висш порядък, гарантираща правото на живот
и правото на здравословна и благоприятна
околна среда. Именно поради това грижата
за околната среда е сред основните начала на
Конституцията. В нейния чл. 15 е предвидено
задължението на Република България да осигури опазването на околната среда. То включва
както регулации, целящи съхраняването и
възпроизводството на околната среда, така
и правила за ефективен контрол за тяхното
прилагане и за защита на основното право
на гражданите, изрично записано в чл. 55 от
Конституцията. Изключения от установените
общи правила за двуинстанционен съдебен
контрол върху административните актове, за
да бъдат допустими и съразмерни, трябва да
намират опора в ценности от конституционен
порядък.
Административните съдилища изпълняват своята правозащитна функция и в двете
си инстанции. Правото на оспорване на
административен акт, както и правото на
касационно оспорване на първоинстанционно
съдебно решение представляват процесуални
права за защита срещу порочен държавен
юридически акт. Действително касационното
производство не решава материалноправния
спор, но решава спора за законосъобразността
на първоинстанционното решение. По този
начин касационното производство е ефективна преграда срещу нищожни, недопустими
или неправилни първоинстанционни решения. Премахването на това производство в
Закона за опазване на околната среда и в
Закона за биологичното разнообразие намалява интензитета на защитата, необходим за
гарантиране на околната среда като конституционно установена ценност. Затруднява се
и изпълнението на функцията на Върховния
административен съд по чл. 125, ал. 1 от
Конституцията да „осъществява върховен
съдебен надзор за точно и еднакво прилагане
на законите в административното правораздаване“. С тази функция се защитават както
правата и законните интереси на засегнатите
лица, така и общественият интерес.
Отпадането на касационния контрол е
мотивирано с необходимостта „да се съкрати
съществено времето за процедиране и влизане
в сила на изграждането на обекти с национално значение и за да се избегнат дългите
и тежки процедури на съдебно обжалване“.
Считам, че бързината не може да бъде ценност над законността дори при реализирането
на стратегически важни обекти, когато това
може да създаде риск от непоправими екологични последици. Основна характеристика
на екологичното законодателство е неговата
превантивна насоченост, в синхрон с която
е съществуващото двуинстанционно съдебно
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производство при оспорване на актове на
компетентните органи по Закона за опазване
на околната среда и по Закона за биологичното разнообразие.
Изразявам убеждението си, че промени
в законодателството, свързано с опазване
на околната среда, трябва да се предхождат
от широки обществени обсъждания, както
повел яват и меж д у народни те ак тове, по
които Република България е страна (чл. 8
от Конвенцията за достъпа до информация,
участието на обществеността в процеса на
вземането на решения и достъпа до правосъдие по въпроси на околната среда). Законът
за изменение и допълнение на Закона за
опазване на околната среда беше приет за 16
дни, считано от законодателната инициатива
на народни представители, при съкратен срок
за предложения между двете гласувания, при
съществени допълнения, направени след започнато второ гласуване. Такива отклонения
от нормалното протичане на законодателния
процес не следва да се допускат, особено
когато се отнасят до правните механизми
за опазване на околната среда.
Уважаеми народни представители,
Въз основа на изложените мотиви упражнявам правото си по чл. 101, ал. 1 от
Конституцията на Република България да
върна за ново обсъждане § 2, т. 1 относно
новата ал. 4, § 3 относно ал. 10, изр. второ,
§ 4, т. 1 относно новата ал. 7 и § 6, т. 1 от
Закона за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда, приет на
27 юли 2017 г. Убеден съм, че може да бъде
постигнат по-добър баланс между ускоряване реализацията на стратегическите цели
на държавата и законността като основа на
правовата държава.
Президент на Републиката:
Румен Радев
5903
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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 165
ОТ 8 АВГУСТ 2017 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата
за военния отчет на български граждани и
техника за мирно и военно време, приета с
Постановление № 167 на Министерския съвет
от 2012 г. (ДВ, бр. 60 от 2012 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 3 ал. 1 и 2 се изменят така:
„(1) Министърът на отбраната ръководи
дейностите по водене на отчета, оповестяване
и доставяне на резерва и планиране на индивидуалната военна подготовка на запаса чрез
Централното военно окръжие и подчинените
му органи за водене на военния отчет.
(2) Органите за водене на военния отчет
на Централното военно окръжие са военните
окръжия, отдел „Столичен“, отдел „Софияобласт“ и техните офиси за военен отчет в
общината/района.“
§ 2. В чл. 4 след думата „техника“ се поставя
запетая и се добавя „необходими“.
§ 3. В чл. 6 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Точка 2 се изменя така:
„2. картотечни регистри – за създаване,
обработване и съхраняване на военноотчетни
документи;“.
2. Създава се т. 3:
„3. документални регистри – за създаване,
обработване и съхраняване, справки, сведения,
анализи и отчети.“
§ 4. В чл. 7 се създават т. 3 и 4:
„3. регистър на преминалите начална военна подготовка;
4. регистър на български граждани, притежаващи професии и специалности, необходими
за военните формирования.“
§ 5. Създават се чл. 7а – 7в:
„Чл. 7а. Kартотечни регистри са:
1. регистри от азбучни служебни карти на
резервисти и запасни;
2. регистри от азбучни карти на резервисти
и запасни;
3. регистри от отчетни картони на техникарезерв и техника-запас;
4. регистри от разписките от повиквателните заповеди на запасни и техника-запас;
5. регистри на мобилизационните карти и
картони във военните формирования.
Чл. 7б. Документални регистри са:
1. регистри на договорите за доброволен
резерв и допълнителни споразумения към него;
2. сведение-анализ за състоянието на ресурсите от резерва;
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3. сведение за планираните за доставяне
запасни и техника-запас за военните формирования от въоръжените сили и структурите
по чл. 50, ал. 2 от Закона за отбраната и
въоръжените сили на Република България;
4. отчетна ведомост за състоянието на
ресурсите от офицери, офицерски кандидати,
сержанти и войници за военните формирования от въоръжените сили и структурите по
чл. 50, ал. 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България;
5. отчетна ведомост за състоянието на
техника-резерв и техника-запас, необходима
за въоръжените сили;
6. регистри на справки, сведения, анализи
и отчети за воденето на военния отчет.
Чл. 7в. Подреждането на военноотчетните
документи в картотечните регистри, формата
и съдържанието на справките, сведенията,
ана лизи те и от чет и те в док у мен та лни те
регистри на органите за водене на военния
отчет се определят с акт на началника на
Централното военно окръжие.“
§ 6. В чл. 8 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, в основния текст думите „включени в документалните и картотечните регистри“ се заличават.
2. Алинея 3 се отменя.
§ 7. В чл. 9 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Централното военно окръжие поддържа и съхранява в картотечен регистър
военноотчетни документи по чл. 8, ал. 1, т. 1
на офицери (резервисти и запасни).“
2. В ал. 3 думата „обобщава“ се заменя
със „създава и поддържа документални регистри от“.
3. Създава се ал. 4:
„(4) За резултатите от изготвените сведения
на ресурсите от резерва по ал. 3 началникът
на Централното военно окръжие изготвя и
изпраща доклад до министъра на отбраната.“
§ 8. Член 10 се отменя.
§ 9. В чл. 11 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „В областния военен
отдел/отдел „Столичен“ се заменят с „Във
военните окръжия, отдел „Столичен“ и отдел
„София-област“.
2. В ал. 2 думите „Областният военен отдел/
отдел „Столичен“ се заменят с „Военното окръжие, отдел „Столичен“ и отдел „София-област“
и думата „поддържа“ се заменя с „поддържат“.
3. В ал. 3 думите „Областният военен
отдел/отдел „Столичен“ се заменят с „Военното окръжие, отдел „Столичен“ и отдел
„София-област“ и думата „изготвя“ се заменя
с „изготвят“.
§ 10. В чл. 15 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 думите „и запасни“ се заличават;

БРОЙ 65

ДЪРЖАВЕН

б) точка 4 се изменя така:
„4. български граждани, успешно завършили обучение по военна подготовка, придобили
ВОС, положили военна клетва и с присвоено
военно звание.“
2. Създава се ал. 3:
„(3) Представилите документ за негодност
за военновременна служба български граждани, които притежават професии и специалности, необходими за военните формирования от въоръжените сили, не се вписват
на военен отчет.“
§ 11. В чл. 16 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „въвеждат в регистъра
по чл. 7, т. 1“ се заменят с „вписват“.
2. В ал. 2:
а) в основния текст думите „Областният
военен отдел/отдел „Столичен“ се заменят
с „Военното окръжие, отдел „Столичен“ и
отдел „София-област“;
б) в т. 1 след думата „регистъра“ се добавя
„по чл. 7, т. 1“;
в) точка 2 се отменя;
г) точка 3 се изменя така:
„3. изпраща АСК в съответното военно
формирование;“
д) в т. 4 думите „военното окръжие“ се
заменят с „Централното военно окръжие“.
3. В ал. 3 думите „извършват проверка на
адресните данни на резервиста с получената
информация от служба „ГРАО“ на общинската
администрация и“ се заличават.
4. Алинея 4 се отменя.
5. В ал. 5 думите „военноотчетни документи
на офицери/офицерски кандидати-резервисти“
и запетаята пред тях се заличават.
6. Създава се ал. 6:
„(6) Военното формирование, назначило
резервиста:
1. изпраща екземпляр от договора във
военното окръжие;
2. изготвя/нанася в АСК номера на сключения договор, военното формирование, за
което е предназначен, срока на договора и
длъжността, която ще изпълнява резервистът;
3. въвежда/актуализира данните на резервиста в подсистема „Витоша“ на АСУ на
Човешките ресурси;
4. създава служебно дело на резервиста.“
§ 12. В чл. 17, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. 2 думата „курс“ се заменя с „обучение“.
2. Създава се т. 5:
„5. завършили са успешно обучение във
висшите военни училища за придобиване на
квалификация „Офицер от резерва“.“
§ 13. В чл. 18 ал. 2 – 4 се изменят така:
„(2) За вписване на военен отчет военнослужещите, освободени от военна служба, и
прекратилите служебните си правоотношения
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служители от структурите по чл. 50, ал. 2 от
ЗОВСРБ в 30-дневен срок от освобождаването
им представят два броя снимки.
(3) Българск и те г ра ж дани, при доби ли
гражданска специалност, необходима за военните формирования от въоръжените сили,
посочени в списъка на приложение № 1, се
вписват служебно на военен отчет.
(4) За вписване на военен отчет гражданите, завършилите успешно начална и/или
специална военна подготовка или обучение
във висшите военни училища за придобиване на квалификация „Офицер от резерва“, в
14-дневен срок представят:
1. два броя снимки;
2. копие от удостоверение за премината
военна подготовка.“
§ 14. В чл. 19 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в основния текст думите „Областният
военен отдел/отдел „Столичен“ се заменят
с „Военното окръжие, отдел „Столичен“ и
отдел „София-област“;
б) в т. 1 думата „освободените“ се заменя с
„военнослужещите, освободени“ и се поставя
запетая;
в) създава се т. 4а:
„4а. съхранява АСК в съответния картотечен регистър;“
г) в т. 5 думата „завеждането“ се заменя
с „вписването“;
д) в т. 6 думата „дава“ се заменя с „възлага“;
е) създава се т. 7:
„7. поддържа автоматизирани регистри за
военен отчет на запасни и обобщава числени
сведения, справки, отчети и анализи за военно
време за съответната зона на отговорност.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Служителят от офиса за военен отчет в
общината/района сверява получените данни от
служба „ГРАО“ на общинската администрация
за постоянния и настоящия адрес, изготвя
АК, връчва ПЗ, съхранява разписката от ПЗ
и актуализира електронната база от данни.“
3. Алинея 3 се отменя.
4. Алинея 5 се отменя.
§ 15. Създава се чл. 19а:
„Чл. 19а. Военните формирования/структурите по чл. 50, ал. 2 ЗОВСРБ и органите за
водене на военен отчет на Централното военно
окръжие ежегодно сверяват съответствието
между заявените и планираните запасни за
комплектуване на военновременните формирования/структури.“
§ 16. В чл. 20 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „които са завършили
курс за начална и/или специална военна подготовка“ и запетаята след тях се заличават.
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2. В ал. 2 след абревиатурата „ЕГН“ се
добавя „и постоянен адрес“.
3. В ал. 3 съюзът „и“ след думата „училища“ се заменя със запетая, а след думата
„обучение“ се добавя „и регионалните здравни
инспекции (РЗИ)“.
4. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Българските граждани по ал. 1 се
вписват на отчет в регистъра по чл. 7, т. 4.“
§ 17. В чл. 21 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „чл. 77“ се заменят с
„чл. 78“.
2. Алинея 3 се отменя.
§ 18. В чл. 22 се правят следните изменения:
1. В основния текст думите „и от една
община в друга“ се заличават.
2. В т. 1:
а) буква „б“ се отменя;
б) буква „в“ се изменя така:
„в) нанася промяната в АК;“
в) буква „д“ се изменя така:
„д) уведомява военното окръжие, отдел
„Столичен“ и отдел „София-област“ в 7-дневен срок за промяната на отчетните данни
на гражданите.“
3. В т. 2:
а) в основния текст думите „областният
военен отдел/отдел „Столичен“ се заменят с
„военното окръжие, отдел „Столичен“ и отдел
„София-област“;
б) буква „б“ се изменя така:
„б) нанася промяната в АСК от картотечните регистри.“;
в) буква „в“ се отменя.
§ 19. Създава се чл. 22а:
„Чл. 22а. При промяна на данните по чл. 81,
ал. 2 ЗРВСРБ на гражданите, водещи се на
военен отчет, от едно населено място в друго
на и от една община/район в друга на територията на една област:
1. служителят в офиса за военен отчет в
общината/района:
а) изисква от служба „ГРАО“ на общинската
администрация информация за промяна на
данните по чл. 81, ал. 3 ЗРВСРБ на гражданите
от общината за изминалия месец;
б) уточнява подлежащите на военен отчет
съгласно чл. 18;
в) отписва/вписва на военен отчет и изготвя АК;
г) въвежда промяната в електронната база
от данни;
2. военните окръжия, отдел „Столичен“ и
отдел „София-област“:
а) въвеждат промяната на данните по чл. 81,
ал. 2 ЗРВСРБ в автоматизираните регистри;
б) нанасят промяната в АСК;
в) уведомяват служителя от офиса за военен
отчет в общината/района.“
§ 20. В чл. 23, т. 2, в основния текст думите
„областният военен отдел/отдел „Столичен“
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се заменят с „военното окръжие, отдел „Столичен“ и отдел „София-област“.
§ 21. Член 24 се отменя.
§ 22. Член 25 се изменя така:
„Чл. 25. При промяна на работодателя/
органа по назначаване на резервиста:
1. воен но т о форм и рова н ие у ведом я ва
военното окръжие, отдел „Столичен“/отдел
„София-област“ по постоянен адрес на резервиста за настъпилата промяна;
2. военното окръжие, отдел „Столичен“ и
отдел „София-област“ въвеждат промените в
съответните регистри, уведомяват служителя
от офиса за военен отчет в общината/района
по постоянен адрес на резервиста за настъпилите промени;
3. служителят от офиса за военен отчет в
общината/района нанася промяната в АК и
в електронната база от данни.“
§ 23. В чл. 26 се правят следните изменения:
1. В т. 1 думите „в областния военен отдел“
се заменят с „във военното окръжие, отдел
„Столичен“ и отдел „София-област“.
2. Точка 2 се изменя така:
„2. военното окръжие, отдел „Столичен“ и
отдел „София-област“ въвеждат промените в
съответните регистри, уведомяват Централното военно окръжие, служителя от офиса за
военен отчет в общината/района по постоянен
адрес на резервиста и работодателя/органа по
назначаване за настъпилите промени и вземат
решение за службата в запаса;“.
§ 24. В чл. 27, т. 1 се правят следните
изменения:
1. В основния текст думите „областният
военен отдел/отдел „Столичен“ се заменят с
„военното окръжие, отдел „Столичен“ и отдел
„София-област“.
2. В буква „а“ думите „автоматизирания регистър“ се заменят със „съответните регистри“,
а думите „и сведението за комплектуване на
формированията със запасни“ се заличават.
§ 25. В чл. 28 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „териториалната“ се заменя с „местната“.
2. В ал. 2 думите „областния военен отдел“ се заменят с „военното окръжие, отдел
„Столичен“ и отдел „София-област“.
3. В ал. 3 думите „Областният военен отдел/
отдел „Столичен“ нанася/въвежда“ се заменят с „Военното окръжие, отдел „Столичен“
и отдел „София-област“ нанасят/въвеждат“,
а накрая се добавя „и уведомяват офиса за
военен отчет в общината/района“.
§ 26. В чл. 29 т. 2 се изменя така:
„2. настъпила негодност за военновременна
служба, установена при условията и по реда,
определени с акта на министъра на отбраната по чл. 141, ал. 2 от Закона за отбраната и
въоръжените сили на Република България;“.
§ 27. В чл. 30 се правят следните изменения
и допълнения:
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1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Отписването се извършва въз основа
на заповед на началника на Централното военно окръжие – за отдел „Столичен“ и отдел
„София-област“, и на заповед на началниците
на военни окръжия – за военните окръжия.“
2. В ал. 3:
а) в т. 1:
аа) буква „а“ се изменя така:
„а) актуализира информацията в съответните регистри за военен отчет на запасни;“
бб) буква „б“ се отменя;
вв) буква „в“ се изменя така:
„в) унищожава АСК на отписаните офицери;“
б) в т. 2:
аа) в буква „б“ думите „и в подчинените
областни военни отдели“ се заличават;
бб) буква „в“ се изменя така:
„в) въвежда данните на отписаните от
военен отчет в автоматизирания регистър за
военен отчет на запасни;“
вв) създават се букви „г“, „д“ и „е“:
„г) нанася заповедта за отписване на запасни;
д) АСК на отписаните от отчет запасни се
сдават в архив;
е) уведомява офиса за военен отчет в
общината/района за отписаните запасни от
военен отчет;“
в) точка 3 се отменя;
г) в т. 4, буква „б“ след думата „съхранява“
се добавя „в картотечен регистър“.
§ 28. В чл. 31 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „акт на министъра на
отбраната по чл. 62, т. 2 ЗРВСРБ“ се заменят
с „акта на министъра на отбраната по чл. 141,
ал. 2 ЗОВСРБ“.
2. В ал. 3 думите „областните военни отдели“ се заличават.
§ 29. В чл. 32, ал. 2 думите „областните
военни отдели“ се заличават.
§ 30. В чл. 33 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Отписването от военен отчет на запасни,
освободени или лишени от българско гражданство, се извършва въз основа на писмена
информация, предоставена от Министерството
на правосъдието, и при поискване – от служба
„ГРАО“ на съответната общинска/районна
администрация.“
2. В ал. 2 думите „областните военни отдели“ се заличават.
§ 31. В чл. 34 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „общинска“ се заменя с
„общинска/районна“.
2. В ал. 2 думите „областните военни отдели“ се заличават.
§ 32. В чл. 35 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, в основния текст след думата
„Запасните“ се добавя „с мобилизационно
назначение“.
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2. В ал. 2 думите „Областният военен
отдел/отдел „Столичен“ се заменят с „Военното окръжие, отдел „Столичен“ и отдел
„София-област“, думата „нанасяне“ се заменя
с „нанасят“, а след думата „снемане“ се добавя „класира АСК в съответния картотечен
регистър“ и се поставя запетая.
3. В ал. 3 думите „областния военен отдел“ се заменят с „военното окръжие, отдел
„Столичен“ и отдел „София-област“.
§ 33. В чл. 36 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Военните окръжия, отдел „Столичен“
и отдел „София-област“ вписват служебно на
военен отчет годната за експлоатация техника,
необходима за военните формирования от
въоръжените сили и структури по чл. 50, ал. 2
ЗОВСРБ, посочена в списъка на приложение
№ 2, по информация от структурите на министерства и ведомства, на които е възложена
регистрацията на техниката.“
2. В ал. 2 думите „код за автоматизиран
отчет“ и запетаята след тях се заличават.
§ 34. В чл. 37 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, в основния текст думите „Областните военни отдели/отдел „Столичен“ се
заменят с „Военните окръжия, отдел „Столичен“ и отдел „София-област“, а думите
„Централно военно окръжие“ и запетаята
след тях се заличават.
2. Алинея 3 се отменя.
§ 35. В глава четвърта, раздел І се създава
чл. 37а:
„Чл. 37а. Военните формирования/структурите по чл. 50, ал. 2 ЗОВСРБ и органите за
водене на военен отчет на Централното военно
окръжие ежегодно сверяват съответствието
между заявената и планираната техника-запас за комплектуване на формированията/
структурите.“
§ 36. В чл. 38 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) в основния текст думите „Областният
военен отдел/отдел „Столичен“ се заменят
с „Военното окръжие, отдел „Столичен“ и
отдел „София-област“;
б) точка 4 се изменя така:
„4. уведомяват служителя от офиса за военен
отчет в общината/района по постоянен адрес
на собственика за настъпилите промени.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Служителят в офиса за военен отчет
в общината/района въвежда информацията
по ал. 1, т. 4 в електронната база от данни
за общината/района.“
3. В ал. 3 думите „и военното окръжие
обобщават“ се заменят с „обобщава“.
§ 37. В чл. 39, ал. 2, изречение първо думите
„областния военен отдел/отдел „Столичен“ се
заменят с „военното окръжие, отдел „Столичен“ и отдел „София-област“.
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§ 38. В чл. 40 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „Областният военен
отдел/отдел „Столичен“ се заменят с „Военното окръжие, отдел „Столичен“ и отдел
„София-област“.
2. В ал. 2 думите „и нанася в Отчетната
ведомост за числящата се техника от съответната община/район“ се заличават.
3. В ал. 4 след думата „назначение“ се
добавя „при възможност“, а думата „статут“
се заменя със „статус“.
§ 39. В чл. 41, ал. 2 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В основния текст думите „автоматизирания регистър“ се заменят със „съответните
регистри“.
2. В т. 1 след думите „промяна в“ се добавя
„собствеността“ и се поставя запетая.
3. Точки 2 и 3 се отменят.
§ 40. В чл. 42 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „нанася в Отчетната
ведомост за числящата се техника от съответната община/район“ и запетаята след тях
се заличават, а думите „областния военен
отдел“ се заменят с „военното окръжие, отдел
„Столичен“ и отдел „София-област“.
2. В ал. 3 думите „Областният военен
отдел/отдел „Столичен“ се заменят с „Военното окръжие, отдел „Столичен“ и отдел
„София-област“.
§ 41. Създават се чл. 42а и 42б:
„Чл. 42а. При промяна на мобилизационното назначение на техника-запас:
1. военното окръжие, отдел „Столичен“ и
отдел „София-област“:
а) въвеждат промените в автоматизирания
регистър за военен отчет на техниката;
б) нанасят промените в ОК/изготвят ПЗ;
в) уведомяват офиса за военен отчет в
общината/района;
г) изискват от/изпращат във военното формирование мобилизационния картон;
2. служителят в офиса за военен отчет в
общината/района:
а) въвежда промяната в електронната база
от данни за общината;
б) уведомява собственика на техниката за
снемане на мобилизационното назначение/
връчва ПЗ.
Чл. 42б. (1) Техниката-запас временно се
отписва от военен отчет при следните случаи:
1. настъпила временна негодност за експлоатация за повече от 10 дни;
2. напускане на страната за повече от 6 месеца.
(2) Военните окръжия, отдел „Столичен“
и отдел „София-област“ след получаване на
информация по ал. 1 нанасят в ОК причината и срока за временното снемане, въвеждат
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промяната в автоматизирания регистър и
уведомяват офиса за водене на военния отчет
в общината/района.
(3) Служителят в офиса за военен отчет в
общината/района при получаване на информация по ал. 1 уведомява военното окръжие,
отдел „Столичен“/отдел „София-област“ и
нанася промените в електронната база от
данни за общината/района.“
§ 42. Член 43 се изменя така:
„Чл. 43. (1) Централното военно окръжие и
подчинените му органи за водене на военния
отчет организират и провеждат преглед на
готовността за предоставяне на техника-резерв
и техника-запас.
(2) Прегледът на готовността за предоставяне на техника-резерв включва установяване
съответствието на състоянието на техниката
и готовността є за предоставяне във военното
формирование със задълженията на собственика съгласно сключения договор.
(3) Прегледът на готовността за предоставяне на техника-запас с мобилизационно
назначение включва дейности за установяване
на: съответствието на наличността на техниката с мобилизационно назначение, водеща се
на военен отчет в общината/района, и тази
при собствениците на техника – физически и
юридически лица; състоянието и актуализацията на документите относно готовността на
собственика за изпращане на техниката; реда
за оповестяване на собствениците и водачите
на техника, придобили статут на запасни; мобилизационната натовареност – възможност
за подмяна при необходимост със свободна
от мобилизационно назначение техника.
(4) Прегледът на готовността за предоставяне на техниката не включва спиране на
техниката за проверка на техническото є
състояние.“
§ 43. В чл. 44 ал. 2 се изменя така:
„(2) За резултатите от дейността по ал. 1
се изготвя доклад.“
§ 44. В чл. 45 се правят следните изменения:
1. В ал. 2, в основния текст думите „Областният военен отдел/отдел „Столичен“ се
заменят с „Военното окръжие, отдел „Столичен“ и отдел „София-област“.
2. В ал. 3 думите „в Отчетната ведомост за
числящата се техника-резерв от съответната
община/район“ се заменят с „в електронната
база данни за общината/района“.
§ 45. Член 46 се отменя.
§ 46. В чл. 47 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, в основния текст думите „без
мобилизационно назначение“ се заличават.
2. В ал. 2, изречение първо думите „Областният военен отдел/отдел „Столичен“ се
заменят с „Военното окръжие, отдел „Столи-
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чен“ и отдел „София-област“, а след думите
„отписване от военен отчет“ се добавя „и
информира съответния офис за военен отчет“.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Служителят в офиса за военен отчет в
общината/района актуализира информацията
в електронната база от данни за общината/
района.“
§ 47. В чл. 48 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, т. 1 думата „включени“ се заменя
с „приети на служба“.
2. В ал. 2 думите „Областният военен
отдел/отдел „Столичен“ се заменят с „Военното окръжие, отдел „Столичен“ и отдел
„София-област“.
§ 48. Член 50 се изменя така:
„Чл. 50. (1) Административното обслужване на резервисти, запасни и граждани се
извършва въз основа на заявление, подавано от съответното заинтересовано лице до
началника на Централното военно окръжие
или военното окръжие. В заявлението се посочва съответната административна услуга,
която се иска, прави се искане за издаване
на документ, достъп, обмен на данни или
извършване на справки от информационните
фондове.
(2) За административното обслужване по
ал. 1 Централното военно окръжие и подчинените му органи за водене на военния отчет
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събират такси съгласно Тарифата за таксите,
събирани от Централното военно окръжие и
подчинените му териториални структури по
чл. 93 ЗРВСРБ.“
§ 49. Параграф 1 от допълнителната разпоредба се изменя така:
„§ 1. По смисъла на наредбата:
1. „Офис за военен отчет в община/район“
са разположените в помещенията на общините/
районите експерти от военните окръжия, отдел
„Столичен“ и отдел „София-област“, предоставени им съгласно чл. 20, ал. 1, т. 2 ЗРВСРБ.
2. „Електронна база от данни“ е електронна
таблица с актуално съдържание на съхраняваната информация за ресурсите от резерва
в офиса за военен отчет в община/район.“
§ 50. В приложение № 1 към чл. 15, ал. 1,
т. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. Накрая се създава нов ред:
„
Метеоролози

Метеоролог

“
2. Думите „Забележка. В списъка се включват и гражданските специалности на висшите
военни училища, Военна академия „Г. С.
Раковски“ и Академията на Министерството
на вътрешните работи“ се заличават.
§ 51. Приложение № 2 към чл. 36, ал. 1 се
изменя така:
„Приложение № 2
към чл. 36, ал. 1

СПИСЪК
на необходимата на въоръжените сили техника, подлежаща на вписване на военен отчет
№ по ред

Техника, водеща се на военен отчет

1. Автомобили
1. 1. Леки автомобили
Леки автомобили с повишена проходимост* (без тези – собственост на физически лица) с
обем на ДВГ над 1600 см 3
1. 2. Товарни автомобили
1. 2. 1. Товарни бордови автомобили
1. 2. 1. 1. с нормална проходимост
Товарни бордови автомобили с нормална проходимост над 3 до 5 т
Товарни бордови автомобили с нормална проходимост над 5 до 8 т
Товарни бордови автомобили с нормална проходимост над 8 до 15 т
Товарни бордови автомобили с нормална проходимост над 15 т
Товарни бордови автомобили с нормална проходимост с хидрокран
1. 2. 1. 2. с повишена проходимост
Товарни бордови автомобили с повишена проходимост над 1,5 до 3 т
Товарни бордови автомобили с повишена проходимост над 3 до 5 т
Товарни бордови автомобили с повишена проходимост над 5 до 8 т
Товарни бордови автомобили с повишена проходимост над 8 до 15 т
Товарни бордови автомобили с повишена проходимост над 15 т
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Товарни бордови автомобили с повишена проходимост с хидрокран

1. 2. 2. Товарни автомобили с фургон
1. 2. 2. 1. с нормална проходимост
Товарни автомобили с фургон с нормална проходимост над 3 до 5 т
Товарни автомобили с фургон с нормална проходимост над 5 до 8 т
Товарни автомобили с фургон с нормална проходимост над 8 до 15 т
Товарни автомобили с фургон с нормална проходимост над 15 т
1. 2. 2. 2. с повишена проходимост
Товарни автомобили с фургон с повишена проходимост над 1,5 до 3 т
Товарни автомобили с фургон с повишена проходимост над 3 до 5 т
Товарни автомобили с фургон с повишена проходимост над 5 до 8 т
Товарни автомобили с фургон с повишена проходимост над 8 до 15 т
Товарни автомобили с фургон с повишена проходимост над 15 т
1. 2. 3. Самосвали
1. 2. 3. 1. с нормална проходимост
Самосвали с нормална проходимост над 2,75 до 5 т
Самосвали с нормална проходимост над 5 до 8 т
Самосвали с нормална проходимост над 8 до 15 т
Самосвали с нормална проходимост над 15 т
1. 2. 3. 2. с повишена проходимост
Самосвали с повишена проходимост над 2,75 до 5 т
Самосвали с повишена проходимост над 5 до 8 т
Самосвали с повишена проходимост над 8 до 15 т
Самосвали с повишена проходимост над 15 т
1. 2. 4. Седлови влекачи
Седлови влекачи за полуремаркета
1. 3. Специални автомобили
1. 3. 1. Медицински автомобили
Санитарни автомобили с нормална проходимост
Санитарни автомобили с повишена проходимост
Противоепидемични автомобили (дезинфекционни)
1. 3. 2. Авторемонтни работилници
Авторемонтни работилници без струг
Авторемонтни работилници със струг
Спомагателни работилници
1. 3. 3. Машини за ГСМ
1. 3. 3. 1. Автоцистерни за ГСМ
Автоцистерни за ГСМ до 5000 л
Автоцистерни за ГСМ над 5000 до 10 000 л
Автоцистерни за ГСМ над 10 000 л
Автоцистерни за ГСМ – седлови влекач с полуремарке
1. 3. 3. 2. Автогоривозаправчици
Автогоривозарядчици до 5000 л
Автогоривозарядчици над 5000 до 10 000 л
Автогоривозарядчици над 10 000 л
Автогоривозарядчици – седлови влекач с полуремарке
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Автомаслозарядчици
Автолаборатории за анализ на ГСМ
Преливни станции за гориво (на автомобилно шаси)

1. 3. 4. Автоцистерни за вода и мляко
Автоцистерни за вода до 5000 л
Автоцистерни за вода над 5000 до 10 000 л
Автоцистерни за вода над 10 000 л
Автоцистерни за вода – седлови влекач с полуремарке
Автоцистерни за мляко до 10 000 л
Автоцистерни за мляко над 10 000 л
1. 3. 5. Автокранове
Автокранове с товароподемност до 6,5 т
Автокранове с товароподемност над 6,5 до 10 т
Автокранове с товароподемност над 10 до 15 т
Автокранове с товароподемност над 15 до 20 т
Автокранове с товароподемност над 20 т
1. 3. 6. Строителни машини
Автобетоносмесители
Автобетонопомпи
Циментовози
Автостълби
Цистерни за битум (на автомобилно шаси)
Цистерни за мазут и катран (на автомобилно шаси)
1. 3. 7. Тилови автомобили
Автохладилници
Автохлебовози
Брашновози
Автомесовози
Фуражовози
1. 3. 8. Други специални автомобили
Автовишки
Автосметосъбирачи
Лугоразпръсквачи
Поливно-миячна машина
Агитационни (репортажни и машини за културно-информационна дейност)
Противопожарни автомобили
Пясъкоразпръсквачи
Автоснегорини
Роторни снегорини
Лаборатории
Цистерни за киселини и химикали
Специални разни (непосочени): стоматологични; животновоз; електростанции; спасителни; бутилкови; флуорограф; кафезовоз; каналочистач; радиоработилница; кабеловоз и др.
1. 4. Автобуси
Автобус до 11 места
Автобуси над 11 до 20 места
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Автобуси над 20 места

2. Ремаркета и полуремаркета
2. 1. Товарни ремаркета
Ремаркета товарни за трактори
Ремаркета товарни за трактори над 2 т
2. 2. Специални ремаркета
Ремаркета за ГСМ
Ремарке фургон (двуосно)
Ремаркета за вода
Ремаркета за мляко
Хладилни ремаркета
2. 3. Ремаркета
Ремарке – до 10 т
Ремарке – над 10 до 20 т
Ремарке – над 20 до 30 т
Ремарке – над 30 до 40 т
Ремарке – над 40 до 50 т
Ремарке – над 50 т
2. 4. Полуремаркета за седлови влекачи
Полуремарке – товарно
Полуремарке – платформено
Полуремарке – самосвал
Полуремарке – фургон
Полуремарке – хладилник
Полуремарке – контейнеровоз
Полуремарке – панеловоз
Полуремарке – тръбовоз
Полуремарке – циментовоз
Полуремарке за битум
Полуремарке за мазут
Полуремарке за киселини
Полуремарке за химикали и др.
Полуремарке – брашновоз
Полуремарке – фуражовоз
Полуремарке цистерна за ГСМ
Полуремарке цистерна за вода
Полуремарке цистерна за хранителни продукти
3. Трактори
3. 1. Верижни трактори
Верижни трактори над 50 до 80 к.с.
Верижни трактори над 80 до 110 к.с.
Верижни трактори над 110 к.с.
3. 2. Колесни трактори
Колесни трактори над 80 до 110 к.с.
Колесни трактори над 110 к.с.
4. Инженерни машини
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4. 1. Пътностроителна техника
4. 1. 1. Автогрейдери
Автогрейдери
4. 1. 2. Булдозери
Булдозери до 110 к.с.
Булдозери над 110 до 160 к.с.
Булдозери над 160 к.с.
4. 1. 3. Скрепери
Автоскрепери
4. 1. 4. Самоходни валяци
Валяци до 10 т
Валяци над 10 т
4. 1. 5. Товарачни машини
Товарачни машини до 0,5 м 3
Товарачни машини над 0,5 до 1,5 м 3
Товарачни машини над 1,5 м 3
4. 2. Земекопна техника
4. 2. 1. Колесни еднокошови ескаватори
Колесни еднокошови ескаватори до 0,3 м 3
Колесни еднокошови ескаватори над 0,3 м 3
4. 2. 2. Верижни еднокошови ескаватори
Верижни еднокошови ескаватори до 1 м 3
Верижни еднокошови ескаватори над 1 м 3
4. 2. 3. Друга земекопна техника
Канавкокопачи
Разбивач/къртач
Траншейни машини
Котловани машини
4. 3. Пробивна техника
Мотокомпресорни станции
Автосонда
Сонди – БМХ
4. 4. Подвижни електроагрегати
Подвижни електроагрегати над 10 до 15 kW
Подвижни електроагрегати над 15 до 20 kW
Подвижни електроагрегати над 20 до 30 kW
Подвижни електроагрегати над 30 до 40 kW
Подвижни електроагрегати над 40 до 50 kW
Подвижни електроагрегати над 50 kW
Подвижни електроагрегати заваръчни
4. 5. Дървообработваща техника
Лесопилни рами
4. 6. Водоснабдителна техника
Помпи моторни – подвижни
5. Самоходни машини
5. 1. Електрокари
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5. 1. 1. Електрокари високоповдигачи
Електрокари високоповдигачи до 1 т
Електрокари високоповдигачи над 1 т
5. 1. 2. Електрокари платформени
Електрокари платформени до 1 т
Електрокари платформени над 1 до 2 т
Електрокари платформени над 2 т
5. 2. Мотокари
Мотокари високоповдигачи до 1,25 т
Мотокари високоповдигачи над 1,25 до 2 т
Мотокари високоповдигачи над 2 до 3,5 т
Мотокари високоповдигачи над 3,5 т
6. Инженерна и самолетообслужваща техника
6. 1. Техника за добив и зареждане с въздух
Унифицирана компресорна станция – УКС-400 В-П4
Въздухозареждач – ВЗ 16/250
Въздухозареждач – ВЗ 16/350
6. 2. Акумулаторозарядни станции
Акумулаторозарядни станции – АЗС-4А
Акумулаторозарядни дизелови станции – АЗДС-20
Подвижна разрядно-зарядна станция – ПРЗС-58
Автоматична разрядно-зарядна станция – СРЗА-1
Електростанция на ремарке – ЕСБ-4 БЕ
6. 3. Техника за подгряване на авиационната техника
Унифициран моторен подгревател – УМП-350
Моторен подгревател – МП-300
6. 4. Техника за почистване на полосите и инженерната техника
Комбинирани поливно-миячни машини
Вакуумообирачни машини
Миячна машина
Четкоиздухваща машина
Топлодухаща машина
6. 5. Техника за зареждане с авиационни горива, кислород, азот и други
6. 5. 1. За зареждане и доставяне на авиационни ГСМ
Автогоривозарядчици до 4 т
Автогоривозарядчици от 4 до 8 т
Автогоривозарядчици от 8 до 22 т
Автогоривозарядчици над 22 т
Автоцистерни до 4 т
Автоцистерни от 4 до 8 т
Автоцистерни от 8 до 22 т
Автоцистерни над 22 т
Маслозаправчици
6. 5. 2. За добив и зареждане с кислород и азот
Автокислорододобивна станция – АКДС-70
Автокислородозарядна станция – АКЗС-75 (м)
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Унифицирана газозарядна станция – УКЗС-МА

6.6. Подвижни приводни авиационни радиостанции
Радиоприемници
6. 7. Метеорологична техника
Подвижни метеорологични станции – ПАМС
Метеошифромашини „Корал“
Облачни светлолокатори ИВО
Машини за регистрация на облачността – РВО-2
Машини за регистрация на облачността – РВО-3
Метеорадиолокатори
Подвижни проверочни метеолаборатории – ППМЛ
6. 8. Пускови установки (ПУ)
Пускови установки (ПУ) за разбиване на градоносни облаци
6. 9. Друга специализирана авиационна техника
Автостълби
Автоленти
Автоленти за самолет
Сметосъбирач
6. 10. Подвижна подемно-транспортна техника
Контейнеровози повдигачи

“
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков

5929

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 166
ОТ 8 АВГУСТ 2017 Г.

за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на младежта и спорта, приет с Постановление
№ 142 на Министерския съвет от 2013 г.
(обн., ДВ, бр. 62 от 2013 г.; изм. и доп.,
бр. 97 от 2013 г., бр. 50 и 102 от 2014 г., бр. 96
от 2016 г. и бр. 27 от 2017 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 15, ал. 1 думите „7 дирекции“ се
заменят с „8 дирекции“.
§ 2. В чл. 22 се правят следните изменения:
1. В ал. 2, т. 11 думите „осигурява мрежовата и информационната сиг у рност на
министерството в съответствие“ се заменят
с „наблюдава и контролира мрежовата и информационната сигурност на министерството
за съответствието є“.
2. Алинея 5 се отменя.
§ 3. В чл. 23, ал. 2 т. 1 и 2 се изменят така:
„1. дирекция „Правно и нормативно обслужване“;
2. дирекция „Административно-информационно обслужване и човешки ресурси“;“.

§ 4. В чл. 24 се правят следните изменения:
1. В основния текст думите „Административно-правно и нормативно обслужване“ се
заменят с „Правно и нормативно обслужване“.
2. Точки 9 – 24 се отменят.
§ 5. Член 25 се изменя така:
„Чл. 25. Дирекция „Административно-информационно обслужване и човешки ресурси“:
1. изготвя всички актове, свързани с възникването, изменянето и прекратяването на
служебните и трудовите правоотношения на
служителите в съответствие с действащото
законодателство, и образува, води и съхранява служебните и трудовите досиета; издава,
оформя и заверява служебните и трудовите
книжки; приема и обработва болничните
листове; изготвя договорите относно възникването на извънтрудови правоотношения и
води регистър на договорите;
2. изготвя, актуализира и съхранява длъжностното разписание и поименното разписание на длъжностите съгласно действащото
законодателство;
3. организира и координира дейностите по
набиране и подбор на персонала в министерството и дава становища по компетентност
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относно предложенията за назначаване, преназначаване и освобождаване на служителите;
4. организира разработването и актуализирането на длъжностните характеристики
на служителите в администрацията, като
осигурява методическа помощ;
5. организира и консултира всички дейности, свързани с управлението на човешките
ресурси в министерството;
6. организира и контролира обучението
и развитието на персонала, като предлага и
реализира програми за обучение и професионална квалификация на служителите в
министерството;
7. организира и осъществява административно обслужване, като получава, обработва,
регистрира и предава входящата и изходящата
кореспонденция на министерството по предназначение;
8. приема пост ъпилите жа лби, молби,
сигнали и предложения на граждани и други документи, като ги картотекира по срок
и изпълнител чрез въвеждане в специален
регистър и своевременно изготвя справки;
9. систематизира документите за текущо
съхраняване, обработва, съхранява и организира използването на архивния фонд на
министерството; организира извършването
на експертиза за ценността на документите
и предаването в Централния държавен архив;
10. планира, организира и координира внедряването на нови информационни технологии
в министерството и отговаря за дейностите
по осигуряване на мрежовата и информационната сигу рност на информационните
системи съобразно изискванията на Закона
за електронно управление;
11. организира и отговаря за дейностите,
свързани с планирането, въвеждането в експлоатация, поддръжката и извеждането от
експлоатация на информационните ресурси
(техническото оборудване) в министерството;
12. организира издаването, използването,
подновяването и прекратяването на удостоверения за електронен подпис в администрацията
и отговаря за въвеждането и внедряването на
системи, свързани с развитието на електронното управление и електронното правителство;
13. съгласува и осъществява автоматизирания обмен на данни с национални и други
информационни системи и интеграцията в
единната комуникационна инфраструктура
на администрацията;
14. обезпечава работните места на служителите с необходимата техника и софтуер,
организира разпределението и техническата
поддръжка на компютърната и периферната
техника и актуализира информацията на интернет страницата на министерството;
15. поддържа и управлява потребителските
профили за достъп до информационните ре-
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сурси на министерството и оказва съдействие
на служителите в министерството при работа
с компютърната техника;
16. организира дейността на външни специалисти, обезпечаващи информационните
и комуникационните системи, софтуера и
хардуера на министерството;
17. осигурява и отговаря за мрежовата и
информационната сигурност на министерството в съответствие с нормативната уредба,
политиките и целите за мрежова и информационна сигурност на организацията.“
§ 6. В чл. 28, ал. 2 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. 1 думите „Спортна инфраструктура и
управление на държавното участие“ се заменят
с „Инвестиционна политика и обществени
поръчки“.
2. В т. 5 думите „Научно-приложна дейност в спорта“ се заменят с „Координация и
контрол на спортната подготовка“.
3. В т. 6 думите „Политика за младежта“
се заменят с „Младежки политики“.
4. Създава се т. 9:
„9. дирекция „Регионална координация и
мониторинг“.“
§ 7. В чл. 29 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В основния текст думите „Спортна инфраструктура и управление на държавното
участие“ се заменят с „Инвестиционна политика и обществени поръчки“.
2. Създават се т. 23 – 37:
„23. планира, организира и координира
всички дейности във връзка с подготовката
и провеждането на процедури за възлагане
на обществени поръчки и изготвя график за
тяхното провеждане през съответната година;
24. провежда процедурите за възлагане на
обществени поръчки в съответствие с нормативните изисквания и приложимите правила
за обществените поръчки на Европейската
общност и националното законодателство;
25. изготвя проекти на договори за възлагане на обществени поръчки и организира
сключването им и осъществява наблюдение
върху изпълнението им съвместно с отговорното административно звено, за чиито нужди
е подписан договорът;
26. води регистър на проведените процедури за възлагане на обществени поръчки през
съответната година и организира архивирането
им съобразно действащите вътрешни правила;
27. подготвя становища по проекти на актове
във връзка с прилагането на Закона за обществени поръчки (ЗОП) и подзаконовите актове;
28. подготвя и изпраща за публикуване в
нормативно установените срокове необходимата информация при възлагането на обществените поръчки до Агенцията по обществени
поръчки (АОП), до електронната страница
на „Държавен вестник“ и до „Официален
вестник“ на ЕС;
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29. следи изпълнението на договорите, за
които отговарят служители от дирекцията,
осъществява контрол, изготвя становища за
тяхното изпълнение и предприема нужните
действия при тяхното приключване или предсрочно прекратяване;
30. изготвя и изпраща информация до АОП
и до „Официален вестник“ на ЕС в законовите
срокове съгласно ЗОП;
31. обобщава информация за планираните
обществени поръчки, подготвя и изпраща
предварителните обявления до АОП;
32. води и съхранява досиетата на проведените процедури за възлагане на обществени
поръчки;
33. архивира досиета на проведените и
п ри к л юч и л и п роцед у ри за въ з ла га не на
обществени поръчки съгласно действащите
вътрешни правила;
34. оказва методическа помощ на второстепенните разпоредители с бюджет във
връзка с организирането, провеждането и
архивирането на документацията, свързана
с обществените поръчки;
35. изготвя становища и съдейства за изграждане на правна защита при подадени
жалби във връзка с проведени процедури за
възлагане на обществени поръчки;
36. участва в разработването на вътрешните
правила на министерството по ЗОП и подзаконовите нормативни актове по прилагането му;
37. при поискване от контролните органи
представя информация за проведените обществени поръчки по реда на ЗОП.“
§ 8. В чл. 30 т. 2, 3 и 8 се отменят.
§ 9. В чл. 33, в основния текст думите
„Научно-приложна дейност в спорта“ се заменят с „Координация и контрол на спортната
подготовка“.
§ 10. В чл. 34, в основния текст думите
„Политика за младежта“ се заменят с „Младежки политики“.
§ 11. Създава се чл. 36а:
„Чл. 36а. Дирекция „Регионална координация и мониторинг“:
1. под пома га м и н ис т ъра п ри вза и мо действието му с областните администрации,
с Националното сдружение на общините в
Република България, с регионалните структури на институциите, имащи отношение към
спорта и младежките дейности, с общините
и спортните организации за изпълнение на
Националната програма за развитие на физическото възпитание и спорта и програмите
за младежки дейности;
2. подпомага осъществяването на регионалната политика на министерството по
отношение на спорта и младежта, като координира дейността с областните администрации,
общините и спортните организации;
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3. съвместно с дирекция „Инвестиционна политика и обществени поръчки“ дава
становища на минист ъра за ползване по
предназначение на държавни или общински
спортни обекти;
4. осъществява текущ и последващ контрол
върху дейността на организациите, финансирани от министерството, както и за законосъобразното и целесъобразното разходване
на финансови средства;
5. извърш ва период и ч н и п роверк и на
изпълнението на проекти, финансирани по
програми на министерството.“
§ 12. Приложението към чл. 15, ал. 2 се
изменя така:
„Приложение
към чл. 15, ал. 2
Численост на персонала в административните
звена на Министерството на младежта и спорта – 185 щатни бройки
Политически кабинет
в т.ч. съветници, експерти и сътрудници
Главен секретар
Служител по сигурността на информацията
Звено за вътрешен одит
Финансов контрольор
Инспекторат по чл. 46 от Закона за администрацията
Инспекторат по чл. 64а от Закона за физическото възпитание и спорта
Обща администрация
в т.ч.:
дирекция „Правно и нормативно обслужване“
дирекция „Административно-информационно обслужване и човешки ресурси“
дирекция „Финанси“
дирекция „Връзки с общественост та и
протокол“
Специализирана администрация
в т.ч.:
дирек ци я „Инвестиционна политика и
обществени поръчки“
дирекция „Управление на спорта за всички“
дирек ци я „Спорт за у чащи и спортни
училища“
дирекция „Спорт за високи постижения“
дирек ци я „Координаци я и конт рол на
спортната подготовка“
дирекция „Младежки политики“
дирекция „Европейски програми, проекти
и международно сътрудничество“
дирекция „Регионална координация и мониторинг“

7
3
1
1
6
1
2
5
47
10
13
18
6
115
18
13
11
15
13
19
14
12 “

Заключителна разпоредба
§ 13. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
5930
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МИНИС Т ЕРС Т ВА
И Д РУ Г И ВЕ ДОМС Т ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА
ПРОТОКОЛ

за съвместно обучение на военнослужещи
и военни служители между Министерството на отбраната на Република България и
Министерството на националната отбрана
на Румъния
(Подписан на 29 март 2000 г. в София. В
сила от 10 октомври 2000 г.)
Министерството на отбраната на Репуб
лика България и Министерството на нацио
налната отбрана на Румъния, наричани подолу „Договарящи страни“,
Желаейки да развиват сътрудничеството
в областта на обучението и подготовката на
военнослужещи и военни служители;
Отчитайки установените области и принципи на сътрудничество, залегнали в Споразумението за сътрудничество меж ду Министерството на отбраната на Република
България и Министерството на националната отбрана на Ру мъни я, подписано на
29.01.1994 г. в Букурещ,
се споразумяха за следното:
Член 1
Договарящите страни приемат да изпращат на обучение военнослужещи (курсанти,
сержанти и офицери) и военни служители,
наричани по-долу „обучаеми“, за подготовка
във военноучебните заведения на Министерството на отбраната на Република България
и Министерството на националната отбрана
на Румъния в зависимост от броя на определените места, специалностите и сроковете на
курсовете, които са предмет на договореност
между двете Договарящи страни.
Член 2
1. Обменът на обучаеми се осъществява
в съответствие с ежегодно подписвана Програма за сътрудничество. В Програмата за
сътрудничество се уточняват военноучебните
заведения, формата на обучение, наименованието на курса, броят на местата, срокът
на обучение (месеци и дни) и изискванията
към обучаемите. С цел подготовката на Програмата за сътрудничество Договарящите
страни разменят учебни планове и програми.
2. Обучението се провежда на езика на
приемащата Договаряща страна в съответствие с учебните планове и програми на
военноу чебните заведения. За обучаемите,
които не владеят езика на държавата дома-
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кин, се организира предварителен езиков
курс по обща и специална терминология с
продължителност до една година.
3. Договарящите страни изпращат ежегодно до 31 май писмени заявки, които включват
следното:
а. спец иа лност и, брой на местата (за
отделните форми па обучение и курсове),
условията и целта на обучението (за докторантура – звание, име, военно образование,
тема на докторантурата);
б. необходимост от организиране на езиков курс за усвояване на обща и специална
терминология на български или и на румънски език.
4. Договарящите страни потвърж дават
ежегодно до 31 август заявения брой места
в техните военноучебни заведения.
5. Договарящите ст рани подписват до
31 октомври Програмата за сътрудничество
за следващата академична година.
6. Договарящите страни изпращат списък на обучаемите в два екземпляра, който
включва военноучебните заведения, военното
звание, име, презиме и фамилия, дата на
раждане, заемана длъжност и специалност
на обучаемите, 90 дни преди началото на
обучението.
Член 3
Приемащата Договаряща страна осигурява:
а. преподавателски състав;
б. учебните материали и помагала, предвидени в учебните планове и програми;
в. настаняване и храна съгласно установените от приемащата Договаряща страна
правила, прилагани по отношение на чужди
обучаеми за целия период на обучение;
г. ползване на библиотеки, читални, спортни зали и др., необходими за нормалното
протичане на учебния процес;
д. медицинска помощ при условията на
Спогодбата за сътрудничество в областта
на здравеопазването и медицинската наука
между правителството на Република България и правителството на Румъния, в сила
от 3.07.1996 г.;
е. местен транспорт за целите на обучението;
ж. специа лна ек ипировка за работа с
обору д ва не и полеви за н я т и я, пола га ща
се по изискванията за подобни занятия на
държавата домак ин, за цели я период на
обучение; екипировката се сдава след края
на обучението.
Член 4
1. Изпращащата Договаряща страна отговаря за подбора на обучаемите и техния
медицински преглед в съответствие с изиск
ванията на приемащата Договаряща страна.
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2. Изпращащата Договаряща страна осигурява:
а. пристигането на обучаемите в съответните военноучебни заведения в рамките
на сроковете, определени в Програмата за
сътрудничество;
б. транспорта на обучаемите и техния багаж от страната им до мястото на обучение
и обратно, както и по време на празници и
при неотложни причини от личен характер;
в. транспорта от мястото на настаняване
до учебното заведение.
3. В случай на смърт на обучаем изпращащата Договаряща страна поема всички
разходи, свързани с уреждане на формалностите и транспортиране на тленните останки.
В тези случаи приемащата Договаряща страна
се задължава да окаже пълно съдействие на
изпращащата страна.
4. По време на обучението обучаемите
се намират под ръководството на Аташето
по отбраната на изпращащата Договаряща
страна, който координира съвместно със съответните представители на военноучебните
заведения уреждането на всички проблеми,
свързани с обучението и престоя на обучаемите в държавата домакин.
5. С разрешение на приемащата Договаряща страна представители на изпращащата
Договаряща страна могат да посещават военноучебните заведения, за да се запознаят
с условията на обучение и живот.
Член 5
1. Обучаемите представят във военноучебното заведение следните документи:
а. копие от дипломи за вида и степента
на завършеното образование, заверени от
изпращащата Договаряща страна;
б. медицинско удостоверение, издадено
не по-рано от два месеца преди началото
на обучението;
в. медицинско удостоверение за отрицателен СПИН тест;
г. медицинско удостоверение за ваксинация
срещу дифтерит и коремен тиф.
Обу ч аем и т е но ся т ежед невн а в о ен н а
униформа.
2. Обучаемите, които не се регистрират
до 15 дни след започване на обучението,
губят право на обучение. В такива случаи
изпращащата Договаряща страна е необходимо да заяви повторно желанието си за
осъществяване на обучението.
3. По време на обучението обучаемите са
длъжни да спазват законите, правилниците
и уставите на държавата домакин, както и
да спазват дисциплината и вътрешния ред
на съответното военноучебно заведение на
приемащата Договаряща страна.
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4. Обучаемите, които нарушават разпоредбите на ал. 3 на този член, които не изпълнят
изискванията на учебната програма или по
здравословни причини прекъснат обучението си, а също и тези, които се отзовават по
решение на изпращащата Договаряща страна
преди завършване на обучението, се отзовават
за сметка на изпращащата Договаряща страна.
Приемащата Договаряща страна уведомява
изпращащата Договаряща страна относно
причините за отзоваването на обучаемите.
5. Обучаемите, които са изпълнили изиск
ванията на учебния план, издържали успешно изпитите и защитили дипломна работа
(курсов проект), получават съответни документи, удостоверяващи вида и степента на
завършения курс на обучение, и нагръдни
знаци. Учебните заведения издават академична справка, в която се посочват учебните
дисциплини, изучавани по учебен план и
съответния хорариум.
Член 6
1. Обучаемите във военноучебните заведения на приемащата Договаряща страна
ползват годишен отпуск, чиято продължителност е съобразена с учебната програма в
учебното заведение.
2. Приемащата Договаряща страна няма
ангажименти по отношение организирането
на отпуските на обучаемите.
3. По време на обучението във военноу чебните заведени я обу чаемите могат да
бъдат посещавани от членове на техните
семейства, като разходите са за сметка на
самите обучаеми.
4. Пътувания, които не са свързани с обучението, са за сметка на обучаемите.
Член 7
1. В случаи на отзоваване на обучаеми от
изпращащата Договаряща страна разходите
по издръжката се спират за периода на отсъствие от военноучебното заведение.
2. Ако обучаем пропусне повече от 20 %
от учебните часове поради продължително
заболяване или други основателни причини,
Договарящите страни предприемат стъпки
за отзоваване на обучаемия.
3. В случай че бъдат нанесени щети или
загуба на имущество на приемащата Договаряща страна по вина на обу чаемите,
разходите по тяхното възстановяване са за
сметка на изпращащата Договаряща страна, която заплаща фактическата стойност
на повреденото или изгубеното имущество
или предлага такова имущество в замяна.
Размерът на обезщетението се определя въз
основата на констативен акт, подписан от
упълномощени представители на Договарящите страни.
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4. В срок до 45 дни след получаване от
приемащата Договаряща страна на потвърждение за получаване на констативния акт изпращащата Договаряща страна възстановява
стойността на повреденото или изгубеното
имущество във валута.
Член 8
1. Настоящият Протокол влиза в сила
от датата на получаване на последната от
нотите, с която Договарящите страни взаимно се информират, в писмена форма, за
изпълнение на националните процедури по
влизането му в сила.
2. Измененията и допълненията в настоя
щия Протокол могат да се правят чрез писмено
съгласие между двете Договарящи страни.
Промените влизат в сила в съответствие с
разпоредбите на пap. 1 на този член.
3. Настоящият Протокол се сключва за
срок 5 години и се подновява автоматично за
нови 5-годишни периоди, освен ако някоя от
Договарящите страни не отправи 6-месечно
писмено предизвестие до другата Договаряща страна за намерението си да прекрати
действието му. При получаване на такова
предизвестие всички започнати дейности по
Протокола продължават до изтичането на
предварително установените срокове.
Подписан в София на 29 март 2000 г. в два
оригинални екземпляра на български, румънски и английски език, като всички текстове
имат еднаква сила. В случай на различия в
тълкуването меродавен е английският текст.
За Министерството
на отбраната на
Република България:
Бойко Ноев,
министър
5829

За Министерството
на националната
отбрана на Румъния:
Сорин Фрунзаверде,
министър

ПРОТОКОЛ

за изменение на Протокола за съвместно
обучение на военнослужещи и военни служители между Министерството на отбраната
на Република България и Министерството
на националната отбрана на Румъния
(Утвърден с Решение № 871 от 14 октомври
2016 г. на Министерския съвет. В сила от
13 юли 2017 г.)
Министерството на отбраната на Репуб
лика България и Министерството на националната отбрана на Ру мъни я, наричани
по-долу „Договарящи страни“,
в з ем а й к и под вн и м а н ие к л ау зи т е н а
Протокола за съвместно обучение на военнослужещи и военни служители между
Министерството на отбраната на Република
България и Министерството на националната
отбрана на Румъния, подписан в София на
29.03.2000 г., наричан по-долу „Протокола“,
се споразумяха за следното:
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Член I
За гла вие т о на Пр о т окола с е измен я,
както следва: „Протокол за обучение на военнослужещи и цивилни служители между
Министерството на отбраната на Република
България и Министерството на националната
отбрана на Румъния“.
Член II
1. В чл. 2, т. 1 второто изречение се изменя,
както следва: „Програмата за сътрудничество включва следните данни: пореден номер,
военна образователна институция, форма
на обучение, наименование на курса, цена
на курса за един обучаем, начална дата на
курса, брой на местата, продължителност/
етапи на курса (месеци и дни) и изисквания
към обучаемите.“
2. Член 3 се изменя, както следва:
„Член 3
Всяка от Договарящите страни заплаща
всички разходи на своите обучаеми, изпратени за обучение във военни образователни
инстит у ции на дру гата страна съобразно
Програмата за сътрудничество.“
3. В чл. 4 т. 2 се изменя, както следва:
„2. Изпращащата страна осигурява пристигането на обучаемите във военните образователни инст и т у ции на Приемащата
страна в рамките на сроковете, определени в
Програмата за сътрудничество, а така също и
завръщането им от ваканция преди началото
на курса.“
4. В чл. 7 т. 1 се отменя, а останалите
точки се преномерират.
Член ІІІ
Настоящият Протокол за изменение влиза в сила от датата на последното писмено
уведомление между Договарящите страни,
че националните завършени процедури за
влизането му в сила са били изпълнени.
Подписан в два оригинални екземпляра,
всеки от които на български, румънски и
английски език, като и трите текста имат
еднаква сила. В случай на различия при
тълкуването меродавен е английският текст.
За Министерството
на отбраната на
Република България:
Антон Ластарджиев,
директор на дирекция
„Управление на
човешките ресурси“

София,
14 декември 2015 г.
5830

За Министерството
на националната
отбрана на Румъния:
генерал-майор
Мариан Тасе,
началник на
дирекция
„Управление на
човешките ресурси“
Букурещ,
4 ноември 2015 г.
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Правилник за изменение и допълнение на
Правилника за устройството и дейността на
Националния военноисторически музей (обн.,
ДВ, бр. 62 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 26 от
2010 г., бр. 14 от 2011 г.; изм., бр. 63 от 2013 г.)
§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3:
а) точка 1 се изменя така:
„1. издирва, изучава, идентифицира, документира, регистрира, осъществява дейности
по консервация и реставрация и представя
културни ценности и образци, свързани с
българската военна история, с познавателна,
образователна и естетическа цел;“
б) точка 2 се отменя;
в) в т. 6 думата „прояви“ се заменя с
„форуми“;
г) създават се т. 7, 8 и 9:
„7. издава научни, научнопопулярни и
рекламни материали;
8. осъществява оценителна дейност на
движими културни ценности – собственост
на други юридически или физически лица;
9. извършва и друга стопанска дейност,
когато тя е свързана с основната му дейност.“
2. В ал. 4 думите „второстепенен разпоредител с бюджетни кредити“ се заменя с
„второстепенен разпоредител с бюджет“.
3. В ал. 5 и 6 думите „и Закона за отбраната и въоръжените сили на Република
България“ се заличават.
§ 2. Член 3 се изменя така:
„Чл. 3. Национални ят военноисторически музей осъществява следните функции
и задачи:
1. издирва и изучава движимите културни
ценности (ДКЦ);
2. събира и придобива ДКЦ;
3. идентифицира ДКЦ;
4. регистрира и научно обработва постъпилите във фондовете му ДКЦ;
5. осигурява правната и физическата защита на ДКЦ;
6. извършва консервационна и реставрационна обработка на ДКЦ;
7. дигитализира ДКЦ;
8. създава и поддържа електронна база
данни на ДКЦ;
9. осъществява научни разработки на основата на фондовете си в областта на военната
история и музеологията;
10. представя ДКЦ с цел съхраняване на
паметта за българската военна история, с
изследователска и образователна цел, както
и за естетическа наслада;
11. осъществява дейности по популяризиране на ДКЦ;
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12. осигурява използването на ДКЦ за
научни и образователни цели;
13. извършва справки и услуги чрез електронната база данни на ДКЦ;
14. разработва проекти във връзка с основните и свързаните с тях музейни дейности;
15. издава справочни, научнопопулярни и
научни издания, включително аудио-визуални
и мултимедийни продукти;
16. осъществява други дейности, свързани
с основните.
§ 3. Член 4 се изменя така:
„Чл. 4. Към м узея съществу ва Нау чна
група по реда на чл. 28, ал. 4 от Закона за
културното наследство, представляваща специализирано звено съгласно Наредба № Н-5
от 2009 г. за реда за създаване и дейност на
научни групи към музеите.“
§ 4. В чл. 8 ал. 3 се изменя така:
„(3) Заместник-директорът ръководи дейностите по съхраняване, документиране и
представяне на ДКЦ, постъпили във фондовете на НВИМ.“
§ 5. Член 9 се изменя така:
„Чл. 9. (1) Националният военноисторически музей е организиран в едно специализирано звено, 4 дирекции и 3 филиала с ранг
на дирекции:
1. Специализирано звено – Научна група;
2. „Фондова и консервационно-реставрационна дейност“;
3. „Експозиционни и образователни дейности“;
4. „Музеен маркетинг, връзки с обществеността и международна дейност“;
5. „Административно-правно обслужване,
човешк и ресу рси и финансово-стопанск и
дейности“;
6. Филиал „Военноморски музей“;
7. Филиал „Парк-музей на бойната дружба – 1444 г.“;
8. Филиал „Музей на авиацията“.
(2) Непосредственото ръководство на дирекциите и на филиалите с ранг на дирекции
в НВИМ се осъществява от директори.
(3) Дейността и организацията на работа
на дирекциите и на филиалите с ранг на дирекции се определят с вътрешни правила за
работа, утвърдени от директора на НВИМ.“
§ 6. Член 10 се изменя така:
„Чл. 10. Дирекция „Фондова и консервационно-реставрационна дейност“:
1. извършва дейности по издирване, из
учаване и събиране на ДКЦ;
2. оформя първичната музейна документация;
3. организира приемането на ДКЦ във
фонда на НВИМ – София, по законоустановения ред;
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4. участва в процеса на идентификация и
разпределение на ДКЦ в основен, обменен
и научноспомагателен фонд и научен архив;
5. осъществява съхранението и защитата
на фонда от ДКЦ на НВИМ – София;
6. осъществява реставрационно и консервационно обслужване на фонда от ДКЦ
на НВИМ;
7. участва в нау чната обработка и регистрира постъпилите ДКЦ;
8. участва в разработването на тематикоекспозиционна документация за постоянни и
временни експозиции и тяхното реализиране;
9. участва в попълването на електронната
база данни на фонда от ДКЦ;
10. участва в подготовката на научните и
информационните издания на НВИМ;
11. участва в дейността на комисии, предвидени в Закона за културното наследство;
12. осигу рява изготвянето на справки,
издания, филми и др.“
§ 7. Член 11 се изменя така:
„Чл. 11. Дирекция „Експозиционни и обра
зователни дейности“:
1. осъществява всички дейности по цялостната организация и функциониране на
експозицията;
2. осъществява екскурзоводско обслужване
на посетителите на експозициите и изложбите;
3. създава и реализира музейни образователни дейности;
4. изгражда и поддържа връзки с училища,
университети и обществени организации за
осъществяване на образователната мисия
на НВИМ;
5. участва в разработването на тематичноекспозиционна документация за постоянни и
временни експозиции и тяхното реализиране
и обновяване;
6. участва в научната обработка на постъпващи или вече постъпили ДКЦ от фонда на
НВИМ – София;
7. участва в дейността на комисии, предвидени в Закона за културното наследство.“
§ 8. Член 12 се изменя така:
„Чл. 12. Дирек ци я „Музеен маркетинг,
връзки с обществеността и международна
дейност“:
1. осъществява дейности по връзките с
обществеността;
2. осъществява маркетинговата и рекламната политика на НВИМ и културния обмен
с институции в страната и в чужбина;
3. разработва програми и проекти;
4. участва в подготовката на научните и
информационните издания на НВИМ;
5. обезпечава информационно-библиотечната потребност на служителите и посетителите на НВИМ;
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6. създава и поддържа електронна база
данни;
7. извършва дигитализация на фонда на
НВИМ;
8. осъществява поддръжката на компютърната техника и мрежи в НВИМ;
9. изгражда, администрира и актуализира
сайтовете на НВИМ – София, и филиали.“
§ 9. В чл. 13 се създават т. 14 и 15:
„14. осъществява правна защита на фонда
от ДКЦ на НВИМ;
15. организира, планира и осъществява
дейностите по осигуряването на противопожарна безопасност в НВИМ.“
§ 10. Член 14 се изменя така:
„Чл. 14. Филиал „Военноморски музей“:
1. извършва дейности по издирване, изучаване и събиране на ДКЦ;
2. оформя първичната музейна документация;
3. организира приемането на ДКЦ във
фонда на филиала по законоустановения ред;
4. идентифицира и осъществява разпределението на ДКЦ в основен, обменен и
научноспомагателен фонд и научен архив;
5. осъществява съхранението и защитата
на фонда от ДКЦ;
6. научно обработва и регистрира постъпилите ДКЦ;
7. участва в разработването и реализирането на тематично-експозиционна документация за постоянни и временни експозиции;
8. събира и съхранява информация за
попълване на електронната база данни на
фонда от ДКЦ;
9. участва в подготовката на специализираното научно издание „Годишник на ВММ“;
10. участва в дейността на комисии, предвидени в Закона за културното наследство;
11. осиг у рява изготвянето на справки,
издания, филми и др.;
12. извършва научноизследователска дейност;
13. осъществява всички дейности по цялостната организация и функциониране на
експозицията;
14. осъществява екскурзоводско обслужване на посетителите на експозициите и
изложбите.“
§ 11. Член 15 се изменя така:
„Чл. 15. Филиал „Парк-музей на бойната
дружба – 1444 г.“:
1. извършва дейности по издирване, изучаване и събиране на ДКЦ;
2. оформя първичната музейна документация;
3. организира приемането на ДКЦ във
фонда на филиала по законоустановения ред;
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4. осъществява разпределението на ДКЦ
в основен, обменен и научноспомагателен
фонд и научен архив;
5. осъществява съхранението и защитата
на фонда от ДКЦ;
6. научно обработва и регистрира постъпилите ДКЦ;
7. участва в разработването и реализирането на тематично-експозиционни планове
за постоянни и временни експозиции;
8. събира и съхран ява информаци я за
попълване на електронната база данни на
фонда от ДКЦ;
9. участва в дейността на комисии, предвидени в Закона за културното наследство;
10. осигу рява изготвянето на справки,
издания, филми и др.;
11. осъществява всички дейности по цялостната организация и функциониране на
експозицията;
12. осъществява екскурзоводско обслужване на посетителите на експозициите и
изложбите.“
§ 12. Член 16 се изменя така:
„Чл. 16. Филиал „Музей на авиацията“:
1. извършва дейности по издирване, изучаване и събиране на ДКЦ;
2. оформя първичната музейна документация;
3. организира приемането на ДКЦ във
фонда на филиала по законоустановения ред;
4. осъществява разпределението на ДКЦ
в основен, обменен и научноспомагателен
фонд и научен архив;
5. осъществява съхранението и защитата
на фонда от ДКЦ;
6. научно обработва и регистрира постъпилите ДКЦ;
7. участва в разработването и реализирането на тематично-експозиционни планове
за постоянни и временни експозиции;
8. събира и съхран ява информаци я за
попълване на електронната база данни на
фонда от ДКЦ;
9. участва в дейността на комисии, предвидени в Закона за културното наследство;
10. осигу рява изготвянето на справки,
издания, филми и др.;
11. осъществява всички дейности по цялостната организация и функциониране на
експозицията;
12. осъществява екскурзоводско обслужване на посетителите на експозициите и
изложбите.“
§ 13. Създава се чл. 16а:
„Чл. 16а. (1) Научната група е специализирано звено в музея, което се състои от
специалисти с научна степен и осъществява
нау чноизследователска дейност съобразно
тематичния обхват на музея. За членове на

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 5

научна група в музей могат да бъдат назначавани лица, придобили научните степени
„доктор“ или „доктор на науките“.
(2) Научната група:
1. извършва наблюдения, събирателска и
експозиционна дейност;
2. извършва научна обработка на музейните фондове;
3. изготвя тематично-експозиционни документи за постоянни и временни експозиции;
4. подготвя и представя научноизследователски публикации и трудове;
5. организира и участва в научни форуми с
доклади и съобщения, свързани с различните
области на знанието и изкуството;
6. дава консултации на музейните специалисти за повишаване на професионалната
им квалификация;
7. извършва проучване и популяризира добрите практики в сферата на музейното дело.
(3) Ръководителят на научната група се
определя със заповед на директора на музея.“
§ 14. В чл. 17 се правят следните изменения:
1. Алинеи 1 и 2 се отменят.
2. В ал. 3 думите „Фондове, реставрация
и военни паметници“ се заменят с „Фондова
и консервационно-реставрационна дейност“.
3. В а л. 4 ду мите „Музеен маркетинг,
връзки с обществеността и образователни
програми“ се заменят с „Музеен маркетинг,
връзки с обществеността и международна
дейност“.
§ 15. В чл. 18 т. 3 се отменя.
§ 16. В чл. 19 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1 думата „такси“ се заменя с „билети“.
2. Точка 3 се изменя така:
„3. услуги по утвърден ценоразпис;“.
3. Точки 4 и 5 се отменят.
4. Точка 8 се изменя така:
„8. о тдаване под наем на недви ж им и
имоти;“.
5. Точка 9 се отменя.
§ 17. Член 20 се изменя така:
„Чл. 20. Приходите на НВИМ се централизират към първостепенния разпоредител с
бюджет, като се използват транзитни сметки
в Единната сметка на Министерството на
отбраната.“
§ 18. В заключителните разпоредби думата
„утвърден“ се заменя със „съгласуван“.
Заключителна разпоредба
§ 19. Правилникът влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър:
Красимир Каракачанов
5836
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МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ
И ГОРИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 61 от 2006 г. за условията и реда за
официална идентификация на животните, за
които не са предвидени изисквания в регламент на Европейския съюз (загл. изм. – ДВ,
бр. 90 от 2013 г.) (обн., ДВ, бр. 47 от 2006 г.;
изм., бр. 90 от 2013 г.)
§ 1. В чл. 1 т. 2 се отменя.
§ 2. В чл. 2 т. 4 се изменя така:
„4. изпълнение на програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на
болести по животните и зоонози;“.
§ 3. Член 3 се изменя така:
„Чл. 3. (1) Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) е компетентният орган за контрол по официалната идентификация на животните, който поддържа
компютризирана информационна система за
въвеждане на данни за идентифицираните
животни, техните собственици и регистрираните животновъдни обекти.
(2) Идентификацията на животните се
извършва съгласно изискванията на чл. 51а
от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД).
(3) Българската агенция по безопасност на
храните контролира чрез проверки на място
спазването на изискванията за идентификация на животните. Проверките се извършват
ежегодно и обхващат не по-малко от:
1. три процента от животновъдните обекти
в страната, в които се отглеждат едри преживни животни (ЕПЖ);
2. три процента от животновъдните обекти в страната, в които се отглеждат дребни
преживни животни (ДПЖ); проверките обхващат не по-малко от пет процента от броя
на ДПЖ, отглеждани в страната;
3. три процента от животновъдните обекти
в страната, в които се отглеждат еднокопитни
животни (ЕК Ж);
4. три процента от животновъдните обекти
в страната, в които се отглеждат свине.
(4) Животновъдните обекти, подлежащи
на проверки по ал. 3, се определят предварително в годишен план, утвърден от директора
на ОДБХ, на база оценка на риска, като се
взема предвид:
1. броят животни в обекта;
2. информацията, получена в БАБХ, съответно в ОДБХ, относно предишни заболявания по животните;
3. значителните промени (при не по-малко
от 50 на сто от броя на отглежданите животни в обекта спрямо предходните 12 ме-
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сеца) в броя на животните в сравнение с
предходни години;
4. резултатите от предходни проверки във
връзка с идентификацията на животните;
5. начинът на подаване на информация до
БАБХ, съответно до ОДБХ;
6. други обстоятелства.
(5) Проверк и т е по а л. 3 са внезапни.
Предварително уведомяване на собственика или ползвателя на животновъдния обект
се допуска, когато е необходимо да бъдат
осигурени животните за проверка. В този
случай проверката се извършва до 48 часа
от уведомлението.
(6) След всяка проверка по ал. 3 служителят, извършил проверката, изготвя контролен
лист по образец, утвърден от изпълнителния
директор на БАБХ, съдържащ:
1. подробно изложение на резултатите от
проверката;
2. констатираните пропуски;
3. целта на проверката;
4. име и подпис на служителя, извършил
проверката;
5. подпис и становището на собственика
или ползвателя на животновъдния обект.
(7) Когато при извършване на контрола
по ал. 3 БАБХ установи значителна степен
на неспазване на изискванията за идентификация при различните видове животни,
броят на проверките на място се увеличава
през следващите две календарни години по
следния ред:
1. с едно на сто, когато са установени
нарушения на изискванията за идентификация в животновъдните обекти, в които се
отглеждат ЕПЖ, свине и ЕК Ж;
2. с нула цяло и пет на сто за животновъдните обекти, в които се отглеждат ДПЖ;
3. с едно на сто, когато са установени
нарушения на изискванията за идентификация в животновъдни обекти, в които ДПЖ
се отглеждат съвместно с някой от видовете
животни, посочени в т. 1 и 2.
(8) Когато в периода по ал. 7 при извършване на проверките се установи:
1. неспазване на изискванията за идентификация при петдесет на сто и повече от
животновъдни обекти, проверките се увеличават с две на сто годишно – за двугодишен
период;
2. спазване на изиск вани я та за и дентификация при повече от петдесет на сто
от животновъдните обекти, проверките за
следващата календарна година се извършват
в обхвата по ал. 3.“
§ 4. В чл. 4 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 2 накрая се добавя „и ЕК Ж“;
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б) в т. 3 след думата „регистър“ се добавя
„на животните“.
2. В ал. 2 т. 2 се изменя така:
„2. осигурява паспорти за ЕПЖ и ЕК Ж за
разплод и доотглеждане; паспортите за ЕК Ж
с друго предназначение се издават от органи,
на които изпълнителният директор на БАБХ
е предоставил правомощия за издаване на
паспорти при условията на Регламент (ЕС)
2015/262 на Комисията от 17 февруари 2015 г.
за определяне на правила в съответствие с
директиви 90/427/ЕИО и 2009/156/ЕО на
Съвета по отношение на методите за идентификация на еднокопитни животни (Регламент за паспорт на еднокопитните животни)
(OB, L 59, 3 март 2015 г.) и се заверяват от
официален ветеринарен лекар;“.
3. В ал. 3 т. 5 се изменя така:
„5. се подменят с нови, когато са загубени
или са станали нечетливи.“
4. Алинея 7 се отменя.
§ 5. В чл. 8 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в основния текст след думата „собственик“ се добавя „или ползвател“;
б) точки 2 и 3 се изменят така:
„2. изпълнява задълженията по чл. 132,
ал. 1, т. 4 – 7 ЗВД;
3. по искане на БАБХ предоставя цялата информация за последните три години,
свързана с произхода, идентификацията и
местонахож дението на ж ивотните, които
притежава, отглежда, придвижва, транспортира, търгува или коли.“
2. В ал. 3, т. 1 думите „или еквивалентна
идентификация на географското разположение“ се заличават.
3. В ал. 5 основният текст се изменя така:
„(5) Достъпът до информацията в елект р он ната ба за да н н и за ж и во т новъд н и я
обект и отглежданите в него животни се
предоставя на собственика или ползвателя
му след подаване на заявление по образец
до Централното управление на БАБХ, което
съдържа:“.
§ 6. В чл. 10 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
„(1) Придвижването и транспортирането
на животни на територията на Република
България се извършва с ветеринарномедицинско свидетелство за придвижване или
транспортиране, а за ЕПЖ и ЕК Ж – и с
паспорт. Регистрираните ЕК Ж, участващи
в състезания или изложби, могат да се придвижват и транспортират само с паспорт.
(2) Свидетелството по ал. 1 е по образец, утвърден от изпълнителния директор
на БА БХ, и се издава от регист рирани я
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ветеринарен лекар, обслужващ съответния
животновъден обект.“
2. Алинея 3 се отменя.
3. В ал. 4 след думата „Собственикът“
се добавя „или ползвателят“, а след думата
„придвижване“ се добавя „и транспортиране“.
§ 7. В чл. 11 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в основния текст след думата „собствениците“ се добавя „или ползвателите“;
б) точка 1 се отменя;
в) в т. 2 след абревиатурата „ЕПЖ“ се
добавя „и ЕК Ж“.
2. В ал. 3 след думата „Собствениците“
се добавя „и ли ползватели те“, а д у ми те
„30 дни“ се заменят с „до 7 работни дни“.
§ 8. Наименованието на раздел II „Идентификация на едри преживни животни“ се
изменя така:
„Раздел II
Паспорт на едри преживни животни“.
§ 9. В чл. 12 ал. 4 и 5 се отменят.
§ 10. В чл. 14 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Българската агенция по безопасност
на храните издава паспорт на всяко ЕПЖ в
срок до 20 дни:
1. от неговото раждане;
2. от постъпването му на територията на
Република България, когато е обект на обмен
или внасяне от трети страни.“
2. В ал. 3 думите „ветеринарномедицинският паспорт“ се заменят с „паспортът“.
§ 11. Член 15 се изменя така:
„Чл. 15. При изнасяне на ЕПЖ за трети
страни паспортът придружава ЕПЖ и след
нап ускане на тери тори я та на Реп ублика
България.“
§ 12. Членове 16 – 25 се отменят.
§ 13. В чл. 26, ал. 1 след думите „за всички
придвижвания“ се добавя „или транспортирания“, а след думите „тези придвижвания“
се добавя „или транспортирания“.
§ 14. В чл. 28 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Ушните марки по ал. 1 се осигуряват
от собственика или ползвателя на животновъдния обект.“
2. В ал. 4 след думата „придвижването“
се добавя „или транспортирането“.
§ 15. В § 1 на допълнителната разпоредба
се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова т. 2:
„2. „Собственик на животновъден обект“
е всяко физическо или юридическо лице,
кое т о п ри т еж а ва док у мен т и, док а зва щ и
собствеността върху животновъден обект.“
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2. Точка 3 се изменя така:
„3. „Ползвател на животновъден обект“
е всяко физическо или юридическо лице,
което има право да ползва възмездно или
безвъзмездно животновъден обект.“
3. Точка 4 се изменя така:
„4. „Значителна степен на неспазване на
изискванията за идентификация“ е налице,
когато се установи неспазване на изискванията за идентификация на животните в половината и повече от проверените животновъдни
обекти по реда на чл. 3, ал. 3.“
4. Точки 6, 7, 8, 11, 14, 17, 18 и 21 се отменят.
5. Точка 22 се изменя така:
„22. „Географски координати“ е точното
и еднозначното определяне на местоположен иет о на ж иво т новъд н и я обек т върх у
географската карта на страната.“
6. Точка 23 се отменя.
§ 16. Приложение № 1 към чл. 18 и приложение № 2 към чл. 19 се отменят.
Допълнителна разпоредба
§ 17. Навсякъде в наредбата след абревиатурата „БУЛСТАТ“ се поставя наклонена
черта и се добавя „ЕИК“, след думата „придвижване“ се добавя „или транспортиране“,
съответно след думата „придвижването“ се
добавя „или транспортирането“, а думата
„генералния“ се заменя с „изпълнителния“.
Заключителна разпоредба
§ 18. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Румен Порожанов
5863

Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 6 от 2007 г. за условията и реда за пасищно
отглеждане на свине от източнобалканската
порода и нейните кръстоски (обн., ДВ, бр. 29
от 2007 г.; изм., бр. 3 от 2011 г.)
§ 1. В чл. 1 след думите „отглеждане на“
се добавя „стада“.
§ 2. В чл. 2 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея
след думата „свине“ се добавя „от източнобалканската порода и нейните кръстоски“,
а думите „за източнобалканската порода и
нейните кръстоски“ се заличават.
2. Създава се ал. 2:
„(2) В стадата по ал. 1 не се допуска включването на кръстоски във възпроизводството.“
§ 3. В чл. 3 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „могат да бъдат отглеждани свинете от източнобалканската порода“ се
заменят със „се отглеждат свине от източнобалканската порода и нейните кръстоски“.
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2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Епизоотичната комисия към общината
прави предложението по ал. 1 въз основа на
спазване на следните критерии:
1. има налични земи (землища/територии)
за пашуване на източнобалканските свине и
техните кръстоски при спазване на изискванията на ал. 4;
2. липсва каквото и да било застрашаване
на земеделски култури от унищожаване на
част или цялата продукция/посеви в съседство
до земите по т. 1;
3. върху земите (на землищата/териториите)
по т. 1 е изградено или има възможност за
изграждане на временни заграждения за източнобалканските свине и техните кръстоски;
4. при пашуване на източнобалканските
свине и техните кръстоски в земите по т. 1 се
гарантира липсата на директен или индиректен контакт с животни от други свиневъдни
обекти/стада източнобалкански свине, като
разстоянието между обектите трябва да бъде
минимум 500 м;
5. епизоотичната обстановка по отношение
на заразните болести по свинете е благоприятна.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и се изменя така:
„(3) Пасищното отглеждане на стада свине от източнобалканската порода и нейните
кръстоски в горски територии независимо от
собствеността на земята се извършва по реда
на раздел III – „Паша в горските територии“
на глава пета от Закона за горите (ЗГ).“
4. Създава се ал. 4:
„(4) Минималната площ, на която пасищно
се отглеждат източнобалкански свине и техните кръстоски, е 2,5 дка за едно животно.“
§ 4. В чл. 4 след думите „Източнобалканските свине“ се добавя „и техните кръстоски“, а думите „маркират и регистрират при
условията на чл. 51, ал. 1 и 3 ЗВД“ се заменят
с „идентифицират съгласно Наредба № 61
от 2006 г. за условията и реда за официална
идентификация на животните, за които не
са предвидени изисквания в регламент на
Европейския съюз (ДВ, бр. 47 от 2006 г.)“.
§ 5. Наименованието на раздел II се изменя
така: „Регистрация на животновъдните обекти
за пасищно отглеждане на източнобалкански
свине и техните кръстоски. Издаване на разрешително за пасищно отглеждане“.
§ 6. В чл. 5 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Животновъдни обекти за пасищно отглеждане на свине от източнобалканската
порода и нейните кръстоски се регистрират
по реда на чл. 137 ЗВД.“
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Собствениците на животновъдните
обекти:
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1. водят и съхраняват документация за:
а) закупените, родените в животновъдния
обект, умрелите, продадените и закланите
животни;
б) развъдна дейност;
2. съхраняват всички доклади от проверките, извършени от Българската агенция по
безопасност на храните (БАБХ) на животните.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея
след думата „заклани“ се добавя „и закупени“.
§ 7. Член 6 се изменя така:
„Чл. 6. Въз основа на подадено писмено заявление (приложение № 3) кметът на общината
издава разрешение за пасищно отглеждане на
източнобалкански свине и техните кръстоски
по образец (приложение № 4). В случай че
заявените площи са горски територии, при
издаването на разрешението същото следва
да е съобразено с ограниченията, определени
със заповедта по чл. 125 ЗГ.“
§ 8. Член 7 се изменя така:
„Чл. 7. В разрешението по чл. 6 се посочват:
1. границите на пасищния район, водопоите
и начините на ползването им;
2. срокът на валидност.“
§ 9. Член 8 се изменя така:
„Чл. 8. (1) Разрешението за пасищно отглеждане на източнобалкански свине и техните
кръстоски се издава за срок не по-дълъг от
срока за ползване на терена. Когато пасищния
район, посочен в разрешението, включва горски
територии – държавна и общинска собственост,
а срокът, посочен в заявлението, надхвърля
календарната година, заявителят е длъжен да
представи на кмета документ за платена цена
за всяка календарна година съгласно чл. 123
ЗГ, което се удостоверява с положен подпис
и дата върху разрешението. Без заверката за
съответната година разрешението е невалидно.
(2) Разрешението по ал. 1 се издава само
ако заявителят представи документ от официалния ветеринарен лекар, отговарящ за
съответната община, че на свинете:
1. е извършен клиничен преглед, при който
не са установени отклонения от общото им
здравословно състояние;
2. са извършени задъл ж ителните профилактични мероприятия и диагностични
изследвания по Националната програма за
профилактика, надзор, контрол и ликвидиране
на болестите по животните и зоонозите.
(3) Разрешението е лично и не може да
бъде прехвърляно на друго лице.“
§ 10. В наименованието на раздел III думите „профилактика и борба със заразните
и паразитни“ се заменят с „профилактика,
ограничаване и ликвидиране на заразните“,
а след „източнобалканските свине“ се добавя
„и техните кръстоски“.
§ 11. Член 9 се изменя така:
„Чл. 9. (1) На определения пасищен район
собственикът на свинете изгражда временни
заграждения, в които настанява през нощта
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отглежданите от него свине. В същите заграждения се създават условия свинете да могат да
се карантинират, преглеждат, идентифицират
и при необходимост да им се извършват други
ветеринарно-профилактични мероприятия. За
горските територии – държавна собственост,
изграждането на временни заграждения е допустимо след сключване на договор за наем по
реда на чл. 43 ЗГ със съответното държавно
предприятие по чл. 163 ЗГ.
(2) На свинете по време на престоя им
в загражденията по ал. 1 се осигурява достатъчно количество вода за пиене и фураж.
(3) Отглеждането на свинете се извършва
при изпълнение на план за биосигурност,
разработен от собственика, утвърден от директора на съответната областна дирекция
по безопасност на храните (ОДБХ).
(4) При установяване на смърт на животно
собственикът:
1. незабавно уведомява регистрирания ветеринарен лекар, обслужващ животновъдния
обект за отглеждане на източнобалкански
свине и техните кръстоски;
2. прибира и съхранява трупа на животното
в трупосъбирателния пункт на територията
на животновъдния обект;
3. изпълнява разпорежданията на регистрирания или официалния ветеринарен лекар за
последващи действия с трупа на животното.“
§ 12. Член 10 се изменя така:
„Чл. 10. (1) При покупка новият собственик
на животните е длъжен да се снабди с разрешение за пасищно отглеждане на източнобалкански свине и техните кръстоски по реда на
чл. 6 – 8 до 10 дни преди придобиването им.
(2) Новозакупените свине се поставят под
карантина за 21 дни, без да влизат в контакт
с други свине.
(3) По време на карантината обслужващият обекта регистриран ветеринарен лекар
извършва прегледи, диагностични изследвания, профилактични третирания съгласно
Националната програма за профилактика,
надзор, контрол и ликвидиране на болестите
по животните и зоонозите. Всички мероприятия се документират с чек лист по образец,
утвърден със заповед на изпълнителния директор на БАБХ.
(4) При констатиране на заболяване по
време на карантината официалният ветеринарен лекар, отговарящ за съответната община,
прилага съответните мерки в зависимост от
вида на заболяването.“
§ 13. Член 11 се изменя така:
„Чл. 11. (1) Отглеждането и извеждането
на паша на животните задължително се извършва от собственика им или от определен
от него пастир.
(2) При настаняването на животните за нощуване в определените за целта заграждения
собственикът/пастирът следи за здравословното състояние на животните.
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(3) Не се допуска отглеждане на домашни
свине от лицата по ал. 1, за което се попълва
декларация (приложение № 5).“
§ 14. Член 12 се отменя.
§ 15. В чл. 13 абревиатурата „НВМС“ се
заменя с „БАБХ“, а след думата „Шумен“ се
поставя запетая и се добавя „Ямбол“.
§ 16. В чл. 14, т. 1 думите „на територията
на ветеринарния участък“ се заличават.
§ 17. В чл. 16, т. 3, буква „б“ думите „Регионална ветеринарномедицинска слу жба
(РВМС)“ се заменят с „ОДБХ“.
§ 18. В чл. 17 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. пасищно отглеждане на свине без разрешение, както и без извършени задължителни
профилактични третирания и диагностични
изследвания на животните съгласно Националната програма за профилактика, надзор,
контрол и ликвидиране на болестите по животните и зоонозите;“.
2. В т. 3 думата „постройки“ се заменя със
„заграждения“.
3. В т. 4 думите „предприятия за обезвреждане на отпадъци от животински произход“
се заменят с „обекти за обезвреждане на
странични животински продукти“.
4. Създава се т. 9:
„9. нощната паша на свине в горските
територии.“
§ 19. Създава се допълнителна разпоредба
с § 1:
„Допълнителна разпоредба
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Временни заграждения“ са обособени
места в животновъден обект за отглеждане
на източнобалкански свине и техните кръстоски, в които животните се прибират да
нощуват и които при повишен епизоотичен
риск позволяват за по-продължителен период
от време животните да се отглеждат в тях,
без да излизат на паша.
2. „Временни заграждения за карантиниране“ са обособени места, които се изграждат
на територията на животновъдния обект за
отглеждане на източнобалкански свине и техните кръстоски и служат за карантиниране
само на новозакупени животни за период от
21 дни след закупуване на животните с цел
неразпространение на болести по свинете.
3. „Животновъден обект за отглеждане на
източнобалкански свине и техните кръстоски“
е пасищният район, за който има издадено
разрешително с включените в него временно
заграждение за нощуване на животните, временно заграждение за карантиниране на новозакупени животни и трупосъбирателен пункт.
4. „Източнобалканска свиня“ е животно от
рода sus, за което собственикът му притежава
сертификат за произход, в който е посочена
принадлежност към породата „източнобалканска свиня“.
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5. „Кр ъс т оск а на из т оч ноба л к а нск ата
свиня“ е животно от рода sus, получено от
кръстосването на източнобалканска свиня с
животно от друга порода или с животно с
неясен произход.
6. „Нощна паша“ е пашата по смисъла на
§ 1, т. 40 от допълнителната разпоредба на
Закона за горите.
7. „Пасищното отглеждане на стада свине
от източнобалканската порода“ е отглеждането
на стада свине от източнобалканската порода
на открито, извън животновъдни обекти – тип
индустриални ферми, фамилни ферми тип А
и тип Б по смисъла на § 1, т. 42, 43 и 44 от
допълнителните разпоредби на Наредба № 44
от 2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти (ДВ,
бр. 41 от 2006 г.).
8. „Трупосъбирателен пункт“ е съоръжение,
в което се събират и съхраняват трупове на
животни и странични животински продукти,
които са предназначени за обезвреждане или
преработка в обекти за обезвреждане и преработка на странични животински продукти
и продукти, получени от тях, непредназначени за човешка консумация, регистрирани
съгласно изискванията на Регламент (ЕО)
№ 1069/2009 на Европейския парламент и на
Съвета от 21 октомври 2009 г. за установяване
на здравни правила относно странични животински продукти и производни продукти,
непредназначени за консумация от човека,
и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1774/2002
(OB, L 300, 14.11.2009 г.).“
§ 20. В заключителната разпоредба думите
„Параграф единствен“ се заменят с „§ 2“.
§ 21. В приложение № 1 се правят следните
допълнения:
1. След думите „към чл. 2“ се поставя
запетая и се добавя „ал. 1“.
2. В наименованието след думите „източнобалкански свине“ се добавя „и техните
кръстоски“.
3. В т. 3 накрая се създава ред „ – община
Аврен“.
§ 22. Приложение № 2 към чл. 5, ал. 1 се
отменя.
§ 23. Приложение № 3 към чл. 6 се изменя
така:
„Приложение № 3
към чл. 6
До
кмета на
община ..................
З А Я В Л Е Н И Е
от ............................................................................ ,
ЕГН ............................, лична карта № ................
Дата на издаване ..................................................
Издадена от ...........................................................
Постоянен адрес гр. ..............................................
Общ. ............................., обл. ..................................
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ГОСПОЖО/ГОСПОДИН

„Приложение № 5
към чл. 11, ал. 3

Моля да ми бъде разрешено да отглеждам при
пасищни условия ........... броя свине в землището
(местността) .......................................................... ,
с. ......................., общ. ......................, обл. ........... ,
от източнобалканска порода и нейните кръстоски.
Животните са предназначени за ..................
(угояване или разплод).
Животните са идентифицирани с ушни марки
с номера: ................................................................
Задължителните ветеринарно-профилактични
мероприятия ще бъдат извършвани от регистриран ветеринарен лекар.
Животните ще отглеждам за периода от ........
................................. до ........................................... .
Притежавам/ще изградя в срок до 3 дни заграждение в местността, където ще отглеждам
свинете.
В случай на поземлени имоти в горски територии – държавна и частна собственост, прилагам
документ за платена цена съгласно чл. 123 ЗГ
и писмено съгласие от собственика за имотите,
които не са държавна собственост.

Декларация
от ....................................................................... ,
ЕГН ................, лична карта № .......................
Дата на издаване ..............................................
Издадена от ......................................................
Постоянен адрес гр. ........................................
общ. ............................., обл. .............................
Собственик на/гледач в животновъден
обект за отглеждане на източнобалкански
свине и техните кръстоски № .......................
Декларирам, че НЕ отглеждам домашни
свине.
Запознат/а съм, че за деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност
по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: …………..

С уважение: ..................
(подпис)“

§ 24. В приложение № 4 към чл. 6 думите
„държавно лесничейство“ се заменят с „регионална дирекция по горите“.
§ 25. Създава се приложение № 5 към
чл. 11, ал. 3:

Дата: .................
гр./с. ..................“

Декларатор: ..................

Преходни и заключителни разпоредби
§ 26. Издадените през 2017 г. разрешителни
по досегашния ред и до влизане в сила на
тази наредба са валидни за периода, за който
са издадени.
§ 27. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Румен Порожанов
5928
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
БЪЛГАРСКИ ФУТБОЛЕН СЪЮЗ
НАРЕДБА
за първенс твата и т у рнирите по фу тбол в
системата на БФС за сезон 2017/2018 година
Г л а в а

п ъ р в а

Раздел І
Първенства
Чл. 1. Структура на първенствата
Първенствата по футбол се провеждат при
следната структура:
(1) Първенства „Мъже“:
1. Първо ниво – една Първа професионална
лига („ППЛ“ или „Първа лига“) в състав от
14 отбора на ФК с професионален статут;
2. Второ ниво – една Втора професионална
лига („ВПЛ“ или „Втора лига“) в състав до
16 отбора на ФК с професионален статут;
3. Трето ниво – Трета лига (аматьорска) в
състав от 4 аматьорски групи, всяка от които
съставена от 8 до 18 отбора на ФК с аматьорски
статут („Трета лига“), при следното териториално
разпределение:
(а) Трета лига – Северозападна група с център
Велико Търново и отбори на ФК от областните
съвети на БФС в градовете Велико Търново,
Плевен, Монтана, Видин, Враца, Ловеч, Габрово;
(б) Трета лига – Североизточна група с център Варна и отбори на ФК от областните съвети
на БФС в градовете Варна, Силистра, Разград,
Търговище, Шумен, Добрич и Русе;
(в) Трета лига – Югозападна група с център
София и отбори на ФК от областните съвети на
БФС в градовете София, Благоевград, Перник,
Кюстендил, София (областен) и Пазарджик;
(г) Трета лига – Югоизточна група с център
Пловдив и отбори на ФК от областните съвети на
БФС в градовете Пловдив, Хасково, Кърджали,
Смолян, Стара Загора, Сливен, Ямбол и Бургас;
4. Четвърто ниво – 28 „А“ областни групи
(„АОГ“), по една при всеки областен съвет на БФС;
5. Пето ниво – „Б“ областни групи („БОГ“),
които се съставят при областните съвети на БФС,
при наличие на отбори, които да се състезават
на това ниво.
(2) Първенства „Юноши“, организирани според
възрастта и нивото:
Първенство „Юноши старша възраст“ (U-19):
1. Първо ниво – една елитна футболна група
юноши старша възраст (U-19), съставена от 12 до
18 отбора;
2. Второ ниво – футболни групи, всяка от
които съставена от 8 до 16 отбора, по указание
на ЗС на БФС според териториалното деление,
установено за Трета лига, а именно:
(а) Северозападна група „Юноши старша
възраст“ с център Велико Търново и отбори на

ФК от областните съвети на БФС в градовете
Велико Търново, Плевен, Монтана, Видин, Враца,
Ловеч, Габрово;
(б) Североизточна група „Юноши старша
възраст“ с център Варна и отбори на ФК от
областните съвети на БФС в градовете Варна,
Силистра, Разград, Търговище, Шумен, Добрич
и Русе;
(в) Югозападна група „Юноши старша възраст“ с център София и отбори на ФК от областните съвети на БФС в градовете София,
Благоевград, Перник, Кюстендил, София (областен) и Пазарджик;
(г) Югоизточна група „Юноши старша възраст“
с център Пловдив и отбори на ФК от областните
съвети на БФС в градовете Пловдив, Хасково,
Кърджали, Смолян, Стара Загора, Сливен, Ямбол и Бургас;
3. Трето ниво – двадесет и осем областни
групи, които се съставят при зоналните и/или
областните съвети на БФС от наличните отбори
за това ниво.
Първенство „Юноши младша възраст“ (U-17):
1. Първо ниво – една елитна футболна група
юноши младша възраст (U-17), съставена от
12 до 18 отбора;
2. Второ ниво – двадесет и осем областни
групи, които се съставят при зоналните и/или
областните съвети на БФС от наличните отбори
за това ниво.
(3) Първенство „Деца“ (U-15)
Първенството е организирано и се провежда:
1. Първо ниво – организирано в четири футболни групи деца (U-15), всяка от които съставена от 8 до 18 отбора, според териториалното
деление, установено за Трета лига, а именно:
(а) Северозападна група „Деца“ (U-15) с център
Велико Търново и отбори на ФК от областните
съвети на БФС в градовете Велико Търново,
Плевен, Монтана, Видин, Враца, Ловеч, Габрово;
(б) Североизточна група „Деца“ (U-15) с център Варна и отбори на ФК от областните съвети
на БФС в градовете Варна, Силистра, Разград,
Търговище, Шумен, Добрич и Русе;
(в) Югозападна група „Деца“ (U-15) с център
София и отбори на ФК от областните съвети на
БФС в градовете София, Благоевград, Перник,
Кюстендил, София (областен) и Пазарджик;
(г) Югоизточна група „Деца“ (U-15) с център
Пловдив и отбори на ФК от областните съвети на
БФС в градовете Пловдив, Хасково, Кърджали,
Смолян, Стара Загора, Сливен, Ямбол и Бургас.
2. Второ ниво – двадесет и осем областни
групи, които се съставят при зоналните и/или
областните съвети на БФС от наличните отбори
за това ниво.
(4) Други първенства съгласно предвиденото в
тази наредба и/или по решение на ИК на БФС,
и/или по указание на съответните зонални и/
или областни съвети на БФС.
Чл. 2. Система на провеждане на първенствата
(1) Първенството на Първа професионална
лига се провежда в две фази, както следва:
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1. първа фаза: в редовния сезон отборите
играят по два мача всеки срещу всеки на разменено гостуване;
2. втора фаза:
а) отборите, класирани от 1-во до 6-о място
включително след първата фаза, оформят първа
шестица и играят по две срещи всеки срещу всеки
на разменено гостуване; мястото в класирането
от първата фаза е и съответният номер по Таблицата на Бергер при изготвяне на програмата
за втората фаза;
б) отборите, класирани в редовния сезон от
7-о до 14-о място, оформят 2 групи – група „А“
и група „Б“; в група „А“ се включват 7-ият, 10ият, 11-ият и 14-ият от класирането след първата фаза; в група „Б“ се включват 8-ият, 9-ият,
12-ият и 13-ият от класирането в първата фаза;
отборите от всяка група играят по два мача на
разменено гостуване всеки срещу всеки; мястото
в класирането от първата фаза е и съответният
номер по Таблицата на Бергер при изготвяне на
програмата за втората фаза;
в) във втората фаза отборите запазват точковия си актив от първата фаза;
3. след приключване на мачовете в групите
по т. 2, буква „б“ се оформят 2 потока:
3.1. първи поток:
а) заелият първо място в група „А“ играе със
заелия второ място в група „Б“; заелият второ
място в група „А“ играе със заелия първо място
в група „Б“; играе се по системата на отстраняване в 2 мача съгласно условията на чл. 19, ал. 2,
3, 4 и 5; домакин в първата среща е отборът с
по-слабо класиране в групата си;
б) крайните победители по буква „а“ се изправят един срещу друг във финал от 2 мача
на разменено гостуване съгласно условията на
чл. 19, ал. 2, 3, 4 и 5; домакин в първата среща е
отборът с по-ниско класиране от първата фаза на
първенството; при условие че един от двата отбора
по буква „б“ спечели турнира за Националната
купа на България, финалът не се провежда и
другият отбор се изправя директно срещу отбора
от първата шестица съгласно буква „в“;
в) победителят по буква „б“ играе срещу
отбора от първата шестица, заел последното
място, даващо право на участие в „Лига Европа“
за сезон 2018/2019; победителят се излъчва по
системата на отстраняване в една среща съгласно
условията на чл. 19, ал. 1, 3, 4 и 5; домакин в
срещата е отборът от първата шестица; срещата
не важи при определяне на крайното класиране;
победителят получава правото да представлява
България в „Лига Европа“ за сезон 2018/2019 г.;
г) крайният списък с отбори, представящи
България в Европейските клубни турнири, се
определя спрямо лицензионните критерии след
изиграване на последния мач за сезон 2017/2018 г.;
3.2. втори поток:
а) заелият трето място в група „А“ играе
със заелия четвърто място в група „Б“; заелият
четвърто място в група „А“ играе със заелия
трето място в група „Б“; играе се по системата
на отстраняване в 2 мача съгласно условията на
чл. 19, ал. 2, 3, 4 и 5; домакин в първата среща
е отборът с по-слабо класиране в групата си;
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б) крайните победители от мачовете по буква „а“ се изправят един срещу друг във финал
от 2 мача на разменено гостуване съгласно
условията на чл. 19, ал. 2, 3, 4 и 5; домакин в
първата среща е отборът с по-ниско класиране
от първата фаза на първенството; победителят
запазва мястото си в Първа професионална лига
за сезон 2018/2019 г.;
в) загубилият мачовете по буква „б“ играе
бараж с класиралия се на трето място във Втора
професионална лига по системата на отстраняване в една среща на неутрален терен съгласно
условията на чл. 19, ал. 1, 3, 4 и 5; символичен
домакин е отборът от по-горната група; победителят в срещата получава право на участие в
Първа професионална лига за сезон 2018/2019 г.;
загубилият участва във Втора професионална
лига през сезон 2018/2019 г.;
г) загубилите мачовете по буква „а“ се изправят един срещу друг в 2 мача на разменено
гостуване съгласно условията на чл. 19, ал. 2,
3, 4 и 5; загубилият в двете срещи участва във
Втора професионална лига през сезон 2018/2019 г.;
победителят от двете срещи играе бараж с класиралия се на второ място във Втора професионална лига по системата на отстраняване в една
среща на неутрален терен съгласно условията
на чл. 19, ал. 1, 3, 4 и 5; символичен домакин
е отборът от по-горната група; победителят в
срещата получава право на участие в Първа
професионална лига за сезон 2018/2019 г.; загубилият участва във Втора професионална лига
през сезон 2018/2019 г.
(2) Ако не е предвидено изрично друго, останалите първенства по чл. 1 се провеждат по
кръговата система: всеки срещу всеки с разменено
гостуване в цикъл есен – пролет.
(3) Есенният полусезон във всички първенства
по чл. 1 започва с първия изигран мач за сезон
2017/2018 г. и завършва с последния изигран мач
за календарната 2017 г.
(4) Пролетният полусезон във всички първенства по чл. 1 започва с първия изигран мач
за календарната 2018 г. и завършва с последния
изигран мач за сезон 2017/2018 г.
(5) Квалификационни срещи (плейофни срещи,
баражи) или турнири в случаите, когато наредбата
предвижда такива, се провеждат по системата
на елиминиране от една или две срещи.
Чл. 3. А дминист раци я и организаци я на
първенствата и турнирите
(1) Държавните първенства за Първа професионална лига и за Втора професионална лига
се администрират, организират и провеждат от
БФС с помощта и съдействието на БПФЛ.
(2) Турнирът за Националната купа на България („Купата на България“) се организира и
провежда от БФС и БПФЛ.
(3) Елитните първенства – юноши старша
възраст (U-19) и юноши младша възраст (U-17),
се администрират, организират и провеждат от
БФС.
(4) Държавните първенства за Трета лига
(аматьорска), U-15 и всички други първенства
и турнири се администрират, организират и
провеждат от БФС (ЗС и ОС на БФС) и АФЛ.
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Чл. 4. Начин на класиране
(1) В първенството за Първа професионална
лига, както и в първенства, провеж дани по
кръговата система, на всички равнища (нива)
на отбора победител във всяка футболна среща
се начисляват 3 точки; при равен резултат двата
отбора получават по 1 точка, а на загубилия
футболната среща отбор не се начисляват точки. При пряко отстраняване в една или в две
срещи (когато такова е предвидено) точки не
се присъждат.
(2) Временното и крайното класиране на отборите във всяка лига (за първо и второ ниво),
съответно група, се извършва по броя на спечелените точки. Крайното класиране на отборите
от 7-о до 14-о място в Първа професионална
лига се извършва по следния начин:
Отборите, класирали се на 1-во и 2-ро място
в групите на втората фаза, оформят класирането
от 7-о до 10-о място, съответно класиралите се
на 3-то и 4-то място в групите на втората фаза
оформят класирането от 11-о до 14-о място
съобразно елиминационните срещи помежду
им. При условие че няма такива срещи на едно
ниво, се взема предвид точковият актив след
втората фаза.
(3) При равенство на точките се прилагат
следните принципи:
а) ако два отбора имат еднакъв брой точки,
по-предно място в общото класиране получава
отборът, който има по-добър резултат в срещите
помежду им или е отбелязал повече голове на
чужд терен в срещите помежду им; при равенство
на двата показателя се прилагат последователно
изискванията на букви „в“, „г“, „д“ и „е“;
б) ако три и повече отбора имат еднакъв брой
точки, класирането им се извършва чрез ново
класиране по резултатите от срещите помежду
им; при равенство в точките, головата разлика
и по-големия брой на отбелязаните голове се
прилагат последователно изискванията на букви
„в“, „г“, „д“ и „е“, както следва:
в) по-добра голова разлика в генералното
класиране;
г) по-голям брой на отбелязаните голове в
генералното класиране;
д) класиране по спортсменство;
е) жребий.
(4) Допустимо е точковият резултат на даден
отбор както при временното, така и в крайното
класиране, да е отрицателна величина поради
наложено наказание „отнемане на точки“ („отрицателен точков актив“).
(5) Ако даден отбор е завършил първенството с отрицателен точков актив, последният се
запазва за следващото първенство независимо
от нивото или групата, в която отборът ще се
състезава.
(6) Ако наказанието „отнемане на точки“ е
наложено в периода между две първенства и не
се отнася за приключилото първенство, отборът
започва новия сезон с отрицателен точков актив,
определен според наложеното наказание.
Чл. 5. Принципи за попълване състава на
групите
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(1) Съставът на ППЛ, ВПЛ и всички групи,
изброени в чл. 1, се попълва въз основа на последователно прилагане на следните принципи:
1. отпадналите от по-горно ниво;
2. запазилите мястото си в съответната лига
или група съобразно класирането си в предходното първенство;
3. влезлите директно от по-долното ниво;
4. влизане чрез квалификации;
5. участвалите в квалификации по обратен
ред на отпадането им и след произнасяне от
съответния администриращ орган;
6. влизането и изпадането на „Вторите отбори“
на ФК от Първа професионална лига, участници
във Втора професионална лига, се определят в
съответствие с чл. 8;
7. всеки ФК, който има отбор, участващ в
Първа професионална лига или Втора професионална лига, следва да участва с отбор и в
първенството „Деца „U-15“;
8. за фу т бол н и т е г ру п и „U-17“ и „U-19“
важи класирането и условията от първенство
2016/2017 г.
(2) При отказ на отбор от Първа професионална лига, Втора професионална лига или Трета
лига (аматьорска) преди започване на първенство
съставът на съответната лига/група се попълва
при необходимост с отбор от непосредствено
следващото по низходящ ред ниво при условията
на ал. 1, т. 3, 4 и 5. Ако се попълва група от Трета
лига (аматьорска) или група от по-долно ниво,
то попълването се извършва и при спазване на
териториалното деление.
(3) Не се допуска попълване с отбор, изпаднал
от същата лига или група според класирането
от предходното първенство.
(4) Спортно-техническите критерии за ФК
с отбор от Първа лига, съответно Втора лига,
се прилагат само ако ФК е получил лиценз за
съответното ниво.
Раздел ІІ
След завършване на първенствата
Чл. 6. Първенство на Първа професионална
лига
(1) Отборът, класирал се на първо място
съгласно чл. 2, ал. 1, т. 2, буква „а“, се обявява
за Шампион на България, като:
а) той придобива правото на участие в Шампионската лига (ШЛ) от етап, определен от
коефициента на УЕФА;
б) при класиране на отбора в груповата фаза
на ШЛ юношеският му отбор „Старша възраст“
добива право на участие в Юношеска лига на
УЕФА 2018/2019.
(2) Когато има равенство в показателите по
чл. 4, ал. 3, букви от „а“ до „д“ вкл., се прилагат
последователно следните процедури:
а) Шампионът на България се определя в допълнителна футболна среща на неутрален терен;
б) когато резултатът в допълнителната футболна среща е равен, се играят две продължения
по 15 минути; при ново равенство се изпълняват
наказателни удари до излъчване на Шампион
на България;
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в) при равенство между повече от два отбора
по чл. 4, ал. 3, букви от „а“ до „д“ вкл. за определянето на Шампиона на България се играе
турнир помежду им, на неутрален терен, по
системата „всеки срещу всеки“ от по една футболна среща; класирането се определя съгласно
принципите на чл. 4.
(3) Съответният брой отбори, следващи в
крайното к ласиране след шампиона, според
квотата на УЕФА придобиват право на участие в
турнира на Лига Европа съобразено с условията
на чл. 2, т. 3.1, буква „в“.
(4) По низходящия ред в крайното класиране
отборите придобиват право на участие в други
официални меж дународни ту рнири съгласно
регламента им.
(5) Изпадането на отбори от Първа професионална лига се определя съгласно чл. 2, ал. 1,
т. 3.2, букви „в“, „г“ и „д“.
(6) При наказание „преместване на отбор
в по-ниска група или ниво“ по отношение на
отбор от Първа професионална лига, наложено
в хода на първенството, отборът се счита за
изпаднал и през следващия сезон се състезава
във Втора професионална лига, ако полу чи
лиценз за нея.
(7) При наказание „отнемане на лиценз за
професионалния футбол“ отборът се счита за
изпаднал и започва следващото първенство в
съответната група от Трета лига.
(8) Отбор, незапочнал първенството или напуснал по свое желание състава на Първа лига
в хода на първенството, се счита за изпаднал и
през следващия сезон се състезава в съответната
група от Трета лига.
(9) В случай че един или повече отбори от
състава на Първа лига не започнат първенството и/или в хода на същото напуснат, и/или
бъдат преместени в по-ниска група или ниво
(включително поради отнемане на лиценз или
изключване на ФК), то съставът на Първа лига
за следващото първенство се попълва съответно
от състава на и според крайното класиране във
Втора лига (по реда от първото място в крайното класиране към низходящите) с решение на
администриращия орган.
Чл. 7. Първенство на Втора професионална
лига
(1) Отборът, класирал се на 1 място във Втора професионална лига, се включва директно
в състава на Първа лига за сезон 2018/2019 г.
Отборите, класирали се на второ и трето място,
получават право на участие в мачове за класиране
в Първа професионална лига съобразно чл. 2,
ал. 1, т. 3.2, букви „в“ и „г“.
(2) Отборите, заели последните 4 места в
крайното класиране на Втора лига, отпадат
директно в състава на групите от Трета лига
на териториален принцип за сезон 2018/2019 г.
(3) При дисциплинарно наказание „преместване на отбор в по-ниска група или ниво“ по
отношение на отбор от Втора лига, наложено
в хода на първенството, отборът се счита за
изпаднал и през следващия сезон се състезава
в съответната група от Трета лига.
(4) Отбор, незапочнал първенството или напуснал по свое желание състава на Втора лига
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в хода на първенството, се счита за изпаднал и
през следващия сезон се състезава в съответната
областна група от най-ниското ниво.
(5) При дисциплинарно наказание „отнемане на лиценз“ отборът се счита за изпаднал и
започва следващото първенство в съответната
група от Трета лига.
(6) В случай че един или повече отбори от
състава на Втора лига не започнат първенството и/или в хода на същото напуснат, и/или
бъдат преместени в по-ниска група или ниво
(включително поради отнемане на лиценз или
изключване на ФК), то съставът на Втора лига
за следващото първенство се попълва съответно
от състава на и според крайното класиране на
четирите групи от Трета лига съгласно чл. 5,
ал. 1, т. 4 и 5.
Чл. 8. Условия за участие на ФК с отбори от
Първа лига с „Втори отбори“ във Втора лига:
(1) За целите на чл. 8 и другите съответно
приложими разпоредби:
а) „Основен отбор“ означава отборът на ФК
в Първа лига;
б) „Втори отбор“ означава отбор, създаден
от ФК по предходната буква „а“, който ще се
състезава във Втора лига при условията на този
чл. 8 или е включен в друго първенство на БФС.
(2) Право на участие с „Втори отбор“ във
Втора лига са ФК от Първа лига, заявили участие
от сезон 2015/2016, с право на участие 3 сезона
считано от сезон 2015/2016 г.:
а) ФК, който към 1.03.2017 г. има неплатени
или просрочени суми към служители, разсрочени
задължения или който не е получил лиценз за
Първа лига за сезон 2017/2018 г. от Лицензионната комисия при БФС, няма право на участие
с „Втори отбор“ във Втора лига;
б) „Вторият отбор“ спазва условията по чл. 8
за участие във Втора лига, но няма право на
участие в турнира за Купата на България;
в) „Вторите отбори“ нямат право на влизане
в Първа лига независимо от класирането им, но
може да изпадат от Втора лига в съответствие
със спортните им резултати и според крайното
класиране във Втора лига.
(3) За участието на „Втори отбор“ ФК е
длъжен да внесе в БФС до 10 дни преди датата,
определена за тегленето на жребия за изготвяне
на програмата на Втора лига, сума в размер
50 000 лв. за всеки сезон от тригодишния период.
Внесените суми за „Втори отбор“ се разпределят
поравно между другите ФК от Втора лига (като
обезщетение за провеждане на повече мачове). В
случай че ФК не внесе в срок сумата 50 000 лв.,
то ФК губи право на участие с „Втори отбор“
във Втора лига.
(4) Клубовете могат да записват в протоколите
на мачовете на „Втория отбор“:
а) в протокола на срещата на „Втория отбор“
задължително трябва да са вписани поне 10 футболисти, тренирали на местно ниво;
б) „футболист, трениран на местно ниво“,
означава футболист, който е бил регистриран
в БФС за период, съответстващ на три сезона,
между 15- и 21-години включително;
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в) двама футболисти от страни извън ЕС, от
щата на Основния отбор, като се спазва ал. 5,
буква „в“;
г) футболисти от щата на Основния отбор, от
юношеските и/или детските формации на ФК,
като се спазва ал. 5, буква „в“.
(5) Срещата на „Втория отбор“ не може да
се провежда в същия ден, на който е срещата
на „Основния отбор“:
а) футболист, участвал в друго първенство
на БФС (първенството на юношески или детски
отбори), може да участва във „Втория отбор“ по
всяко време;
б) футболист, участвал във „Втория отбор“
или в срещи от друго първенство на БФС (първенството на юношески или детски отбори), може
да участва в „Основния отбор“ по всяко време;
в) футболист, участвал в мач на „Основния
отбор“, може да участва във „Втория отбор“ само
след изтичането на 72 часа от края на първия
мач до началото на втория;
г) футболист, участвал в мач на „Основния
отбор“ или във „Втория отбор“, може да участва в
друго първенство (първенството на юношески или
детски отбори) само след изтичането на 72 часа
от края на първия мач до началото на втория.
(6) ФК, който след приета заявка за участие
откаже участие на „Втория отбор“ във Втора
лига преди началото на първенството, не започне
първенството или преустанови участие в хода на
същото в който и да било от сезоните на тригодишния период по ал. 2, буква „г“, се наказва с
имуществена санкция в размер 10 000 лв.
(7) Наказанието по предходната алинея се
налага в началото на спортния сезон, следващ
този, през който е извършено нарушението по
ал. 6.
(8) За извършените нарушения от дисциплинарен характер се прилага Дисциплинарният
правилник на БФС при спазване на следните
особености:
а) на състезател, преминаващ на полусезона
във ФК от Първа лига, се зачитат получените
картони само в „Основния отбор“;
б) на състезател, преминаващ на полусезона
във ФК от Втора лига, се зачитат получените
картони само във „Втория отбор“;
в) при условие че състезателят е взел участие
само в „Основния отбор“ или съответно само във
„Втория отбор“ в следващия клуб независимо
в коя лига е, се зачитат картоните, получени в
първенството, в което състезателят е участвал;
г) при наложено наказание ССП състезателят го изтърпява в новия клуб независимо в кое
първенство е наложено.
(9) В случай че „Вторият отбор“ постигне
класиране на място, даващо право на директно
влизане/право на бараж за Първа лига, правата
се ползват от ФК, чийто отбор е непосредствено
следващ в класирането (доколкото този отбор
не е „Втори отбор“).
(10) В случай че „Основният отбор“ изпадне
във Втора лига, то „Вторият отбор“ изпада автоматично в Трета лига на териториален принцип, независимо от класирането си по време на
сезона, като неговото място се заема от отбора
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във Втора лига с най-добро класиране в местата
за изпадане (доколкото този отбор не е „Втори
отбор“).
(11) При подаване на заявка за участие на
„Втори отбор“ във Втора лига задължително се
заявява лицензиран стадион за провеждане на
срещи от Първа лига или Втора лига.
(12) ФК от Първа и Втора лига с отбори в
Трето, Четвърто или Пето ниво съобразно чл. 1
състезателите им имат право да играят, както
следва:
а) състезатели, родени преди 31.12.1998 г. и
картотекирани в отбора от Първа и Втора лига,
могат да играят само където са картотекирани;
б) състезатели, родени след 1.01.1999 г., с
професионални договори и картотекирани в
отбори от Първа и Втора лига могат да играят
в отбора, където са картотекирани и в детскоюношеските отбори на клуба, спазвайки възрастовото ограничение;
в) състезатели, картотекирани в ДЮШ към
клуба, могат да играят във всички отбори към
клуба, но се спазват условията на чл. 8, ал. 5,
букви „а“, „б“, „в“ и „г“, където за „Основен
отбор“ се смята отборът в по-горно ниво, а за
„Втори отбор“ се счита отборът от по-ниско ниво.
Чл. 9. Първенство на Трета лига (аматьорска)
(1) Отборите, класирали се на първо място
в групите от Трета лига, се включват директно
в състава на Втора лига за сезон 2018/2019 г.
(при условие че съответните ФК получат необходимия лиценз).
(2) Отборите, класирани на последните 2 места
в групите от Трета лига, отпадат на териториален
принцип в съставите на съответните областни
групи за сезон 2018/2019 г.
(3) При изпадане на повече от един отбор
по спортни критерии от Втора лига на територията на дадена група от Трета лига броят на
допълнително отпадащите от групата от Трета
лига отбори се увеличава по обратния ред на
класирането.
(4) При изпадане на отбор от Първа лига или
Втора лига поради налагане на дисциплинарно
наказание „отнемане на лиценз“ или поради
неполучаване на професионален лиценз с решение на администриращия орган съответната
група от Трета лига може да бъде увеличена над
ограничението по чл. 1, ал. 1, т. 3.
(5) Когато не е налице отбор, изпадащ от
Втора лига, на териториален принцип в съответната група от Трета лига броят на отборите
за попълване състава на тази група от квалификационните срещи се увеличава.
(6) Отбор, напуснал Трета лига, се счита за
изпаднал и през следващия сезон може да се
състезава в съответната група от по-долното
ниво без право на участие в квалификации за
попълване състава на група от Трета лига в продължение на една спортносъстезателна година.
(7) Правилото на ал. 6 се прилага и при налагане на дисциплинарно наказание „преместване на отбор в по-ниска група или ниво“ по
отношение на отбор от Трета лига, както и в
случаите, когато отбор от Трета лига не започне
първенството или в хода му го напусне.
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(8) При незапочване, напускане или изваждане на повече от 2 отбора от състава на която и да било група от Трета лига въпросът за
попълването є се решава чрез квалификации
или по решение на администриращия орган.
(9) За попълване съставите на групите на
Трета лига се провеж дат к ва лификационни
срещи (турнири) на територията на четирите
групи от Трета лига, съответно с центрове в
Софи я, Велико Търново, Пловдив и Варна,
между областните първенци по допълнително
указание на БФС и ЗС на БФС.
Чл. 10. На областните групи
(1) Посочените в чл. 1, ал. 1, т. 3 областни
центрове излъчват по един областен първенец – представител за попълване състава на
съответната група от Трета лига на териториален
принцип чрез квалификация.
(2) Попълването и изпадането на и от областните групи и движението към и от тях се
извършва по указания на ЗС и ОС на БФС.
Тези указания за всеки ЗС и ОС на БФС в
съответствие с изискванията на чл. 5 се оповестяват преди започване на първенствата в
съответните групи.
Раздел ІІІ
Организация на първенствата в детско-юношеския футбол
Чл. 11. Областни първенства за подготвителни групи, деца и юноши младша възраст
(1) Първенствата се провеждат на територията на съответния зонален и областните съвети.
(2) Първенствата за деца между отборите на
ФК на територията на областите се провеждат
с участието на най-малко 8 отбора по кръговата система.
(3) Първенствата за юноши младша възраст
между отборите на ФК на територията на областите се провеждат с участието на най-малко
8 отбора по кръговата система.
(4) ОС/ЗС на БФС провеждат първенства и
турнири на деца до 12 години (подготвителни
групи).
Чл. 12. Зонални и областни първенства за
юноши старша възраст
(1) Зонални първенства за юноши старша
възраст, посочени в чл. 1, ал. 2, т. 2 и 3, се
провеждат от четирите зонални съвета на БФС.
(2) В отделната зона може да се сформират
подгрупи.
(3) Съставите на юношеските зони се формират от:
1. представителите на ФК от Първа лига и
Втора лига;
2. представители на аматьорски ФК по преценка на администриращия орган, желание на
ФК и в съответствие с изискванията на чл. 20.
(4) Класирането в зоните се извършва съгласно условията на чл. 4.
(5) Областните първенства за юноши старша
възраст се провеждат от ОС на БФС между
отборите на ФК на територията на областите и
участието на най-малко 8 отбора по кръговата
система. В тях задължително участват пред-
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ставителите на Трета лига, които не играят в
зоновата група за юноши старша възраст.
Чл. 13. Държавно първенство за U-15
(1) Във финалната фаза на държавните първенства за деца U-15 се класират 16 отбора от
зоналните съвети на БФС, както следва:
а) София – 5;
б) Пловдив – 5;
в) Велико Търново – 3;
г) Варна – 3.
(2) Представителите на всеки зонален съвет
на БФС се излъчват съобразно класирането в
зоналното първенството на U-15.
(3) Отборите, излъчени по реда на ал. 1 и 2,
чрез пълен жребий и жребий за домакинство
определят 8 двойки отбори, които в две срещи
на разменено гостуване в 1/8 финал излъчват
8 отбора победители.
(4) Осемте отбора победители от срещите,
посочени в ал. 3, чрез пълен жребий и жребий
за домакинство определят 4 двойки отбори,
които в две срещи на разменено домакинство
в 1/4 финал излъчват 4 отбора победители.
(5) Четирите отбора победители от срещите,
посочени в ал. 4, чрез пълен жребий и жребий
за домакинство определят 2 двойки отбори,
които в две срещи на разменено домакинство
в 1/2 финал излъчват 2 отбора победители.
(6) Финалната среща за определяне на държавните първенци се провежда в периода до
30.06.2018 г.
(7) Зоналните съвети на БФС във Велико
Търново, Варна, София и Пловдив излъчват
своите представители по ал. 1 и ги съобщават
на ОСТ на БФС до 30.05.2018 г.
Чл. 14. Общи изисквания за ДЮФ
(1) ФК, участващи с отбори в първенства
„Мъже“, са длъжни да изграждат и поддържат
структури на детско-юношеския футбол, съответно както следва:
1. за ФК с отбор от Първа лига – подготвителни групи и 3 отбора: деца, юноши младша
възраст и юноши старша възраст, като:
а) деца – участват в зонална юношеска група
U-15;
б) юнош и м ла д ша въ з рас т – у час т ват в
елитна юношеска група U-17, зонални или областни групи;
в) юноши старша възраст – участват в елитна
юношеска група U-19, а междинните възрасти
участват в турнирите за купите на БФС;
2. за ФК с отбор от Втора лига – подготвителни групи и 3 отбора: деца, юноши младша
възраст и юноши старша възраст, като:
а) деца – участват в зонална юношеска група
U-15;
б) юноши младша възраст – участват в U-17,
зонални или областни първенства;
в) юноши старша възраст – участват в зонални или областни първенства;
3. за а мат ь ор ск и ФК с о т б ор о т Тр е т а
лига – деца и по избор – юноши младша или
юноши старша възраст, които участват задължително в администрираните първенства по
футбол от ЗС (ОС) на БФС;
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4. за аматьорски ФК с отбор в областните
групи е необходимо да имат отбор/и – деца,
юноши младша или старша възраст, които да
участват в първенства на БФС.
Забележка. Когато в областите отборите от
подготвителни гру пи, деца, юноши младша и
старша възраст не са достатъчно, се допуска обединяването на два съседни областни съвета, които
могат да сформират една обща група с най-малко
8 отбора, която се администрира от ОС с повече
участващи отбори.
(2) Право на у част ие в първенст вата от
системата на Детско-юношеския футбол имат:
а) подготвителни групи – футболисти, навършили 10 години към датата на картотекиране;
б) деца – родени след 1 януари 2003 г.;
в) юноши младша възраст – родени след
1 януари 2001 г.;
г) юнош и с тарша въ зрас т – роден и след
1 януари 1999 г.;
д) в детско-юношеския футбол може да бъдат картотекирани чуждестранни състезатели
от държави извън ЕС само ако имат издадено
валидно разрешение за продължително пребиваване в страната; не се допуска картотекиране
само с виза за пребиваване.
(3) Срещите от елитните юношески групи и
финалната фаза на държавното първенство за
деца U-15 се обезпечават с оборудвани линейки.
(4) Състезанията от областните, зоналните
и държавните първенства и турнири в ДЮФ
се провеждат задължително на тревист терен
или изкуствено тревно покритие и с осигурена
охрана съгласно изискванията на Наредбата за
сигурността на спортните обекти и ЗООРПСМ.
(5) Срещ и те о т п ървенст вото на ели т на
юношеска група U-19 се провеждат задължително на тревист терен в периода от 1 април до
30 октомври на съответната календарна година.
(6) В срещите децата играят с гуменки или
с футболни обувки (с гумени или пластмасови
бутони), както и с предпазни кори, а юношите
младша и старша възраст – задължително с
футболни обувки и с предпазни кори.
(7) Във всички състезания в детско-юношеския (ученически) футбол продължения не
се играят. При равенство в редовното време
победителят се определя след изпълнение на
наказателни удари.
(8) Състезател в отборите на ФК за деца и
юноши младша възраст няма право да играе в
рамките на два последователни дни повече от
една официална футболна среща.
(9) При срещи на елиминиране с разменено
гостуване, ако една от срещите не е проведена
по причина на единия от отборите или ФК, на
този отбор се присъжда служебна загуба при
резултат 0:3 и в двете срещи (отборът се изключва/отстранява от по-нататъшно участие).
(10) Срещи от първенствата за деца и юноши
могат да бъдат отлагани при повикване в национален отбор на най-малко трима състезатели
от отбор.
(11) Държавното първенство – деца, и турнирите във финалната им фаза за всички възрастови
групи се администрират от ОСТ.

ВЕСТНИК

БРОЙ 65

(12) Разходите на отборите при участието им
във финалната фаза на държавните първенства
и турнири са за сметка на ФК (транспорт, хотел,
храна). Разходите по организацията за финалните
срещи са за сметка на БФС.
(13) Във финалните фази на държавните
първенства и турнири за деца наложените наказания – лишаване от състезателни права в
зоналните и областните първенства, се зачитат
и изтърпяват.
(14) При представянето на отборите за финалната фаза ЗС на БФС задължително представят в БФС списък на състезателите, лишени
от състезателни права.
(15) С ъс т езат ел и деца, ч и и т о о т бори са
отпаднали от финалната фаза, могат да продължат участието си в друга възрастова група,
като изтърпяват наказанието си лишаване от
състезателни права, ако имат такова, в другата
възраст. Това изискване се прилага и когато
тези отбори участват в турнирите за Купа БФС.
(16) Прилага се следната процедура за повикване на футболист на ФК за участие в национален отбор в детско-юношеския футбол на
дати извън календара на УЕФА/ФИФА:
а) 15 дни преди датата на сбора на националния отбор Отделът за развитие на детско-юношески и масов футбол изпраща повиквателни
за футболистите;
б) ФК е длъжен в срок до 48 часа да отговори, като потвърди или откаже участието на
футболиста;
в) липсата на отговор се счита за потвърждение;
г) при налагане на наказание за неявяване на футболист ръководството на Отдела за
развитие на детско-юношески и масов футбол
има право да преценява дали този състезател
да бъде повикан отново.
(17) Първенството на елитните юношески
групи U-17 и U-19 се провеж да по наредби,
издадени от ОСТ. Срещите от тези първенства
се игра ят задъл ж ително с фу тболни топк и,
предоставени от БФС.
Други първенства
Чл. 15. (1) Държавните първенства и турнири за жени, както и отрасловите първенства
и турнири по слой и възраст за ученици, работници, ветерани, студенти, малки населени
места, минифутбол, футзал, футбол 5, футбол
7, футбол 9, футбол 11, жени, девойки, плажен
футбол, военнослужещи и др. се провеждат по
отделна наредба (указание) на БФС, съответно
на АФЛ.
(2) Първенствата се администрират от БФС,
съответно от Аматьорската футболна лига.
(3) БФС участва в организацията и провеждането на финалната фаза на Ученическите игри.
Раздел ІV
Турнири
Чл. 16. Турнир за Националната купа на
България
(1) Турнирът за Националната купа на България („Купата на България“) се организира и
провежда от БФС и БПФЛ.
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(2) В турнира за Купата на България има
право на у частие по един мъж к и отбор от
всички ФК – членове на БФС, които писмено
са заявили участието си и са го защитили при
условията на тази наредба.
(3) Турнирът се провежда в две фази:
1. предварителна фаза:
– участват всички желаещи футболни клубове с аматьорски статут от Трета лига и областните групи;
– всеки ОС на БФС излъчва по един представител на областта, който участва в зоналния турнир за определяне на представители
на зоната;
– по система, регламент-график и програма на базата на представените от ОС на БФС
отбори ЗС на БФС излъчват и представят в
БФС 3 отбора, разпределени, както следва:
Югозападна – 1 отбор, Югоизточна – 1 отбор,
Северозападна и Североизточна група – общо
1 отбор, представители за финалната фаза;
– за излъчване на зонални представители
се играе по системата на отстраняване в една
среща, като домакин е отборът от по-долната
група; ако двата отбора са на едно ниво, домакинството се определя чрез жребий;
– представителите трябва да бъдат излъчени и поименно заявени в срок до 17 ч. на
11.09.2017 г.;
2. финална фаза:
– участват излъчените от предварителната
фаза 3 аматьорски отбора, на ФК от Втора
лига – 15 отбора, и на ФК от Първа лига – 14
отбора: общо 32 отбора.
(4) Финалната фаза на турнира се провежда
в 5 кръга.
I кръг – 1/16 финали
Из л ъчен и т е о т п р ед вари т ел нат а фа за
3 отбора, 15 отбора от Втора лига и 14 отбора
от Първа лига се разпределят за дирижиран
жребий, както следва:
Първа урна – о т б ори т е о т Първа л и г а и
двата отбора с най-челно класиране от Втора
лига през сезон 2016/2017 и невлезли в Първа
лига – общо 16 отбора;
Втора урна – останалите 13 отбора от Втора
лига и 3 аматьорски отбора, представени от ЗС
на БФС – общо 16 отбора.
Чрез ж ребий се оп редел я т 16 -т е двойк и
о т бори. Побед и т ел и т е из л ъч ват 16 о т бора,
продължаващи във втори кръг.
Регламент на кръга:
Участват 32 отбора.
Отборите от Втора урна са домакини на
срещите. Победителите се излъчват по системата на отстраняване в една футболна среща
съгласно условията на чл. 19, ал. 1, 3, 4 и 5.
II кръг – 1/8 финали
К ласиралите се от 1-ви кръг 16 отбора чрез
пълен жребий определят осем двойки отбори,
кои то изл ъчват 8 отбора, п род ъ л жаващ и в
трети кръг.
Регламент на кръга:
Участват 16 отбора.
Победителите се излъчват по системата на
отстраняване в една футболна среща съгласно
условията на чл. 19, ал. 1, 3, 4 и 5.
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Домакин на футболната среща е отборът,
изтеглен първи при жребия.
IIІ кръг – 1/4 финали
Класираните от 2-ри кръг 8 отбора чрез пълен
жребий определят четири двойки, които излъчват 4 отбора, продължаващи в четвърти кръг.
Регламент на кръга:
Участват 8 отбора.
Победителите се излъчват по системата на
отстраняване в една футболна среща съгласно
условията на чл. 19, ал. 1, 3, 4 и 5.
Домакин на срещата е отборът, изтеглен
първи при жребия.
IV кръг – 1/2 финали
К ласираните от трети кръг 4 отбора чрез
пълен жребий определят две двойки, които
излъчват двата отбора финалисти.
Регламент на кръга:
Участват четири отбора.
Победителите се излъчват по системата на
отстраняване в две футболни срещи съгласно
условията на чл. 19, ал. 2, 3, 4 и 5.
Домакин на първата среща е отборът, изтеглен първи при жребия.
Пол уфина лни т е срещ и се п ровеж дат задължително на стадион, лицензиран за Първа
професионална лига.
V кръг – финал
Двата отбора – победители от полуфиналите,
във финална футболна среща излъчват носителя
на Купата на България за 2018 г.
Регламент на финала:
а) победител ят се излъчва по системата
отстраняване в една футболна среща съгласно
условията на чл. 19, ал. 1, 3, 4 и 5;
б) финалната среща за Купата на България
се провежда на Националния стадион „Васил
Левск и“ в Софи я; сим воли чен домак ин на
финала е победителят от първата полуфинална футболна среща, изтеглена при жребия от
ІV кръг.
в) победи тел я т във фина лната фу тболна
среща се обявява за носител на Купата на България за 2018 г. и придобива право на участие
в турнира Лига Европа; когато носителят на
Купата на България е и шампион на страната,
в турнира на Лига Европа участва клубът, класирал се на 4-то място в крайното класиране
на Първа лига за сезон 2017/2018.
(5) Общи разпоредби:
1. жребият за определяне на двойките в I,
II, III и IV кръг от финалната фаза на турнира
се тегли на дата, място и час, определени от
БПФЛ, но не по-късно от 72 часа преди определеното в графика начало на съответните срещи;
2. футболни клубове, включени чрез заявка
или директно в схемата на турнира, които се
откажат от участие или не се явят за среща
по неуважителни причини, губят правото на
участие в следващото издание на турнира за
Купата на България и им се налага имуществена санкция, както следва:
– ФК о т п р о ф е с и о н а л н и я фу т б о л –
10 000 лв.;
– ФК от аматьорския футбол – 2500 лв.;

С Т Р.

40

ДЪРЖАВЕН

3. за всички дисциплинарни и други нарушения в срещи от всички етапи на финалната фаза
на турнира се налагат санкциите, предвидени
в Дисциплинарния правилник на БФС;
4. всички спорни въпроси по прилагането на чл. 16 се решават съгласно съответно
приложимите разпоредби на тази наредба от
компетентните органи на БПФЛ и БФС.
(6) Ф у т б ол на с р еща за С у перк у пат а на
България.
Непосредствено преди или след началото
на сезон 2017/2018 г. се провежда официална
футболна среща за Суперкупата на България
меж д у Шам п иона на Бъ л гари я и носи т ел я
на Купата на България. Когато носителят на
Купата на България е и Шампион на страната
на Носителя на Купата, във футболната среща
участва финалистът за Купата на България. Организацията на футболната среща и условията
за провеждането є се осъществяват от БПФЛ.
Чл. 17. Турнир за Купата на Аматьорската
футболна лига
А. Мъже
(1) Етапи и начин на провеждане:
Първи етап: Областни първенства, проведени
с участието на отбори от ФК по програма на
ЗС и ОС на БФС.
Всички отбори от Трета лига задължително
участват в турнира за купата на Аматьорската
футболна лига. При отказ от участие на ФК се
налага имуществена санкция в размер 750 лв.
Срок: септември – октомври 2017 г.
Втори етап: К ва л ифи к а ц ион н и срещ и с
участието на областните първенци до излъчване на 4 отбора – по един от всяка зона от
посочените в чл. 1, ал. 1, т. 3. Квалификациите
се провеждат и администрират от ЗС на БФС.
Срок: ноември 2017 г. – март 2018 г.
За излъчването на 4-те зонални представители се играе по системата на елиминиране в
една среща, като домакин е отборът от по-долна
група. Когато двата отбора са от едно ниво,
срещата се играе на неутрален терен.
Трети етап: Квалификационните срещи от
третия етап се провеждат в два кръга:
– I кръг – 1/2 финални срещи от по една
футболна среща на неутрален терен, определен
от БФС и АФЛ.
Срок: април 2018 г.;
– ІІ кръг – финална футболна среща, която излъчва носителя на Купата на АФЛ; тя се
провежда на стадион и в град, определени от
БФС и АФЛ.
Срок: май 2018 г.
(2) Система на провеждане на турнира.
Турнирът се провежда по системата на елиминиране в една футболна среща. Ако в редовното
време се получи равен резултат, продължения
не се играят. Победителят се определя след
изпълнение на наказателни удари.
(3) Право на участие.
Във всички етапи право на участие имат
футболисти, които са редовно картотекирани и
участват в момента на квалификациите от името
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на отбора, който представляват за съответното
първенство и в турнира за Купата на АФЛ.
(4) Документи за правоучастие:
1. футболен паспорт със снимка, заверен
от ФК и от ЗС или ОС на БФС, и периодичен
медицински преглед;
2. предсъстезателен медицински преглед.
(5) Организация.
А дминистрирането на турнира се осъществява, както следва:
а) ръководството на състезанията от Първия
етап се осъществява от ЗС и ОС на БФС;
б) администрирането на срещите от Втория
етап се осъществява от ЗС на БФС;
в) администрирането на срещите от Третия
етап – 1/2, се осъществява от БФС и АФЛ;
г) финалната футболна среща се организира
от БФС и АФЛ.
(6) Материални и финансови условия:
1. при провеждане на всички срещи, без
полуфиналните и финалната, отборът домакин
поема разходите по организацията и провеждането на срещата (такси на съдии, делегати,
медицинско обслужване, охрана и др.), а отборът
гост – разходите по пътуване; при изиграване на
среща на неутрален терен разходите се поделят
между двата клуба;
2. всички разходи по организацията и провеж да не т о на пол уфи на л н и т е и фи на л ната
футболна среща се поемат от Аматьорската
футболна лига;
3. всички разходи се извършват съгласно
Финансови я п рави лник за изразходване на
средствата в системата на БФС;
4. за всички неуредени въпроси се прилага
Наредбата за първенствата и турнирите по футбол в системата на БФС за сезон 2017/2018 г.
и нормативните документи на БФС.
Б. Жени
Провежда се по указание на БФС и АФЛ.
Чл. 18. Турнири в детско-юношеския футбол
(1) Купа на БФС.
Провежда се по указание на БФС – ОСТ
между 16-те представители на зоните, посочени
в чл. 1, ал. 1, т. 3, от по две футболни срещи с
жребий за домакинство, както следва:
ЗС – София – 5 отбора;
ЗС – Пловдив – 5 отбора;
ЗС – Варна – 3 отбора;
ЗС – В. Търново – 3 отбора.
(2) Право на участие.
Деца – родени след 1 януари 2004 г.
Юнош и м ла д ша – роден и след 1 я н уари
2002 г.
Юноши старша – родени след 1 януари 2000 г.
Отборите от четирите зони да бъдат представени в БФС – ОСТ до 8 октомври 2017 г.
Срещите се провеждат от 1/8 и 1/4 финали
през месец октомври и месец ноември 2017 г.
Срещите от 1/2 и финалните срещи за трите
възрасти се провеждат през месец април 2018 г.
(3) Носителят на Купа БФС за юноши старша възраст, родени след 1.01.2000 г., придобива
право на участие в юношеска лига на УЕФА.
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Чл. 19. Системи на турнирите
(1) Система на отстраняване в 1 среща.
При състезания по системата на отстраняването в една футболна среща, ако се получи
равен резултат в редовното време, се изиграват
две продължения по 15 минути.
(2) Система на отстраняване в 2 срещи.
При състезания по системата на отстраняването в две срещи при разменено гостуване,
при равенство от двете футболни срещи предимство има отборът, отбелязал повече голове
на чужд терен. При равенство в този показател
се изиграват две продължения по 15 минути.
(3) Когато в продълженията по ал. 1 или 2
остане равен резултат, за определяне на победител се изпълняват наказателни удари.
(4) Процедура по изпълнението на наказателни удари по ал. 3:
а) по време на изпълнението на наказателните удари не се позволява на игралното поле
да присъстват външни лица;
б) служебните лица, записани в съдийския
протокол на футболната среща, могат да влязат
в игралното поле преди изпълнението на наказателните удари само за даване на указание,
след което напускат същото.
(5) При изпълнението на наказателни удари
се процедира съгласно решението на Международния борд по правилата от 27.06.1970 г.,
поместено във футболния правилник и допълненията към него:
а) ако се изпълняват наказателни удари за
определ яне на победител я на елек т рическо
осветление и осветлението се повреди, преди
изпълнението на наказателни те удари да е
завършило, съдията трябва да изчака отстраняването на повредата и ако осветлението не
може да бъда възстановено, победителят се
определя чрез теглене на жребий;
б) ако осветлението се повреди, преди да
започне изпълнението на наказателните удари
за определяне на победителя, съдията трябва
да изчака отстраняването на повредата и ако
осветлението не може да бъде възстановено,
победителят се определя чрез теглене на жребий;
в) ако поради размирици на стадиона или
друга причина наказателни удари за определяне
на победителя не могат да се изпълнят, съдията
трябва да изчака и ако обстановката не позволява изпълнението, да определи победителя
чрез теглене на жребий;
г) при всички случаи, когато се тегли жребий за определяне на победителя, това трябва
да стане в съблекалнята на съдиите, в присъствието на делегата, съдиите, капитаните и
ръководителите на двата отбора.
(6) При състезанията за аматьори, за всички
възрасти, продължения не се играят, а победителят след равенство в редовното време се
определя чрез изпълнение на наказателни удари
в съответствие с чл. 19, ал. 4 и 5.
(7) При присъж дане на сл у жебна заг уба
отборът/ФК, станал причина за присъждане
на служебна загуба, губи право да продължи
участието си в това издание на турнира. В случаите на отстраняване в две срещи служебна
загуба се присъжда и в двете срещи.
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Раздел V
Условия за участие в държавните първенства
и турнири
Чл. 20. (1) ФК с отбори съответно в Първа
лига, Втора лига, Трета лига, областни групи
и юношески групи за всички възрасти задължително участват в първенствата с всичките си
отбори на съответните нива, като осигуряват
необходимите условия за провеждане на тренировъчен и състезателен процес.
1. Условия в професионалния футбол:
а) всеки ФК, участващ с отбор в Първа лига
или Втора лига, спазва задължително условията
на Правилника за статута на ФК – член на БФС;
б) всеки ФК, участващ с отбор в Първа лига
или Втора лига, спазва задължително съответните условия и изисквания на Наредбата за
национално клубно лицензиране за вътрешните
първенства и турнири;
в) всеки ФК, който участва с отбор в Първа лига или Втора лига, спазва задължително
изискванията за квалификационните степени и
лицензи на треньорите от „Статут на треньора
по футбол в системата на БФС“; треньорите
на отборите от Първа лига и треньорите на
отборите от Втора лига сключват:
– трудови договори с ФК на пълен работен
ден (8-часов работен ден), които регламентират
взаимоотношенията им с ФК; и
– лицензионни договори (по образец) за
една година или до края на текущата спортносъстезателна година с БФС и съответния ФК
на основание на сключен трудов договор между
треньора по футбол и ФК (лицензионният договор е тристранен договор, въз основа на който
треньорът упражнява треньорската професия
в съответния ФК за съответната спортносъстезателна година);
– всеки ФК с отбор в Първа лига, както и
ФК с отбор във Втора лига следва да депозират
в БФС (Технически комитет) в срок до 7 дни
преди началото на първенството за съответната спортносъстезателна година оригинален
екземпляр от трудов договор за съответните
длъжности:
за Първа лига:
– старши треньор на първия отбор – с УЕФА
„ПРО“ лиценз или с документ, издаден от ТШФ
при БФС като участник в курс за съответното
ниво, приключващ до края на календарната
година, в която стартира спортносъстезателният сезон;
– помощник-треньор на първия отбор – с
УЕФА „А“ лиценз;
– треньор на вратарите на първия отбор – с
УЕФА „А“ лиценз или минимум „В“ ниво лиценз
на БФС за треньор на вратари;
– директор на ДЮШ – с минимум УЕФА
„А“ лиценз;
– старши треньори на най-малко 3 отбора
от ДЮШ:
– юноши ст. възраст – с минимум УЕФА
„А“ лиценз;
– юноши мл. възраст – с минимум УЕФА
„В“ лиценз;
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– деца – с минимум УЕФА „В“ лиценз;
за Втора лига:
– старши треньор на първия отбор – с минимум УЕФА „А“ лиценз;
– помощник-треньор на първия отбор – с
минимум УЕФА „А“ лиценз;
– директор на ДЮШ – с минимум УЕФА
„А“ лиценз;
– старши треньори на най-малко 3 отбора
от ДЮШ:
– юноши ст. възраст – с минимум УЕФА
„А“ лиценз;
– юноши мл. възраст – с минимум УЕФА
„В“ лиценз;
– деца – с минимум УЕФА „В“ лиценз;
г) в отборите от Първа лига във всяка футболна среща от първенството и в турнира за
Купата на България имат право на участие до
5 картотекирани състезатели от страни извън
Европейския съюз, като в протокола на футболната среща могат да се запишат и да участват
в нея едновременно до 3 от тях;
д) във Втора лига се разрешава картотекиране на не повече от 1 футболист от страна
извън Европейския съюз, който следва да има
сключен действащ професионален договор с
ФК; надхвърляне на това ограничение се допуска само за футболисти с действащи договори
при изпадането на отбора им от Първа лига (в
това число при наказание преместване в подолни ниво или група); договорите на същите
нямат право да бъдат удължавани и същите
получават състезателни права до изтичане на
договорите им;
е) отсъствието на до двама състезатели от
отбор от Първа лига или от Втора лига поради
включване в състава на национални отбори не
е основание за отлагане или пренасрочване на
среща и отборът задължително участва в срещите си по програма от първенствата съответно
на Първа лига и Втора лига и от турнира за
Купата на България;
ж) за отбор от Първа лига ФК има право да
картотекира футболисти, както следва:
1) свободни футболисти без изискване за
развитие в определен ФК или асоциация – максимум до 25 футболисти;
2) футболисти, тренирани във ФК с минимум
3 пълни сезона (36 месеца) в периода от 15 до
21 години, независимо от възрастта;
3) футболисти, тренирани във ФК – членове
на БФС, минимум 3 пълни сезона (36 месеца)
в периода от 15 до 21 години, независимо от
възрастта;
4) общият брой футболисти по предходните
т. 1, 2 и 3 не може да надхвърля 40 футболисти;
5) неограничен брой фу тболисти, родени
след 1.01.1996 г., с изиграни най-малко 2 пълни
последователни сезона от сезона на навършване
на 16 години във ФК;
6) за отбор от Първа лига ФК задължително картотекира най-малко 16 професионални
футболисти по т. 1, 2, 3 и/или 5;
7) срещите от Първа лига задължително се
играят на стадион с осветление, отговарящо на
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изискванията на ТВ оператора за осветеност
на игралното поле;
8) срещите от Първа лига задължително се
играят с футболни топки, предоставени от БФС;
з) за отбор от Втора лига ФК има право да
картотекира футболисти, както следва:
1) свободни футболисти без изискване за
развитие в определен ФК или асоциация – максимум до 15 футболисти;
2) футболисти, тренирани във ФК с минимум
3 пълни сезона (36 месеца) в периода от 15 до
21 години, независимо от възрастта;
3) футболисти, тренирани във ФК – членове
на БФС, с минимум 3 пълни сезона (36 месеца)
в периода от 15 до 21 години, независимо от
възрастта;
4) общият брой футболисти по предходните
т. 1, 2 и 3 не може да надхвърля 40 футболисти;
5) неограничен брой фу тболисти, родени
след 1.01.1996 г., с изиграни най-малко 2 пълни
последователни сезона от сезона на навършване
на 16 години;
6) за отбор от Втора лига ФК задължително
картотекира минимум 4 професионални футболисти по т. 1, 2, 3 и/или 5;
7) всеки отбор от Втора лига задължително
започва всяка среща от Втора лига с включени
в стартовия състав и на терена 2-ма футболисти, родени след 1.01.1996 г., тренирани във
ФК – членове на БФС, най-малко 3 последователни сезона, които играят минимум 45 минути;
8) като резервен състезател следва да бъде записан още един футболист, роден след 1.01.1996 г.;
той задължително влиза като смяна при принудително напускане (от здравно естество) на
фу тболист по предходното изречение преди
изтичането на първоначалните 45 минути;
9) по решение на треньорското ръководство
резервният футболист по предходната т. 8 може
да замени футболист по т. 7 още през първите
45 минути;
10) при условие че не бъдат представени
състезатели съгласно т. 7, срещата започва със
съответния брой състезатели по-малко; след
изтичане на първите 45 минути отборът може
да се допълни до единадесет състезатели, като
броят на допълнените футболисти се приема за
извършени смени;
и) футболисти в юношеска възраст, картотекирани за отбор в Първа лига или Втора лига
с професионален договор, имат право да се
състезават в първенствата на юноши младша
и юноши старша възраст на ФК.
2. Условия за ФК с отбори в Трета лига:
а) ФК с отбори в Трета лига спазват задължително условията на Правилника за статута
на ФК – членове на БФС;
б) ФК с отбори в Трета лига спазват задължително условията и изискванията за квалификационни степени и лицензи на треньорите
от Статута на треньора по футбол в системата
на БФС; те следва да депозират в зоналните
съвети на БФС в срок от 7 дни преди началото на първенството оригинален екземпляр от
договор, по силата на който ФК е възложил на
треньора, а последният е приел да изпълнява
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съответната длъжност като треньор (трудов или
граждански договор):
– старши треньор на първия отбор – с минимум УЕФА „В“ лиценз;
– старши треньор на най-малко два отбора
от ДЮШ – с минимум „С“ лиценз на БФС;
при неизпълнение на тези задължения относно отбор съответно от Първа лига, от Втора лига
и от Трета лига се налагат наказания съгласно
чл. 34 от Дисциплинарния правилник;
в) ФК с отбори в Трета лига участват задължително в областните и зоналните първенства
с представителни отбори – деца, и по избор в
същите първенства с отбори за юноши младша
и старша възраст;
г) ФК с отбори в Трета лига във всяка футболна среща от първенството на Трета лига,
от турнира за Купата на България и АФЛ имат
право на участие на неограничен брой чуждестранни състезатели от страни извън ЕС с аматьорски статут само ако имат издадено валидно
разрешение за продължително пребиваване в
страната; не се допуска картотекиране само с
виза за пребиваване;
д) отсъствието на до двама състезатели от
отбор от Трета лига поради включване в състава на национални отбори не е основание за
отлагане или пренасрочване на среща и отборът
задължително участва в срещите си по програма
от първенствата на Трета лига, от турнира за
Купата на България и Купата на АФЛ.
3. Условия за отборите от областните групи:
а) ФК с отбори в областните групи спазват
за дъл ж ително услови ята на Правилника за
статута на ФК – членове на БФС;
б) ФК с отбори в областните групи спазват
задъл ж ително услови ята и изиск вани ята за
квалификационни степени и лицензи на треньорите от Статута на треньора по футбол в
системата на БФС;
в) ФК с отборите в областните г ру пи е
необходимо да имат отбор/и – деца, юноши
младша или старша възраст, които да участват
в първенства на БФС;
г) ФК с отборите в „А“ областни групи, които
ще участват в квалификации за влизане в Трета
лига, задължително трябва да са участвали в
настоящото първенство – 2017/2018 г., с наймалко един отбор (деца, юноши младша или
старша възраст) с предварително лицензиран
треньор с минимум УЕФА „С“ лиценз в първенство на БФС;
д) в отборите от областните групи във всяка
футболна среща от областното първенство и от
турнир за Купата на България и АФЛ имат право
на участие на неограничен брой чуждестранни
състезатели от страни извън ЕС с аматьорски
статут само ако имат предварително издадено
валидно разрешение за продължително пребиваване в страната; не се допуска картотекиране
само с виза за пребиваване;
е) отсъствието на до двама състезатели от
отбор от областните групи поради включване в
състава на национални отбори не е основание
за отлагане или пренасрочване на среща и отборът задължително участва в срещите си по
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програма от първенствата на областните групи,
от турнира за Купата на България и турнира
за Купата на АФЛ.
(2) Футболните клубове могат да имат само
по един отбор на едно и също ниво. Ако два
отбора от един ФК придобият право да играят
в една и съща група, ФК определя кой отбор
остава в по-ниското ниво, а неговото място
се заема от отбора, следващ в класирането на
съответната група.
(3) Не се разрешава на никого да тренира
състезатели и отбор, както и да ги ръководи
по време на контролни или официални срещи,
ако не притежава диплома и валиден лиценз за
съответното ниво съгласно Статута на треньора
по футбол. При нарушение се налагат дисциплинарни наказания съгласно нормативните
актове на БФС.
(4) Техническият комитет на БФС лицензира
треньорите по футбол, включително и чужденците, при провеждането на състезания в системата на БФС. В случай че треньори без лиценз
за съответното ниво осъществяват дейност при
ФК, на тези лица се налагат дисциплинарни
наказания според Дисциплинарния правилник
на БФС и Статута на треньора по футбол.
(5) На лицата, нарушили условията за участие
в съответните първенства и турнири, се налагат
дисциплинарни наказания съгласно тази наредба
и Дисциплинарния правилник на БФС.
Раздел VІ
Организация и провеждане на състезанията
Чл. 21. (1) Всички първенства и турнири по
футбол и официални контролни срещи през
спортносъстезателната 2017/2018 г. се организират и провеждат в съответствие с тази наредба,
приложенията и свързаните с нея указания.
(2) Състезанията по футбол в системата на
БФС се провеждат в съответствие с действащите
правила на играта футбол.
(3) Длъжностните лица се назначават, както
следва:
а) отдел „Спортно-технически“ при БФС
съвместно с у пълномощен представител на
СТК назначава делегатите за срещите от Първа
лига, Втора лига, турнира за Купата на България – финална фаза, и държавните първенства
U-17 и U-19 съгласно Статута на делегата на БФС;
б) мениджърът на Съдийската комисия при
БФС назначава съдиите за срещите от Първа
лига, Втора лига и турнира за Купата на България съгласно Правилника за съдийството в
Република България и Съдийската конвенция
на УЕФА;
в) съдийските наблюдатели за срещите от
Първа лига, Втора лига и турнира за Купата на
България се назначават съгласно Съдийската
конвенция на УЕФА; съдийските наблюдатели
нямат право да дават интервюта, както и да
коментират пред вестници, списания, радио,
телевизии, електронни медии и интернет сайтове;
г) ръководството на БФС може да назначава за възлови/рискови срещи наблюдатели на
БФС по списък, одобрен от президента на БФС,
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които да упражняват контрол върху работата
на всички длъжностни лица на дадена среща.
(4) ОСТ – СТК, ДК и СК, контролират работата на делегатите и съдийските наблюдатели,
като ги санкционират при допуснати провинения.
При констатиране от СК и ДК на нарушения
и неизпълнения на служебни задължения от
страна на делегати те са длъжни писмено да
информират СТК за търсене на отговорност.
При констатиране от СТК и ДК на нарушения
и неизпълнения на служебни задължения от
страна на съдии или съдийски наблюдатели
те са длъжни писмено да информират СК за
търсене на отговорност.
(5) Спортно-техническата комисия на ЗС
(ОС) на БФС – центрове на съответните групи
от Трета лига, зонални групи и областни групи,
назначава делегати на техните срещи.
(6) С ъд и йск ата ком иси я на ЗС (ОС) на
БФС – центрове на съответните групи от Трета
лига, зонални групи и областни групи, назначава
съдии на техните срещи.
(7) ФК са длъж ни да вземат всичк и необходими и достатъчни мерки, гарантиращи
сигу рност та при провеж дане на фу тболните
срещи, нормалното им започване, протичане и
завършване. За постигането на тази цел взаимодействат със съответните държавни, общински
и други органи.
(8) Всички срещи трябва да започват точно
в определения в програмата начален час. При
явили се два отбора закъснение се допуска само
при неспазване на изисквания по Наредбата за
сигурността на спортните обекти, като причините задължително се описват в допълнителен
док лад. Почивката меж ду полувремената не
може да бъде по-дълга от 15 минути.
(9) Когато по причина на един от отборите
или ФК футболната среща не започне навреме,
което се преценява от длъжностните лица, последните изготвят допълнителен доклад, който
се предава в съответния администриращ орган
за вземане на решение.
(10) Когато се констатира неявяване на отбор,
се прилага следното:
а) при неявяване на отбор за среща от Първа
лига, Втора лига или от турнира за Купата на
България (финална фаза) длъжностните лица
изчакват 30 минути, след което изготвят допълнителен доклад, който се предава в съответния
администриращ орган за вземане на решение
и налагане на дисциплинарни наказания по
Дисциплинарния правилник на БФС;
б) при неявяване на отбор за участие в среща от аматьорския футбол длъжностните лица
изчакват 30 минути, след което съставят допълнителен доклад, който се предава в съответния
администриращ орган за вземане на решение
и налагане на дисциплинарни наказания по
Дисциплинарния правилник на БФС.
(11) Процедурите в ал. 10, букви „а“ и „б“
не се прилагат за срещите от последните два
кръга. Те следва да започват точно навреме и
длъжностните лица нямат право да нарушават
това изискване. Когато футболната среща не

ВЕСТНИК

БРОЙ 65

може да започне навреме, причините и виновните се описват от делегата и съдията в доклад
до администриращия орган.
(12) При независещи от отборите причини
футболната среща може да започне със закъснение по преценка на длъжностните лица, които
представят на съответния администриращ орган
допълнителен доклад.
(13) Когато поради непреодолими причини
играта трябва да бъде прекъсната временно и
ако по преценка на съдията не може да бъде
подновена за кратко време, той е длъжен по
собствена преценка да изчака определено време и тогава да обяви, че прекъсва футболната
среща, като подробно описва случилото се в
доклад до органа, администриращ първенството.
(14) Фу т бол на среща в п рофесиона л н и я
футбол, незапочнала или незавършила поради
лоши атмосферни условия или по други причини,
посочени в ал. 13, се доиграва на следващия ден,
на същия стадион, в същия час и при същите
съдии, освен в случаите на чл. 26, ал. 7, букви
„а“, „б“ и „в“ и чл. 26, ал. 8. При доиграването
се зачитат (важат) и получените наказателни
картони, и направените смени.
(15) Футболна среща в аматьорския футбол,
незапочнала или незавършила поради лоши атмосферни условия или поради други причини,
посочени в ал. 13, се насрочва за преиграване
допълнително на дати, фиксирани в програмата
от администриращия орган. При преиграването
отборите имат право да сменят състезателите
си с изключение на получилите червен картон.
Получените жълти картони до прекратяване
на футболната среща, независимо от тяхната
поредност, не се зачитат.
(16) Формално нарушение:
1. формално нарушение има, когато съдията е нарушил някоя повелителна разпоредба
на Правилата на играта футбол, изискваща да
вземе само предвиденото в нея решение, а той
се е отклонил и е приложил друга повелителна
разпоредба, на базата на която е взел друго
решение;
2. форма л но т о нару шен ие на п ра ви лата
се описва от делегата в доклад или в жалба
от отбор – участник в срещата; докладът или
жалбата се подават до СТК със съответния
доказателствен материал; събраните данни се
предават на СК за становище; когато Спортнотехническата комисия установи, че има формално нарушение, футболната среща се преиграва
само когато нарушението:
а) директно е повли яло на резултата на
футболната среща, или
б) е допуснато по правила 1, 3 и 7 от Правилата на играта футбол;
3. когато СТК вземе решение за преиграване на футболната среща, тя се насрочва през
същия полусезон и се играе на същия стадион,
където е било допуснато формалното нарушение;
разходите се заплащат съобразно решението на
администриращия орган.
Чл. 22. Времетраене на срещите от първенствата и турнирите:
1. за мъже – 90 минути, разпределени в две
полувремена по 45 минути;
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2. за юноши старша възраст – 90 минути,
разпределени в две полувремена по 45 минути;
3. за юноши младша възраст – 80 минути,
разпределени в две полувремена по 40 минути;
4. за деца – 70 минути, разпределени в две
полувремена по 35 минути;
5. за ученици 9 – 12 клас – 90 минути, разпределени в две полувремена по 45 минути;
6. за ученици 7 – 8 клас – 70 минути, разпределени в две полувремена по 35 минути;
7. за ученици 5 – 6 клас – 70 минути, разпределени в две полувремена по 35 минути;
8. за ученици 3 – 4 клас – 70 минути, разпределени в две полувремена по 35 минути;
9. за жени и девойки старша възраст – 90 мин у т и, ра зп р еде лен и в д ве пол у вр емена по
45 минути.
Чл. 23. Извършване на смени на състезатели
по време на срещите.
(1) В първенствата и ту рнирите за мъже
във футболните срещи от Първа лига, Втора
лига и Трета лига всеки отбор има право да
смени по време на играта или през почивката
между полувремената до 3 футболисти измежду
включените в протокола на футболната среща
до 7 резервни футболисти.
За първенствата в областните групи – мъже
(„АОГ“ и „БОГ“), се разрешават до 5 смени при
същите условия.
(2) В областните и зоналните първенства
и турнири за деца, юноши младша и старша
възраст, ученици, жени и девойки всеки отбор
има право да смени по време на играта или
през почивката между полувремената 7 футболисти, колкото са включени в протокола на
футболната среща, като за второто полувреме
за смени играта има право да се спира до
3 пъти на отбор.
(3) В срещите от финалната фаза на държавните първенства и турнири за деца, ученици, жени
и девойки всеки отбор има право да смени по
време на футболната среща или през почивката
между полувремената до 4 футболисти измежду
посочените в протокола на футболната среща
до 7 резервни футболисти.
Чл. 24. (1) Наказания за нарушения в първенствата на Първа лига, Втора Лига и Трета лига
В случай че футболен отбор не се яви на
терена, откаже участие във футболна среща,
не покрива спортни критерии по лицензиране
или отказва участие в дадена среща по неуважителни причини:
а) при първи случай измежду горепосочените – се присъжда служебна загуба при служебен резултат с 0:3 и от актива му се отнемат 3
точки, като на клуба се налага и имуществена
санкция, както следва:
– за среща от Първа лига – 5000 лв.;
– за среща от Втора лига – 2000 лв.;
– за среща от Трета лига – 600 лв;
б) при следващ случай измежду горепосочените (без да е необходимо нарушението да е
от същия характер) – налага се дисциплинарно
наказание преместване на отбора в по-ниско
ниво (следващото по низходящ ред) за следващата спортносъстезателна година без право да
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довърши участието си в настоящата спортносъстезателна година (наказанието се определя
от СТК и се потвърждава от ДК);
в) основателността на причините за неявяването се доказват пред съответния администриращ орган.
(2) Административни и имуществени санкции
за мъжки отбор в областните групи.
Когато футболен отбор – мъже, не се яви на
терена по неуважителни причини:
а) при първо неявяване се присъжда служебна
загуба при служебен резултат с 0:3, като на ФК се
налага и имуществена санкция в размер 150 лв.;
б) при второ неявяване се присъжда служебна
загуба при служебен резултат с 0:3 и от актива
му се отнемат 3 точки, като на ФК се налага и
имуществена санкция в размер 200 лв.;
в) при трето неявяване се налага дисциплинарно наказание преместване на отбора в
по-ниско ниво (следващото по низходящ ред)
за следващата спортносъстезателна година без
право да довърши участието си в настоящата
спортносъстезателна година;
г) основателността на причините за неявяването се доказва пред съответния администриращ орган.
(3) Административни и имуществени санкции
за футболни клубове, чиито детско-юношески
отбори не участват редовно в съответните първенства и турнири за подрастващите:
1. за ФК с отбори, участващи в Първа лига
или Втора лига:
а) за п ърво неявяване по неу ва ж и телни
причини на футболна среща от съответното
първенство за деца, юноши младша, юноши
старша възраст – на неявилия се отбор се присъжда служебна загуба при служебен резултат
0:3 и на ФК се налага имуществена санкция в
размер 1000 лв.;
б) за второ и всяко следващо неявяване по
неуважителни причини – на представителния
мъжки отбор се отнемат по 3 точки от актива
му и на ФК се налага имуществена санкция в
размер 2000 лв.;
2. за ФК от аматьорските групи:
а) за п ърво неявяване по неу ва ж и телни
причини на футболна среща от съответното
първенство за деца, юноши младша, юноши
старша възраст – на неявилия се отбор се присъжда служебна загуба при служебен резултат
0:3 и на ФК се налага имуществена санкция,
както следва:
– за ФК от Трета лига – 300 лв.;
– за ФК от областна група – 50 лв.;
б) за второ и всяко следващо неявяване по
неуважителни причини – на представителния
мъжки отбор се отнемат по 3 точки от актива
му и на ФК се налага имуществена санкция в
размер, както следва:
– за ФК от Трета лига – 500 лв.;
– за ФК от областна група – 100 лв.
(4) Основателността на причините за неявяването на детско-юношески отбор се доказва
пред съответния администриращ орган.
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(5) Санкциите се налагат, както следва:
1. по ал. 3, т. 1 – от СТК на администриращия орган и Дисциплинарната комисия на
БФС след писмено уведомяване в седемдневен
срок от органа, администриращ съответното
първенство;
2. по ал. 3, т. 2 – от органите, администриращи съответните първенства.
(6) Когато поради причина на отбор или ФК
провеждането на футболната среща не започне
по програма, по силата на изискванията на
следните членове:
а) член 20, ал. 1, т. 1. букви „ж“ и „з“;
б) член 26, ал. 7, букви „а“, „б“ и „в“; и/или
в) член 28, ал. 1, 5, 6 и 8,
се присъжда служебен резултат 3:0 в полза
на редовния отбор.
(7) При неявяване по каквато и да е причина на отбор от клуб с професионален статут
на футболна среща от последните два кръга
на първенствата на Първа лига и Втора лига
същият се наказва с преместване на отбора в
по-ниско ниво, и то през едно ниво, като за отбор от Първа лига в следващото първенство ще
се състезава в Трета лига (аматьорска), отбор
от Втора лига в следващото първенство ще се
състезава в „А“ областна футболна група. Същото
наказание се налага и за отбор от аматьорския
футбол, като се наказва с преместване на отбора
в по-ниско ниво, и то през едно ниво – там,
където е възможно.
(8) При заявено напускане на първенството на Първа лига или Втора лига от отбор с
професионален статут по финансови или други
причини същият от новия сезон може да се
състезава само в по-долно ниво, и то през едно
ниво по реда на ал. 7. При заявено напускане
на първенството отбор с аматьорски статут по
финансови или други причини същият от новия
сезон може да се състезава само в по-ниско ниво,
и то през едно ниво – там, където е възможно,
и губи право да участва в квалификации за
влизане в групите от Трета лига за период от
една спортносъстезателна година.
(9) Когато футболната среща е започнала и
след това същата бъде прекратена по причина
на единия отбор, ФК или на негови привърженици, се присъжда служебна загуба при резултат,
който се определя, както следва: три гола се
прибавят към актива на головете, отбелязани от
изрядния отбор до прекратяването на срещата,
а отбелязаните голове от неизрядния отбор се
зануляват. Неизрядната страна няма право да
обжалва наказанието по тази алинея.
(10) Ако във футболна среща се установи, че
и в двата отбора е допусната нередовност, то
се присъжда резултат 0:0 и 0 точки и за двата
отбора. Същата санкция се налага и в случаите, когато футболна среща не се проведе/не
завърши по причина на двата участващи отбора.
Неизрядните страни нямат право да обжалват
наказанията по тази алинея.
(11) Когато футболен отбор напусне първенството или на ФК бъде наложено наказание
преместване в по-долно ниво или група:
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а) преди завършване на есенния полусезон – резултатите от играните от него до този
момент срещи се анулират. В Първа лига и
Втора лига за завършване на първия полусезон
се счита последният изигран мач от календарната 2017 г.;
б) преди или след започването на втория
полусезон – резултатите от играните от него
до този момент срещи се запазват, а за следващите му срещи се присъжда служебна загуба
при резултат от 3:0 в полза на отборите, с които
следва да играе по програма;
в) бъдещото у частие на отбор, напусна л
първенството или за който е наложено наказание преместване в по-долна група или ниво,
се решава от съответния администриращ орган
с изключение на изрично уредените случаи в
настоящата наредба.
(12) Когато отбор не се яви или стане причина за прекъсване на футболна среща от организиран от БФС, БПФЛ или АФЛ турнир по
системата на отстраняване, както и напуснал
турнира, се изключва/отстранява служебно от
по-нататъшно участие. Същата санкция се налага и на отбор, участвал в срещи от турнира
с нередовни състезатели.
(13) При започване на среща от отбор със
седем състезатели в Трета лига или в областните
групи и последващо прекратяване на срещата
поради оставането на отбора с 6 футболисти
деянието се приема за „симулативна игра“. В
тези случаи СТК налага наказание на отбора,
причинил прекратяването, както следва:
а) при първи случай – служебна загуба на
отбора с 3:0, като към отбелязаните до момента голове се прибавят и 3 гола в полза на
редовния отбор;
б) при втори и всеки следващ случай – служебна загуба с 3:0, като към отбелязаните до
момента голове се прибавят и 3 гола в полза
на редовния отбор, като се отнемат и 3 точки
от актива на отбора;
в) в ДЮФ при втори и всеки следващ път
освен санкциите по буква „б“ се отнемат 3 точки
от актива на отбора – мъже.
Чл. 25. Медицинско обслужване на състезанията
(1) Медицинските прегледи – начални, периодични и предсъстезателни, на състезателите
се извършват по реда и в сроковете на Наредба
№ 8 от 2005 г. на Министерството на здравеопазването.
(2) Периодичният медицински преглед се
извършва един път в годината и е валиден до
същата дата на следващата година за всички
състезатели по възраст, пол и слой:
а) периодичният медицински преглед задължително се извършва в спортномедицински диспансери или специализирани здравни заведения
в обем, посочен в наредбата по ал. 1; резултатите
от прегледа и заключението от него (допуска се
или не се допуска за тренировъчно-състезателна
дейност) се нанасят в личната амбулаторна карта
на състезателя, която се съхранява в здравното
заведение, извършило прегледа;
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б) заверката за редовно извършен периодичен
преглед се нанася във футболния паспорт, като
се записват датата на прегледа и името, подпис
на лекар и печат на здравното заведение.
(3) Предсъстезателният медицински преглед
се извършва преди всяка футболна среща в срок
не по-рано от 3 дни, без да се брои денят на
футболната среща:
а) предсъстезателният медицински преглед
на с ъс т езат ел и т е след ва да се извърш ва в
спор т номедиц инск и диспа нсери и ли спец иализирани здравни заведения в обем, посочен
в наредбата по ал. 1; той може да се извърши
и от клубния лекар при условие, че футболният клуб има лицензиран медицински кабинет
съгласно изискванията на Министерството на
здравеопазването;
б) предсъстезателният медицински преглед се
отразява в списък на състезателите, подлежащи
на предсъстезателен медицински преглед – уч.
ф. 820 на МЗ; в списъка, изготвен в два еднакви
екземпляра, се вписват имената само на състезателите, допуснати за предстоящата футболна
среща; лекарят, извършил прегледа, задължително вписва датата и мястото на прегледа, името
и фамилията си и футболната среща, за която е
извършен прегледът; в края на списъка с думи
той отбелязва броя на допуснатите до футболната среща, подписва списъка и го подпечатва
с печата на здравното заведение;
в) лекарят предава един екземпляр от списъка
на администратора на отбора за представяне
при явяване на футболната среща, а другия
запазва при себе си.
(4) Права и задължения на медицинското
лице, обслужващо футболната среща:
а) да представи на делегата заповед за назначението му като дежурно медицинско лице на
футболната среща или документ, разрешаващ
му частна практика;
б) да изисква от участниците заверен във
футболните паспорти периодичен медицински
преглед и отразен предсъстезателен медицински
преглед; дежурният лекар няма право да допуска
до игра състезатели, на които във футболния
паспорт няма вписана регистрация за периодичен
медицински преглед, както и състезатели, които
не са вписани в документа за предсъстезателен
медицински преглед;
в) при констатиране на нередности (санитарно-хигиенни неблагополучия, лоши атмосферни
условия, нередовна медицинска документация
и други) да информира съдията и делегата на
футболната среща;
г) да описва в допълнителен доклад до администриращия орган констатираните нередности
по изискванията на наредбата по ал. 1.
(5) Когато назначеното медицинско лице не
се яви, функциите му се поемат от присъстващ
на футболната среща правоспособен лекар или
фелдшер, а при необходимост и от лекаря на
отбора домакин.
(6) Допингов контрол на футболни срещи от
първенствата и турнирите се извършва по реда
и условията на Наредбата за допингов контрол
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при тренировъчна и състезателна дейност (ДВ.
бр. 2 от 2015 г.) и Антидопинговите правила в
системата на БФС. Организацията и процедурата по извършването на допинговия контрол
се осъществяват от Антидопинговия център.
Допинговият контрол се извършва без предварително известяване. ФК домакин е длъжен да
осигури специализирано помещение (станция)
за допингов контрол, както и всички условия
за работа на антидопинговите екипи съгласно
изискванията на чл. 22 от Антидопинговите
правила в системата на БФС и Международния стандарт за тестване и разследвания на
Световната антидопингова агенция. В случай
че такова помещение не бъде осигурено, въз
основа на доклад на Антидопинговия център
или на делегата на ФК домак ин се на лага
дисциплинарно наказание „служебна загуба“
съгласно Дисциплинарния правилник.
Раздел VІІ
Съдийство
Чл. 26. (1) Всички футболни срещи се ръководят от футболни съдии, назначени от съответната съдийска комисия при БФС, ЗС или ОС
на БФС. Назначението се извършва поименно
с назначително писмо или чрез електронната
система на БФС. Футболните съдии представят
на съответната съдийска комисия при БФС, ЗС
или ОС на БФС периодичен медицински преглед
в съответствие с чл. 25, ал. 2, буква „а“:
а) за състезанията от Втора лига, Трета лига
и турнира за Купата на България се назначава
четвърти съдия, който:
– изпълнява функции, определени от СК;
– замества един от тримата съдии, който по
някаква причина не е в състояние да продължи
футболната среща или не се е явил до обявения
час за нейното започване;
– замества делегата, когато той не се яви;
в областните групи при отсъствие на делегата
същият се замества от съдията; в първенството
на Първа лига се назначават както четвърти
съдия, така и двама допълнителни асистентсъдии на двете крайни линии на терена;
б) съдията може при наличие на уважителни
причини да откаже да ръководи определена
футболна среща, като уведоми в писмен вид
СК поне 72 часа преди деня на футболната
среща; преценката, дали уважителни причини
са налице, или не, се извършва от СК;
в) при отказ на назначение по причини от
личен, семеен и служебен характер съдията
уведомява незабавно съответната СК, която
преценява основателността им; уведомяването
следва да е в писмен вид и към същото съдията
прилага съответни доказателства.
(2) Когато главният съдия и асистент-съдиите
не се явят, футболната среща се ръководи от
четвъртия съдия и правоспособни асистентсъдии, намиращи се на стадиона.
(3) Когато главният съдия, асистент-съдиите
и назначеният четвърти съдия не се явят на футболната среща, тя се ръководи от правоспособен
съдия от същия ранг или съдия от по-нисък
ранг по низходяща градация, намиращи се на
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стадиона. Те се осигуряват от клуба домакин.
Функциите на четвъртия съдия се поемат от
делегата, но без право да сменя съдиите.
(4) В случай че на стадиона няма правоспособни съдии, футболната среща се отлага и се
провежда на следващия ден по същото време
със съдийска бригада, назначена от администриращия орган.
(5) При срещи от първенствата в аматьорския футбол, когато на стадиона няма правоспособен съдия, футболната среща се провежда
в допълнително определени от органа, който
администрира първенството, ден и час преди
следващия кръг.
(6) Главен съдия, започнал футболната среща,
не може да бъдат сменян, освен с назначения
чет вър т и съди я. В срещ и те о т Първа лига
главният съдия се заменя от допълнителните
асистент-съдии.
(7) Футболните съдии са длъжни да не започват футболна среща, когато:
а) около терена е допусната публика, която
пречи за нормалното є провеждане;
б) не са осигурени лекар, линейка, носилка,
необходимите за всеки отбор предсъстезателен
медицински преглед и редовен футболен паспорт;
деж у рни я т лекар п роверява съот ветст вието
на представените документи за предсъстезателен медицински преглед с изискванията на
Наредба № 8 от 2005 г. на Министерството на
здравеопазването; оспорването на док у мент
за прегледа се извършва след срещата в срока, установен от наредбата; при оспорване на
редовността на предсъстезателен медицински
преглед се произнася СТК след становище на
Спортномедицинската комисия; решението на
СТК не подлежи на обжалване; решението на
Медицинската комисия, с което се приема, че
медицинският преглед е нередовен, се изпраща
незабавно в ММС за сведение;
в) няма надеждна охрана от органи на реда
или от лицензирана охранителна фирма съгласно
изискванията на Наредбата за сигурността на
спортните обекти и ЗООРПСМ за създаване
на ред и осигуряване на сигурността на състезатели, длъжностни лица (съдии, делегати) и
служебни лица;
г) теренът е негоден за игра или не отговаря на изискванията; приема се, че теренът не
отговаря на изискванията, когато върху него
има снежна покривка или е силно наводнен;
това се установява от длъжностните лица преди
началото на футболната среща;
д) неспазване на Наредбата за сигурността
на спортните обекти.
(8) Футболните съдии са длъжни да прекратят
футболната среща, когато публиката навлезе на
терена и се прецени, че е създадена обстановка,
при която е застрашено здравето или сигурността на състезатели или длъжностни лица и
няма условия футболната среща да продължи.
(9) Футболните съдии са длъжни да не разрешават на лица, различни от участващите в
играта състезатели, да влизат на терена, преди
играта да е спряна. Влизане на терена на трети
лица е разрешено само тогава, когато съдията
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е дал сигнал за това. Забраната се отнася и
за лекарите на отборите, дежурния лекар и
санитарите. Изключението от тази забрана е
посочено в чл. 31, ал. 3.
(10) При нарушение на служебно лице, стоящо на резервната скамейка, когато се налага
намесата на делегата или на четвъртия съдия,
играта може да бъде спряна от съдията и да се
поднови след отстраняване на нарушителя. Заменен състезател може да остане на резервната
скамейка или да се прибере в съблекалнята, но за
това следва да е информиран четвъртият съдия.
(11) Съвети към отбора по време на игра
може да дава само старши треньорът или помощник-треньорът на отбора, присъстващи на
резервната скамейка, със сключени лицензионни
договори за съответната спортносъстезателна
година. При неизпълнение на тези задължения
се налага дисциплинарно наказание съгласно
чл. 34 от Дисциплинарния правилник и Статута
на треньора. В техническата зона е разрешено
присъствието само на един от треньорите, записани в протокола. Нарушителите се санкционират от съдията, включително с отстраняване
от резервната скамейка. Ако нарушителят е състезател, той се третира като отстранен от игра.
(12) Забранява се на съдиите след завършване
на футболната среща да дават интервюта или
публични обяснения във връзка с взети от тях
решения. Те нямат право да участват в пресконференции, организирани след завършване
на футболната среща, както и да коментират
съдийски прояви на свои колеги.
(13) При провеждане на официални контролни срещи съдийската бригада се назначава от
съдийската комисия на органа, администриращ
първенството на съответното равнище, като се
взема под внимание нивото на участващите
отбори. При различно ниво на съперниците
се взема предвид отборът от по-горното ниво.
Когато футболната среща е международна, съдиите се назначават от СК на БФС. Личните
наказания, получени за официални контролни
срещи, не водят до административни и дисциплинарни наказания. Нарушения, описани в
допълнителен доклад на съдията, се разглеждат
от съответната дисциплинарна комисия и за
същите се налагат дисциплинарни наказания
в съответствие с Дисциплинарния правилник
на БФС.
(14) При неявяване на отбор на футболна
среща се изпълнява следното:
Отборът, който се е явил, се извежда на
терена съгласно чл. 21, ал. 10, букви „а“ и „б“,
след което се прибира, без да се изпълнява
начален удар на футболната среща.
Г л а в а

в т о р а

Раздел І
Задължения на футболните клубове – участници
в срещите
Чл. 27. (1) Всички отбори, участващи в първенствата и турнирите по футбол, са задължени
да се явят на срещите с установеното в Правилата на играта футбол състезателно облекло:
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а) ФК от Първа, Втора и Трета лига задължително регистрират в администриращия орган
преди започване на първенството състезателното
си облекло за сезона – основен и два резервни
екипа, а също така и две вратарски фланелки
с различен цвят от основния; лейкопластът, с
който се облепват чорапите, не може да бъде с
височина повече от 2 см; лейкопластът, с който
се облепят чорапите, трябва да е с цвета на
частта, която покрива; не се разрешава в хода
на първенството смяна на заявените основен
и резервни цветове на екипите;
б) отборите нямат право да сменят утвърденото от ОСТ на БФС състезателно облекло
освен в случаите, когато гостуват и имат еднакви или сходни цветове екипи с основния цвят
екип на домакините; в този случай отборът
гост задължително играе с резервен цвят екип;
в) в състезанията от аматьорския футбол
при сходство на цветовете на екипите отборът
гост играе с друг цвят екип.
(2) Номерата върху екипа на състезателите
трябва да отговарят на следните изисквания:
а) състезателният номер на гърба на фланелката е с размери: височина: 25 – 35 см; дебелина
на линията на изписване на номера: 3 – 5 см
(приложение № 1);
б) състезателният номер на гащетата е с
размери: височина: 10 – 15 см; дебелина на
лини я та на изписване на номера: 3 – 5 см
(приложение № 1);
в) състезателният номер трябва да е четлив
и ясно различим; допустимо е изписването на
името или псевдонима на играча, с които е
вписан в тимовия лист, на гърба на фланелката,
над състезателния номер, с височина на буквите
до 7,5 см (приложение № 2).
(3) Върху екипа може да са разположени и
следните надписи:
а) име и емблема на ФК – до 100 кв. см;
б) търговската марка на производителя на
екипа – до 16 кв. см;
в) име или лого на основния спонсор – до
200 кв. см; при изписването на името височината на отделната буква не може да надвишава
10 см; когато името се изписва на предната част
на фланелката, се разполага хоризонтално или
вертикално (приложение № 3);
г) ФК може да има допълнителни спонсори
върху екипа на състезателите; разполагането
на логото/името на всеки спонсор се изписва
по начин така, че да не пречи на ясното различаване на номера и на името/псевдонима
на състезателя, когато е изписано на екипа
(приложение № 4);
д) спонсор/рек ламодат ел н яма п ра во да
рекламира чрез повече от 2 отбора, състезаващи се в една и съща група; при нарушение
се налагат дисциплинарни наказания съгласно
нормативните актове на БФС.
(4) Документи за футболната среща:
а) редовността на състезателите във всички
възрастови групи се удостоверява със състезателен картон, издаден за футболния клуб от
съответния администриращ орган при БФС за
спортносъстезателната година;
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б) за всички възрастови групи са задължителни периодичният и предсъстезателният медицински преглед, осъществени по надлежния ред;
в) в съдийския протокол на футболната среща
могат да се впишат 11 титуляри, до 7 резервни
състезатели и до 6 служебни лица от всеки ФК;
не се допуска вписването на резервни състезатели
след започването на футболната среща; всички
записани в съдийския протокол са участници
във футболната среща с произтичащите от това
последствия;
г) в допълнителен списък към протокола на
футболната среща могат да бъдат записани до 5
служебни лица към играещите отбори на ФК;
администриращият орган изпраща до клубовете
образец на допълнителния списък;
д) служебните лица трябва да притежават
служебен паспорт, издаден от администриращия
орган на БФС:
– за издаването на служебен паспорт в Първа
лига и Втора лига ФК представя в администриращия орган трудов договор, а когато такъв
не се изисква – граждански договор, сключен
между ФК и съответното лице;
– за издаване на служебен паспорт в Трета
лига ФК представя в администриращия орган
декларация за заеманите длъжности в клуба;
– за издаването на служебен паспорт на
медицинските лица (лекар, физиотерапевт) е
необходимо ФК да представи в администриращия орган съответния документ, даващ право
на лицето да заема съответната длъжност;
е) служебни паспорти се издават за следните
длъжности:
– старши треньор;
– помощник-треньор;
– лекар, масажист (или друг медицински
персонал);
– домакин;
– администратор;
– преводач (когато е необходимо);
ж) на лицата, ангажирани в организацията
на срещите при гостуване, се издава „Служебна
карта“ за достъп на стадиона без право на вписване в протокола и присъствие на скамейката;
тези лица се регистрират по предварително
предложение, направено от ФК, като се спазват
изискванията на буква „д“;
з) при решение на администриращия орган
за издаване на служебни паспорти или служебни
карти в аматьорския футбол се спазват същите
изисквания;
и) в срещите, напълно администрирани, чрез
e-първенство задължително се представя в хартиен вид само предсъстезателният медицински
преглед; хартиеният носител на футболния паспорт се издава, за да послужи при евентуален
проблем в електронната система.
(5) За срещите от Първа лига, Втора лига и
турнира за Купата на България (финална фаза)
тимовият списък и служебните лица трябва да
бъдат попълнени в електронната система на
е-първенство не по-късно от 75 минути преди
началото на футболната среща.
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(6) На резервната скамейка на всеки отбор
могат да стоят всички записани в протокола
резервни състезатели и служебни лица (общо
до 13 човека), за чието поведение следят длъжностните лица. При нару шени я, извършени
от резервен състезател или служебно лице, се
налагат съответни дисциплинарни наказания
съгласно Дисциплинарния правилник на БФС.
Отстранен от игра състезател няма право да
сяда на резервната скамейка. Той задължително се придружава до излизане от тунела към
съблекалните от отговорник от ФК по реда и
сигурността.
(7) Допуска се провеждането на футболната
среща, когато отбор попълни в протокола и
представи на терена най-малко 7 титулярни
състезатели и лицензиран старши треньор/треньор на отбора. В случай че старши треньорът
е наказан с лишаване от право да изпълнява
функциите си, в протокола трябва да бъде записан лицензиран треньор на отбора.
(8) Задължения на състезателите за състезателното облекло:
1. състезателите от всички футболни клубове,
вземащи участие в срещите от първенствата
и турнирите по футбол, са длъжни да се явят
на терена в приличен вид и в установеното от
Правилата на играта футбол пълно състезателно
облекло;
2. фланелките с дълъг ръкав, които се обличат
под екипа с къс ръкав, трябва да бъдат в същия
цвят като фланелката от екипа; термогащетата,
които се обличат под екипа, трябва да бъдат в
същия цвят като гащетата от екипа; термоклиновете, които се обличат под екипа, трябва да
бъдат в същия цвят като гащетата от екипа или
цвета на канта/подгъва при наличие на такъв.
(9) Съдиите налагат наказания на състезателите, играещи в неспретнат вид.
(10) Техническа конференция:
1. един час преди началото на футболната
среща на посочено от делегата на БФС място
и под негово ръководство се провежда техническа конференция; в нея задължително участват
следните служебни и длъжностни лица, които
съставят работна група:
– по един представител от двата к л уба,
участващи във футболната среща, записани в
протокола на съдията в графа „служебни лица“;
– съдийската бригада;
– началникът на охраната;
– медицинското лице;
– отговорникът по реда и сигурността от
отбора домакин за конкретната футболна среща;
– отговорникът за медиите от отбора домакин;
– директорът на стадиона;
– координатор за връзки с привърженици
от клуба домакин (ако има определен такъв);
– координатор за връзки с привърженици от
клуба гост (ако има определен такъв);
2. за футболните срещи, определени като
рискови от експертна група на БФС и МВР, 24
часа преди срещата в ОСТ се изпраща протокол от инструктивно съвещание с органите на
МВР, а техническата конференция се провежда
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час и половина преди началото на съответната
футболна среща;
3. при неявяване на представител на ФК в
определеното време на ФК се налага дисциплинарно наказание съгласно Дисциплинарния
правилник на БФС;
4. един час след завършване на футболната
среща отборът домакин е длъжен да предаде
на съдийския наблюдател запис на срещата
върху DVD; по изключение, при затруднения от
технически характер, клубът домакин може да
изпрати директно на СК записа на футболната
среща най-късно 12 часа след края на футболната среща.
(11) ФК отговарят за поведението на своите
привърженици (зрители) на футболната среща.
Забран яват се всичк и действи я и прояви с
дискриминационен характер преди, по време
и след футболната среща. При наличието на
такива прояви на ФК се налагат дисциплинарни
наказания съгласно Дисциплинарния правилник
на БФС. Когато тези зрители не могат да бъдат
идентифицирани като привърженици на клубен
отбор, дисциплинарната отговорност се носи
от ФК домакин.
(12) Процедури при прояви на расизъм/дискриминация сред зрителите:
а) когато по време на провеждане на футболна среща главният съдия констатира или бъде
уведомен от четвъртия съдия, че сред зрителите
има прояви на расизъм/дискриминация, той
спира срещата и трябва да поиска призив чрез
звуковата уредба на стадиона за прекратяването
на тези прояви; ФК домакин задължително и
веднага изпълнява искането;
б) ако след подновяването на играта проявите
не престанат, главният съдия може да спре мача
за разумен период от време (от пет до десет
минути) и да покани отборите да се приберат
в съблекалните; задължително се прави нов
призив към зрителите чрез звуковата уредба
за преустановяване на проявите; ФК домакин
задължително и веднага изпълнява искането;
в) когато след подновяването на играта проявите не са спрели, главният съдия може да
прекрати провеждането на срещата;
г) по време на действията по букви „а“ – „в“
делегатът и четвъртият съдия подпомагат главния съдия при преценката му, дали са прекратени
проявите на расизъм/дискриминация;
д) решението за прекратяване на срещата
може да се вземе само ако всички мерки по
букви „а“ – „в“ са били изпълнени последователно и след внимателна преценка какво влияние
ще има това върху сигурността на играчите и
на зрителите.
(13) В съдийския протокол на футболните
срещи от среща от Първа лига, Втора лига и
турнира за Купата на България като служебни
лица не могат да бъдат записвани президент,
вицепрезидент, изпълнителен и финансов директор на ФК. В съдийския протокол – раздел
„служебни лица“ на футболните срещи от Първа
лига, Втора лига и турнира за Купата на България, не могат да се записват членове на ИК
на БФС и членове на комисии към БФС.
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(14) ФК, който има неизплатени задължения
от глоби и/или имуществени санкции към БФС
и/или БПФЛ за участие в професионалния футбол, се допуска за участие в първенствата през
сезон 2017/2018 г. след пълното им заплащане.
(15) ФК, който има неизплатени задължения
от глоби и/или имуществени санкции към БФС
и/или БПФЛ за участие в професионалния футбол и отборът му е изпаднал или преместен в
ниво от аматьорския футбол, също е длъжен
да ги заплати. Отборът се допуска до участие
в първенствата и турнирите на БФС по футбол
след пълното им заплащане.
(16) Забранява се влизането на външни лица
в съдийската стая, включително и на представители на футболните клубове. Достъпът се
разрешава само от делегата на БФС или от
съдията на футболната среща. На нарушителите
се налагат дисциплинарни наказания съгласно
Дисциплинарния правилник на БФС. Делегатът
и съдийският наблюдател нямат право да влизат
в съдийската стая по време на почивката между полувремената на футболната среща. Това
е допустимо само за делегата при извънредна
ситуация.
Раздел ІІ
Задължения на ФК домакин на футболната
среща
Чл. 28. ФК домакин е задължен да осигури:
(1) Фу тболен терен с норма лни размери
съгласно Правилата на играта футбол и с необходимите съоръжения. Всички отбори от Първа
лига, Втора лига, Трета лига, U-15, U-17, U-19 и
зоновите групи от ДЮФ играят срещите си от
първенствата и турнирите на затревени терени
или изкуствено тревно покритие. Първенството
на U-19 задължително се играе на затревени терени от 1 април до 30 октомври на съответната
календарна година. Провеждането на официални
срещи от първенството в Първа лига върху терен
с изкуствено тревно покритие се извършва при
спазването на следните изисквания:
а) теренът с изкуственото тревно покритие
е преминал успешно теста „FIFA QUA LIT Y
PRO FIELD“;
б) теренът с изкуственото тревно покритие
е получил сертификат „FIFA RECOMMENDED
QUALITY PRO“.
Копие от лицензионния сертификат се изпраща от ФК за сведение на Лицензионната комисия към БФС. През сезона ФК може да играе
срещите си само на предварително заявени и
одобрени от лицензионната комисия стадиони.
В случай че се извършват ремонтни дейности
по предписание на БФС, след приключването
им стадионът може да бъде лицензиран и в хода
на първенството.
(2) Подходящи съблекални за у частващите
отбори и за длъжностните лица на фу тболната
среща съгласно критериите за лицензиране
на ФК.
(3) Стабилни сгъваеми предпазни тунели – за
отборите, участващи в срещи от първенствата
на Първа лига, Втора лига и финалната фаза от
турнира за Купата на България. Ако тунелът е
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един, редът за излизане и влизане на отборите
(включително записаните в протокола резервни
състезатели и служебни лица, имащи право
да заемат място на резервната скамейка) се
определя от делегата, назначен на футболната
среща преди започването є.
(4) Резервни и допълнителни скамейки:
а) места за резервните състезатели и за
служебните лица на двата отбора, вписани в
протокола, както и за длъжностните лица на
футболната среща;
б) допълнителни скамейки непосредствено
до резервните скамейки за 5 служебни лица съгласно предварително представен списък от ФК;
в) на резервните и допълнителните скамейки
и в техническата зона по време на футболната
среща, включително и през почивката, е забранено тютюнопушенето и употребата на алкохол; спазването на забраната се контролира от
резервния съдия; неспазването на горното се
класифицира като неспортсменско поведение и
се налага наказание съгласно Дисциплинарния
правилник.
(5) За футболна среща от Първа лига, Втора
лига, Трета лига, турнира за Купата на България
и юноши старша възраст – лекар (с медицинска
чанта за спешна медицинска помощ, а за професионалния футбол – и с ортези за горен и долен
крайник), представил назначителна заповед от
съответното медицинско заведение или документ
за разрешена частна практика. За футболна среща
от всички останали групи – лекар (по изключение фелдшер) с медицинска чанта за спешна
медицинска помощ, представил назначителна
заповед от съответното медицинско заведение
или документ за разрешена частна практика.
(6) За срещите от Първа лига, Втора лига,
Трета лига, турнира за Купата на България, U-17
и U-19 – санитарна линейка. За останалите групи
се разрешава ползването на специално пригоден за целта лек или лекотоварен автомобил,
който трябва да бъде ясно обозначен със знак
„Червен кръст“. Номерът на линейката или на
пригодения автомобил, както и името на водача, задължително се вписват в протокола на
футболната среща. Когато санитарната линейка
или пригоденият автомобил се наложи да вози
контузен състезател или нуждаещ се зрител
до лечебно заведение за спешна медицинска
помощ, до завръщането є функциите се поемат
от определен лек или лекотоварен автомобил,
което се записва в протокола на футболната
среща. В Трета лига, ако непосредствено преди
началото на футболната среща линейката напусне
по спешност, по изключение футболната среща
може да започне, ако за целта се пригоди лек
или лекотоварен автомобил.
(7) Носилка и двама санитари с ясно различим знак „Червен кръст“ на облеклото – за
срещите в Първа лига, Втора лига, Трета лига
и от финалната фаза на турнира за Купата на
България.
(8) Надеждна охрана, която се предоставя
на договорна основа от органи на реда или от
лицензирана охранителна фирма, съгласно изискванията на Наредбата за сигурност на спортните
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обекти и ЗООРПСМ, както и съгласно изискванията на глава трета от настоящата наредба. В
тези случаи планът за охрана задължително се
съгласува с МВР. Ангажиментите на органите
на полицията остават да бъдат само за „района
на стадиона“ и „спортната зона“. За рисковите
срещи във всички първенства и турнири, определени съвместно от БФС и МВР, въпросът
за участието на полицията вътре в стадиона
се договаря предварително. За отбор от Първа
лига, както и за отбор от Втора лига ФК трябва да урежда финансовите си задължения към
органите на реда, произтичащи от предходната
домакинска футболна среща на отбора, не покъсно от три дни преди следващата домакинска
футболна среща.
(9) Спазването на забрана за влизането на
външни лица в съдийската стая съгласно чл. 27,
ал. 16.
(10) ФК като собственик или ползвател на
спортния обект е длъжен:
– да разработи конкретен план за действие
при извънредна ситуация по силата на Наредбата
за сигурността на спортните обекти и ЗООРПСМ;
– да разработи Правилник за вътрешния ред
и пропускателен режим в спортната зона при
провеждане на футболната среща, който да е
съгласуван с органите на реда и да е поставен
на видно място на входовете на спортната зона;
– да изготви план-схема на спортната зона;
– да осигури места за телевизионните камери;
– да постави пейките за служебни и длъжностни лица на минимум 5 метра от игралното
поле.
(11) Спазването/изпълнението на следните
други задължения:
а) да се осиг у рят от отбора домак ин за
загрявката на отбора гост преди започване на
срещата най-малко 8 бр. футболни топки като
тази, с която ще се играе футболната среща;
– да се осигури минимален брой от 8 деца,
които да бъдат около страничната линия на
терена и да подават топките; децата трябва да
бъдат облечени с фланелки, които по цвят да
се различават от състезателното облекло на
играещите отбори;
– да се осигурят най-малко 8 футболни топки, отговарящи на изискванията на Правилата
на играта футбол;
– когато на терена по различни причини
се намали броят на топките, посочени по-горе,
срещата се спира до възстановяване на техния
брой и това време, което е загубено, се доиграва;
б) да се осиг у ри резервна врата за см яна – отнася се за стадиони, на които технически
е възможно това;
в) да се осигурят ъглови флагчета до мястото за изпълнение на ъглов удар, които са от
пластмасов материал и се огъват;
г) да се осигурят табели за смени; освен 1
или 2 електронни табла за смени трябва да има
и 1 обикновено (механично) табло за смени;
д) да се осигурят и обозначат 10 ВИП места
за отбора гост и по 5 ВИП места за служители
на БФС и БПФЛ (прилага се само за срещи от
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Първа лига и Втора лига), както и 5 паркоместа
за отбора гост;
е) свободен достъп на футболна среща на
стадиона на лицата, притежаващи служебни
карти (поименни и безименни), издадени от БФС.
Забележка.
В случай че ФК не изпълни което и да било
от задълженията по ал. 11, букви от „а“ до „д“, за
футболна среща от Първа лига или Втора лига на
ФК се налагат дисциплинарни наказания съгласно
Дисциплинарния правилник на БФС.
(12) Флагове за сигнализация на асистентсъдиите.
(13) Условия и място за загряване на резервните състезатели, уточнено преди срещата
(на техническата конференция). Загряващите
резервни състезатели са длъжни да носят екипировка с цвят, различаващ се от екипировката на
играещите полеви състезатели от двата отбора.
(14) Таксите и пътните разходи на длъжностните лица в размерите, посочени в назначенията
и съгласно Правилника за финансовите взаимоотношения в БФС, следва да се изплащат преди
започването на всяка футболна среща от ФК
домакин. Това не се отнася за срещите от Първа
лига и Втора лига. За тях таксите на длъжностните лица се изплащат от БФС – БПФЛ.
В аматьорския футбол, когато срещата не е
започнала поради лоши атмосферни условия,
непригоден терен или други причини, то се
изплащат само пътни разходи. Ако срещата
е започнала и впоследствие е прекратена (независимо в коя минута), следва да се изплати
пълният размер на таксите. Финансовите задължения към органите на реда и други ангажирани в организацията на футболната среща
органи ФК следва да уреждат съгласно сключените договори. При неплащане на съдийски
такси и пътните разходи на длъжностните лица
преди футболната среща в аматьорския футбол
(ДЮФ, областни групи, Трета лига, турнири)
то същата не се провежда и на ФК домакин се
налага дисциплинарно наказание „присъждане
на служебна загуба“ при служебен резултат 3:0
в полза на гостуващия отбор.
(15) Заснемане на срещите от първенствата
на Първа лига, Втора лига, Трета лига, финалната фаза на турнира за Купата на България и
държавните първенства на U-17, U-19, като съхранява записите най-малко 7 дни и при поискване задължително ги предоставя на съответния
администриращ орган и на органите на реда.
(16) Добри условия на гостуващия отбор за
извършване на видеозапис, ако гостуващият
отбор пожелае това – за срещите от Първа лига,
Втора лига, Трета лига, U-15, U-17 и U-19 и финалната фаза на турнира за Купата на България.
(17) Да създаде подходящи условия за изпълнение на служебните задължения на спортните
журналисти. Те се считат за участници във
футболната среща и никой не може да ги възпрепятства при изпълнението на задълженията
им. На пистата могат да бъдат само фоторепортери, акредитирани от футболния клуб домакин.
Официалният носител на телевизионните права
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представя за конкретната футболна среща на
директора (управителя) на стадиона или пресаташето на клуба списък на акредитираните
ж у рна л ис т и. Д и р ек т ор ът (у п ра ви т ел я т) на
стадиона или пресаташето на клуба раздава
баджове на тези журналисти с оглед те да изпълнят задълженията си. Журналистите, които
не са акредитирани и са без баджове, се считат
за зрители и нямат абсолютно никакво право
да присъстват на пистата (около терена). Да
осигури зала за пресконференция и „микс-зона“
за интервюта с достъп само за акредитирани
журналисти. При неспазване се налага санкция
по Дисцип линарни я п рави лник. Медийната
комисия към БФС може да изготвя указание
до клубовете, в което се посочва как трябва да
се оборудва залата за пресконференция, както
и организацията и редът на провеждането є.
Носителят на телевизионните права ангажира
и аранжира собствено студио за интервюта и
коментари.
(18) Условия въз основа на Закона за физическото възпитание и спорта и на Правилника за
статута на ФК – член на БФС, за несмущавано
и безпрепятствено излъчване на футболна среща
от вътрешния календар, предварително уточнена
с носителя на телевизионните права, с който
БФС има съответен договор. За нарушение по
ал. 18 на ФК се налага дисциплинарно наказание
по реда на Дисциплинарния правилник, като се
счита, че отборът на извършилия нарушението
ФК не се е явил на футболната среща.
(19) Образец на билет за футболната среща
(приложение № 5) – прилага се само за футболни
срещи от Първа лига и Втора лига.
(20) Тоалетни, вкл. химически, в съотношение 1 тоалетна на 125 зрители, в съответствие с
капацитета на стадиона, на който се провежда
срещата – прилага се само за футболни срещи
от Първа лига и Втора лига.
(21) Лекарска стая за спешна медицинска
помощ с необходимото оборудване и задължително със сърдечен дефибрилатор, както и стая
за наблюдение с необходимото оборудване и
стая за делегата, оборудвана с компютър, факс,
копирна машина и интернет – прилага се само
за футболни срещи от Първа лига и Втора лига.
(22) Озвучителната система преди, по време и след приключване на футболната среща
може да бъде използвана само и единствено за
поискани от длъжностните лица на срещата
или от местните власти съобщения, както и за
съобщения, свързани с провеждането на самия
мач – обявяване на голмайстори, смени, официална посещаемост или допълнително време,
назначено от съдията.
Чл. 29. Срещите между софийските отбори
се играят, както следва:
(1) По програмата на Първа лига и Втора
лига – на собствения стадион на ФК домакин,
в случай че срещата е обявена за рискова, същата се играе на Националния стадион „Васил
Левски“.
(2) От турнира за Купата на България – на
собствения стадион на ФК домакин, в случай
че срещата е обявена за рискова, същата се
играе на Националния стадион „Васил Левски“.
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(3) В случай че срещата е от Първа лига
или Втора лига и се играе на Националния
стадион „Васил Левски“ съгласно този чл. 29,
за ФК домакин се счита ФК, посочен като
такъв според програмата на първенството, с
всички задължения, произтичащи за този ФК
съгласно чл. 28.
Чл. 30. ФК, на който е наложено дисциплинарно наказание „лишаване от домакинство“,
провежда футболната среща от първенството
и турнира за Купата на България, за която е
наказан, на стадион, отдалечен от стадиона му
за домакински мачове, както следва:
а) за отбори от Първа лига и Втора лига:
– над 50 км, като не се ощетява отборът гост;
– при футболна среща между отбори от едно
населено място не може да се играе единствено на стадиона на ФК, на който наказанието
е наложено;
б) за отборите от Трета лига – над 30 км,
като не се ощетява отборът гост; футболна среща
между отбори от едно населено място не може
да се играе единствено на стадиона на ФК, на
който наказанието е наложено;
в) отборите от всички останали групи, от
всички възрасти и от двата пола – над 20 км,
като не се ощетява отборът гост; футболна среща
между отбори от едно населено място не може
да се играе единствено на стадиона на ФК, на
който наказанието е наложено;
г) стадионите по букви „а“, „б“ и „в“ трябва
да са лицензирани и да отговарят на всички
условия за провеждането на срещи от съответната група и ниво, както и да са на такова
отстояние от стадиона на отбора гост, че да не
го принуждават да пътува повече отколкото
до стадиона на ФК, на който наказанието е
наложено;
д) ФК, на който е наложено наказанието, в
срок 24 часа след получаване на известието за
наказанието предлага на СТК на администриращия орган най-малко 2 стадиона, отговарящи
на изискванията на чл. 27; СТК на администриращия орган утвърждава между тях мястото на
футболната среща;
е) в случай че не изпълни задължението
си по предходната буква „д“, на ФК се налага дисциплинарно наказание „присъждане на
служебна загуба“ при служебен резултат 3:0 в
полза на гостуващия отбор;
ж) ФК, на който е наложено наказанието
„л и ша ва не о т дома к и нс т во“, своевремен но
уведомява съответната ОДП (СДП), на чиято
територия се провеждат срещите, и осигурява
охрана на договорна основа в съответствие с
Наредбата за сигурността на спортните обекти
и ЗООРПСМ.
Раздел ІІІ
Задъл жения на назначените за фу тболната
среща длъжностни лица
Чл. 31. (1) Назначените за всяка футболна
среща съдия, двама асистент-съдии, четвърти
съдия (за срещи от първенствата в Първа лига,
Втора лига, Трета лига и от финалната фаза
на турнира за Купата на България), делегат на
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БФС и съдийският наблюдател (за срещите от
Първа лига и турнира за Купата на България от
1/16 финал и следващите) са длъжни да се явят
на мястото на футболната среща най-малко 90
минути преди началото (а в аматьорския футбол – 60 минути) и във времето до започването
да проверят наличието на всички условия за
нейното нормално провеждане, указани в нормативните актове на БФС, които те са длъжни
да познават и спазват. На фу тболни срещи,
определени като рискови от експертна група на
БФС и МВР, всички длъжностни лица следва
да се явят на мястото на футболната среща не
по-късно от 120 минути преди нейното начало.
Ако съдията, съгласувано с делегата, прецени,
че не са осигурени нормални условия, може да
забави или да не разреши нейното провеждане.
Времето за преценка за нормализиране на обстановката се определя от съдията и делегата
на футболната среща.
(2) А ко назначени ят за дадена фу тболна
среща делегат на БФС не се яви, функциите
му се поемат от резервния съдия (в професионалния футбол) или съдията (в аматьорския
футбол). В професионалния футбол, ако не се
яви резервният съдия, функциите му се поемат
от делегата, но без да има право да сменя при
екстрени ситуации съдията.
(3) Делегатът на БФС носи цялата отговорност за организацията по провеждане на футболната среща съгласно изискванията на тази
наредба и на другите нормативни актове на
БФС. Той единствен има право да координира
навлизането на терена на органи на реда или
на униформена полиция.
(4) Съди я та носи ц ялата от говорност за
протичане на футболната среща по Правилата
на играта футбол и единствен решава дали тя
да бъде прекратена, или да завърши.
(5) Съдията и делегатът на БФС след завършване на футболната среща задължително
изготвят документите на БФС за регистриране
на проведената футболна среща по определените образци.
(6) Официалните документи от проведената
футболна среща трябва да бъдат предоставени
в съответния администриращ орган в срок до
12,00 ч. на първия работен ден след футболната среща. Документите се предават подписани
лично или по факс. За срещите от Първа лига,
Втора лига и Купата на България (финална
фаза) – съобразно чл. 27, ал. 5.
(7) При допуснати инциденти, квалифицирани по Дисциплинарния правилник на БФС,
съдията и делегатът задължително изпращат
по факс или електронна поща в администриращия орган съответната страница „Инциденти“
от протоколите в срок до 2 часа след края на
футболната среща.
(8) За допуснати нередности и инциденти
преди, по време и след футболната среща длъжностните лица изготвят допълнителни доклади,
които се изпращат заедно с официалните документи на футболната среща.
(9) Ръководството на БФС при необходимост
и по своя преценка може да назначи за дадена
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футболна среща наблюдател, който има всички
права и задължения на длъжностно лице, което
за извършената работа докладва непосредствено
на ръководството на съюза. Тези права имат и
ръководствата на ЗС и ОС на БФС за администрираните от тях футболни срещи
Г л а в а

т р е т а

РЕД И СИГУРНОСТ НА СТАДИОНИТЕ
Чл. 32. (1) БФС и органите на реда определят рисковите срещи и мерките, които трябва
да се предприемат от футболните клубове за
осигуряване на реда и сигурността по време на
провеждането им. Рискови срещи са тези, на
които с оглед на зрителския интерес, класирането и евентуалното придвижване на зрители
до стадиона или обратно, включително пътуване
на зрители от едно населено място в друго,
преди, по време и след тяхното провеждане
биха могли да възникнат инциденти и прояви
на футболно хулиганство. Определените рискови
срещи се отбелязват в програмата на БФС за
съответния полусезон.
(2) БФС на съвместни с органите на реда
ежеседмични срещи определя рисковите за всеки
предстоящ кръг от Първа лига, Втора лига и
Трета лига футболни срещи и необходимостта от осигуряване на допълнителни мерки за
сигурност. Подобни срещи се провеждат и на
регионално ниво между ръководствата на ФК
и органите на реда.
Чл. 33. ФК домакин по спортния календар
на БФС е единствен организатор на всички свои
домакински срещи по програма и по жребий.
Освен задълженията си по чл. 28 от тази наредба ФК домакин носи и особена отговорност
за осигуряване на ред и сигурност в спортната
зона преди, по време и след провеждането им.
В този смисъл ФК домакин е длъжен:
(1) Да изпълнява разпоредбите на Наредбата
за сигурността на спортните обекти и ЗООРПСМ,
както и Наредба № 8121з-647 от 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при
експлоатация на обектите. Преди началото на
първенството ФК задължително представя в
администриращия орган „Протокол от общинска
комисия“ за годността на стадиона за ползване
за съответната спортносъстезателна година.
(2) Да осигури на договорна основа необходимата охрана от органи на реда и/или чрез
л и цензи ра н и ох ра н и т ел н и фи рм и с ъгласно
изискванията на Наредбата за сигурността на
спортните обекти и ЗООРПСМ. Тази охрана е
длъжна да осигури спазването на обществения
ред.
(3) Да осъществява тясно взаимодействие
и сътрудничество с полицейските и с други
държавни органи, имащи отношение към реда
и сигурността, и им осигурява своевременно
необходимата информация и съдействие.
(4) Да назначи отговорник по сигурността,
който осъществява тези комуникации и е длъжен:
1. преди всяка футболна среща да съгласува с
полицията начина на охраната є и да поддържа
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постоянна връзка с определените служители
на МВР по места;
2. по време на домакински футболни срещи
при необходимост и по разпореждане да присъства в командния пункт на стадиона заедно
с ръководителя на органите на реда.
(5) Да поддържа в изправност всички налични
входове на стадиона и осигури свободен достъп на зрители до тях. Да поддържа спортните
съоръжения в съответствие с изискванията за
сигурност и безопасност и направените в тази
връзка предписания на полицейските и други
държавни органи, оправомощени за тази дейност
със закон, както и на комисиите, назначени по
Наредбата за сигурност на спортните обекти.
При неспазване на минималните изисквания за
сигурност и безопасност на зрителите футболната среща може да се играе само след дадено
разрешение от Общинската комисия за проверка
и контрол по спазване на инженерните и техническите изисквания към спортните обекти за
провеждане на футболна среща в съответствие
с изискванията на Наредбата за сигурност на
спортните обекти.
(6) Задължения относно билетите за футболната среща:
1. да не допуска броят на билетите, пропуските
и поканите да надвишава пределно допустимия
капацитет на стадиона и на отделните сектори
и ложи, като осигури и ефективен контрол при
разпространението и продажбата им;
2. да не доп уска цената на би лет и т е за
привърженици на гостуващия отбор да надвишава цената на билетите, която се заплаща от
привържениците на отбора домакин за същата
категория място, освен ако двата клуба не са
се споразумели за това;
3. на гостуващия отбор да бъдат предоставени билети не по-малко от 10% от официално
лицензирания капацитет на стадиона.
(7) Да извършва проверки на входовете на
стадиона за недопускане на зрители, които са
под въздействието на наркотични вещества и/
или в нетрезво състояние, както и на зрители,
носещи опасни за сигурността предмети.
(8) Да осигури безопасно място за паркиране
на превозните средства на гостуващия отбор и
длъжностните лица на футболната среща, както
и охраната им.
(9) Да осигури необходимата охрана на служебните входове и тунели, на съблекалните на
отборите и съдиите; да гарантира безопасността
им, включително чрез стационарно разположени
видеокамери за наблюдения, контролна зала и
възпроизвеждане.
(10) Да осиг у ри необходимата ох рана за
съпровождане на съдиите от съблекалнята до
терена и обратно.
(11) Да осигури съгласувано с полицейските
органи сектор/и за привържениците на гостуващия отбор с отделен вход (входове) и с осигурена охрана. Предварително да определи броя
на билетите за тях. При писмено поискване от
ФК гост на билети за предварителна продажба
за определения за гостуващи привърженици
сектор те се предоставят задължително от ФК
домакин на футболната среща.
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(12) Да идентифицира съвместно с полицейските органи привърженици (зрители), които
имат прояви и действия с дискриминационен
характер във всичките им форми.
(13) В съответствие с Наредба № 8121з-647
от 2014 г. за правилата и нормите за пожарна
безопасност при експлоатация на обектите (ДВ,
бр. 89 от 2014 г.) организаторът е длъжен да
поддържа пътеходите свободни от зрители, за
да не бъде възпрепятствана евакуация в случай
на необходимост, и да осигури безпрепятствено
напускане на зрителите през аварийните изходи
на секторите.
Чл. 34. ФК гост е длъжен:
(1) Чрез отговорника по сигурността и ръководството на ФК да поддържа тясна връзка
и да изисква от клубовете на привържениците
си информация за предстоящите организирани
пътувания в други населени места.
(2) Чрез отговорника по сигурността и ръководството на ФК съвместно с клуба на привържениците да определят придружители на
феновете при организирани пътувания, имената
на които да се съобщават на органите на реда
по места.
(3) Чрез отговорника по сигурността при организирани пътувания на своите привърженици
да предоставя своевременно информация на
органите на реда и отговорника по сигурността
на съответния футболен клуб домакин за:
– брой привърженици;
– превозни средства;
– места на тръгване;
– час на тръгване;
– имена на придружителите.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ОБЖ АЛВАНЕ И НАК АЗАНИЯ
Ч л . 35. (1) За конс т ат и ра но н ару шен ие
при провеждане на футболна среща в разрез
с Правилата на играта фу тбол, Правилника
за състезателните права на състезателите и
на тази наредба ФК могат да подават жалби
в определени по-долу срокове до съответния
администриращ орган на БФС.
(2) Няма право на жалба ФК, чийто отбор
не се яви за дадена футболна среща, напусне
терена преди завършването на футболната среща
или футболната среща бъде прекратена по друга
причина, за която ФК или отборът му отговаря
(това правило не се отнася за решенията на ДК,
подлежащи на обжалване).
(3) Ръководството на БФС може да проверява редовността на дадена футболна среща или
състезатели и да санкционира нередностите,
независимо дали е подадена жалба. Това е валидно също и за решения на комисиите на БФС,
които противоречат на нормативните документи.
Чл. 36. Жалби се подават в писмена форма,
подкрепени с доказателства, както следва:
(1) За състезания по системата на отстраняване – жалби се подават в срок до 24 часа
считано от завършване на футболната среща
(без да се броят почивните дни). В същия срок
се представят и необходимите доку менти и
доказателства. А дминистриращи ят орган се
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произнася по жалбата в срок 24 часа от изтичане на срока за подаването є.
(2) За състезания по системата „всеки срещу всеки“ – жалби се подават в срок до 3 дни
(без да се броят почивните дни) считано от
завършване на фу тболната среща. В същи я
срок се представят необходимите документи и
доказателства. По тях администриращият орган
се произнася в 7-дневен срок от изтичане на
срока за подаване на жалбата.
(3) Жалби по редовността на срещите от
последните два кръга на всички първенства
(Първа лига, Втора лига, Трета лига и групите
по-ниско ниво) се подават в срок до 24 часа (без
да се броят почивните дни). В същия срок се
представят и необходимите документи и доказателства. Администриращият орган се произнася
по жалбата в срок 24 часа от изтичане на срока
за подаването є.
(4) Когато жалбите са за формално нарушение на Правилата на играта футбол или други
проп уск и от съдийско естество, ФК , който
възнамерява да обжалва, е длъжен да впише
в протокола на футболната среща най-късно
1 час след завършването є, че възнамерява да
подаде жалба. При липса на такова вписване
подадената жалба се оставя без разглеждане.
(5) Необходимите документи и други доказателства се представят от страната, която черпи
права по тях. Жалби, подадени след установените
срокове, се оставят без разглеждане.
(6) Съответният орган, сезиран с жалба, е
длъжен да се произнесе по нея в срок 7 дни от
изтичане на срока за обжалване, а по чл. 36,
ал. 1 и 3 – в срок до 24 часа. Решението на
органа по дадена жалба подлежи на обжалване
в срок 7 дни от датата на съобщаване на решението на съответната страна, а в случаите на
решение по жалба, подадена по чл. 36, ал. 1 и
3 – в срок до 24 часа.
(7) Към жалбата се прилага вносна бележка/банково бордеро за внесена такса съгласно
Правилника за финансовите взаимоотношения
на БФС. При невнесена такса в определения
срок жалбата се оставя без разглеждане.
(8) Заверени копия от документи, съхранявани в БФС, и справки, извършени от комисиите
към БФС, се предоставят въз основа на писмена
молба от заинтересованото лице и предварително
заплащане на такса в размер 30 лв.
Г л а в а

п е т а

НАГРАДИ
Чл. 37. Заелите призови места отбори и състезатели се награждават, както следва:
(1) Държавни първенства:
а) Първа лига:
– I място – купа и златни медали;
– II място – купа и сребърни медали;
– III място – купа и бронзови медали;
б) Втора лига:
– I място – купа и златни медали;
– II място – купа и сребърни медали;
– III място – купа и бронзови медали;
в) Трета лига – мъже – в четирите групи;
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– I място – купа и златни медали;
– II място – купа;
– III място – купа;
г) елитна юношеска група U-19:
– I място – купа и златни медали;
– II място – купа и сребърни медали;
– III място – купа и бронзови медали;
д) елитна юношеска група U-17:
– I място – купа и златни медали;
– II място – купа и сребърни медали;
– III място – купа и бронзови медали;
е) деца U-15:
– I място – купа и златни медали;
– II място – купа и сребърни медали;
– III място – купа и бронзови медали;
– IV място – купа и бронзови медали;
ж) жени:
– I място – купа и златни медали;
– II място – купа и сребърни медали;
– III място – купа и бронзови медали;
з) работници и ветерани:
– I място – купа и златни медали;
– II място – купа и сребърни медали;
и) военно първенство:
– мъже:
– I място – купа и златни медали;
– II място – купа и сребърни медали;
– III място – купа и бронзови медали;
– IV място – купа и бронзови медали;
– жени:
– I място – купа и златни медали;
– II място – купа и сребърни медали;
– III място – купа и бронзови медали.
– IV място – купа и бронзови медали;
й) футзал:
– I място – купа и златни медали;
– II място – купа и сребърни медали;
– III място – купа и бронзови медали;
– IV място – купа и бронзови медали;
к) студентско първенство:
– I място – купа и златни медали;
– II място – купа и сребърни медали;
– III място – купа и бронзови медали;
л) девойки U-17:
– I място – купа и златни медали;
– II място – купа и сребърни медали;
– III място – купа и бронзови медали.
м) девойки U-19:
– I място – купа и златни медали;
– II място – купа и сребърни медали;
– III място – купа и бронзови медали;
н) плажен футбол:
– I място – купа и златни медали;
– II място – купа и сребърни медали;
– III място – купа и бронзови медали.
– IV място – купа и бронзови медали.
(2) Турнири:
а) Купата на България – мъже:
– I място – купа и златни медали;
– II място – сребърни медали;
б ) Ку п а н а А м а т ь о р с к а т а ф у т б о л н а
лига – мъже:
– I място – купа и златни медали;
– II място – сребърни медали и възпоменателен флаг;
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в) Купата на БФС – деца, юноши младша и
старша възраст:
– I място – купа и златни медали;
– II място – сребърни медали и възпоменателен флаг;
г) Купата на България – жени:
– I място – купа и златни медали;
– II място – сребърни медали и възпоменателен флаг.
д) Купата на България – футзал:
– I място – купа и златни медали;
– II място – сребърни медали и възпоменателен флаг.
(3) Зонални и областни първенства:
а) Зонови групи – юноши старша възраст в
четирите зонови групи:
– I място – купа;
– II място – купа;
– III място – купа;
б) областни групи – мъже:
– I място – купа;
– II място – купа;
– III място – купа;
в) областни групи – деца, юноши младша и
старша възраст:
– I място – купа;
– II място – купа;
– III място – купа.
Чл. 38. Всички индивидуални и колективни
награди освен изброените в чл. 37, определени
по показатели извън официалното класиране в
държавните първенства и турнирите по футбол,
се утвърждават от съответния администриращ
орган след съгласуване с учредителите им и се
връчват с подходящ ритуал.
Чл. 39. Откриването на фу тболни я шампионат се извършва със съответен ритуал на
всички терени преди срещите от първия кръг
на първенството във всички футболни групи.
Чл. 40. Зак риването на шампионата във
вси чк и г ру пи и на вси чк и т у рни ри, регламентирани в тази наредба, се организира от
съответните администриращи органи и чрез
съответния ритуал.
Чл. 41. За некоректно поведение по време на
церемониите по чл. 39 и 40 на съответните лица
се налагат дисциплинарни наказания съгласно
Дисциплинарния правилник.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Определения по смисъла на тази наредба:
1. „ФК“, „клуб“, „футболен клуб“ означава
акционерно дружество или сдружение с нестопанска цел, което е член на БФС и отговаря на
изискванията за спортен клуб по смисъла на
Закона за физическото възпитание и спорта и
осъществява тренировъчна и спортносъстезателна дейност само по спорта футбол.
2. „Служебни лица“ означава всички лица,
служебно ангажирани в дадена среща от ФК,
лица, осигу ряващи медицинско обслужване,
органи на реда, ППО, координатор за връзка с
привържениците и акредитирани медии.
3. „Длъжностни лица“ означава съдиите,
делегатът, съдийски наблюдател и наблюдателят на БФС.
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4. „Уч ас т н и к в с ъ с т е з а н ие т о“ о зн ач а в а
състезатели, треньори, служебни лица, длъжностни лица.
5. „Район на стадиона“ обхваща границите,
обособени от съществуващата ограда и прилежащите паркинги, сгради и съоръжения.
6. „Спортна зона“ обхваща територия, определена с акт на кмета на общината, в която
се осъществява контрол или пропускателен
режим и която включва поземления имот, на
чиято площ е разположен спортният обект, и
прилежащата територия и инфраструктура до
500 м от неговите граници.
7. „Граници на населеното място“ означава границите според Закона за устройство на
територията.
8. „Иг рова обстановка“ означава тогава,
когато е налице единоборство меж ду двама
състезатели с цел кой ще овладее топката.
9. „Извънигрова обстановка“ означава тогава,
когато топката е в игра и няма единоборство
по смисъла на предходната т. 8.
10. „Спряна игра“ означава тогава, когато
топката не е в игра.
11. „Извънигрово време“ означава времето
90 мину ти преди фу тболната среща, меж ду
полувремената и 90 минути след завършване
на футболната среща.
12. „Системно“ означава действия или бездействия, осъществили се три или повече пъти.
13. „Група, групово, групов протест“ означава тогава, когато при деянието са участвали
най-малко три лица.
14. „Последствие“ означава:
а) всяко съприкосновение на хвърлени по
посока на терена предмети със състезатели,
служебни и длъжностни лица, на които е причинено увреждане, надлежно констатирано и
отразено в докладите на длъжностните лица,
лекар, началник-охрана;
б) всяко съприкосновение на хвърлени по
посока на терена предмети с имущество, собственост на държавни, общински, обществени
и частни ЮЛ или ФЛ, при което се причиняват значителни вредни последици на това
имущество, правещи го негодно за обичайната
употреба, или налага отстраняването им по
специален технически начин.
в) последствие е налице и тогава, когато
липсва съприкосновение, но нару шението с
оглед на начина на извършване, качеството и
свойствата на обществена опасност на деянието и извършителя като обективна страна при
съприкосновение е в състояние да причини
описаните в букви „а“ и „б“ вредни последици;
г) в случаите, когато от страна на зрителите
има хвърлени книжни ленти или димки, което
налага временно прекратяване на срещата, като
същевременно н яма засег нат и състезатели,
служебни и длъжностни лица, се приема, че
няма последствие.
15. „Тежки последствия“ са налице, когато
в случаите по предходната точка са настъпили
сериозни у вреж дани я на физическ ите лица,
довели до временно разстройство на здравето,
в резултат на което се налага лечение или на-
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блюдение на пострадалия в болнично заведение
за срок два и повече дни.
16. „Обида“ означава, когато публично в печатни, телевизионни или електронни медии се
каже или извърши нещо унизително за честта
или достойнството на друго лице.
17. „Неспортсменско поведение“ има значението по чл. 18, т. 2 от Дисциплинарни я
правилник.
18. „Некоректно поведение“ има значението
по чл. 18, т. 3 от Дисциплинарния правилник.
19. „ Ра с и с т к и и л и д и с к р и м и н а ц и о н н и “
означава всичко, което води до нанасяне на
оби да и ли посегат елст во срещ у ли чност та,
основаващи се на раса, вероизповедание, цвят,
националност и др.
20. „Тежки провинения“ означава:
а) действия, изразяващи се в нанасяне на
побой, причиняване на телесни увреждания или
материални щети, или такива, които поради
естеството и характера си се отличават с висока
степен на обществена опасност;
б) тежки провинения са и тези, за които в
настоящия правилник са предвидени наказания ССП, забрана да изпълнява функции от
името на отбора за четири и повече срещи и/
или имуществена санкция в размер 6000 и повече лв. или лишаване от домакинство за три
и повече срещи.
21. „Телесно увреждане“ или „телесна повреда“ означава физическо увреждане на тялото,
удостоверено с издаден по надлежен ред официален документ от здравно заведение.
22. „Забрана да се изпълн яват фу нк ции“
означава забрана за изпълняване на функции
от името на отбора по отношение на представляването на отбора и ФК пред БФС, БПФЛ,
АФЛ, постоянните комисии на БФС, органите,
админист риращи първенството и отделната
среща, други ФК.
23. „Микс-зона“ означава зона, в която се
дават интервюта при определени от БФС аранжирани места.
24. „Писта“ означава зоната между оградата
на трибуната и страничната линия на игралното
поле, включително когато не е налице изрично
отделена лекоатлетическа писта.
25. „Публика“ означава всеки, който в дадена
среща не е служебно лице, длъжностно лице
или участник в състезанието.
26. „Наредбата за сигурността на спортните
обекти“ – Наредбата за сигурността на спортните обек ти и мерк ите срещ у насилието и
лошото поведение на зрители преди, по време
и след провеждане на спортни прояви, организирани на стадиони и в спортни зали, приета с
Постановление № 173 на Министерския съвет
от 2000 г.
27. „ЗООРПСМ“ – За кон за опа зва не на
обществения ред при провеждане на спортни
мероприятия, в сила от 30.11.2004 г.
§ 2. Всички текстове, препращащи към отделни глави, раздели, членове, точки и букви,
се счита, че препращат към съдържанието на
тази наредба, освен ако препращането е изрично
към друг акт.
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ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 3. Първенства и турнири, организирани от
ФК или други юридически лица
(1) Първенствата и турнирите, организирани
от ФК, се провеждат по наредба (указание) и
програма на ФК, задължително заверени от
съответни я ЗС/ОС на БФС и съобразени с
Финансовия правилник на БФС.
(2) Първенствата и турнирите, организирани
от други юридически лица, се провеждат по
наредба (указание) и програма, изготвена от
тях, и задължително заверени от съответния
ЗС/ОС на БФС и съобразени с Финансовия
правилник на БФС.
§ 4. Всички първенства и турнири по футбол
по възраст, пол и отрасъл, неуредени в тази
наредба, се считат за нелегитимни за БФС и
участието на ФК участници в първенствата и
турнирите на БФС и съдии от ранглисти на
различни нива на БФС подлежи на санкции
съобразно Дисциплинарния правилник на БФС.
§ 5. (1) Промени в програмите за провеждане
на срещите от професионалния и аматьорския
футбол се правят само по изключение и изключително по преценка на администриращия орган
(включително при съгласие на съответните ФК
за дадена промяна).
(2) Отложени срещи се провеждат на дати,
фиксирани в програмата на първенството. Отложена среща се провежда на следващата първа
възможна фиксирана дата.
(3) Администриращият орган може да извърши промени в програмата за срещите от
вътрешното първенство на отбор, участващ в
европейските турнири, в случаите, когато разликата между съответните срещи от европейските
турнири и тези от вътрешното първенство на
отбора е по-малка от 2 пълни дни. В тези случаи
съответните срещи от вътрешното първенство
се преместват напред или назад във времето с
не повече от 4 дни, в такъв ден и час, който да
осигури максимални посещаемост и зрителски
интерес и без това да поставя противниковия
отбор в неравнопоставено положение. По изключение, администриращият орган може да
отложи дадена среща от вътрешното първенство
на отбор, участващ в европейските турнири.
(4) Участие в меж д у народен т у рнир или
турнир на територията на Република България
не е причина за отлагане на срещи от вътрешното първенство, ако турнирът не е включен в
Спортния календар на БФС.
(5) Отложена среща от турнира за Купата на
България се провежда преди следващия кръг.
(6) Отлагането на срещите в аматьорския
фу тбол става само със съгласието на двата
отбора и администриращия орган.
(7) В последните два кръга от сезона всички
срещи от дадена група се провеждат по едно и
също време, когато те имат пряко отношение
за определяне на участниците в европейските
турнири, за заемане на призови места в първенствата или за определяне на изпадащите отбори.
§ 6. Допуска се промяна на час на започване
на срещата, за което съгласие от двата клуба
не е необходимо.
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§ 7. По предложението на ФК за промени
на срещи по утвърдени програми се заплащат
такси, утвърдени в Правилника за финансовите
взаимоотношения на БФС. При промяна на час
такси не се заплащат.
§ 8. За редовността на състезатели и срещи
(1) Решения по редовността на футболисти,
предизвикани по каквито и да е причини, посочени в наредбата, се вземат само в рамките на
текущата спортносъстезателна година.
(2) Футболист, на който е наложено дисциплинарно наказание спиране на правата за определен
брой футболни срещи или за определен период
от време, се счита за нередовен футболист за
съответния брой срещи или период от време.
(3) Футболист, картотекиран с документи
с невярно съдържание, се счита нередовен с
всички произтичащи от това последствия за
футболиста и за ФК, който го е картотекирал.
(4) Футболист, който е редовно картотекиран
и е взел участие в среща на отбор на даден ФК
и който без надлежна промяна в картотеката
вземе участие в официална футболна среща от
името на друг ФК, е нередовен във втория ФК
(считано от датата на участието му във втория
ФК). В тези случаи на футболиста се налага
дисциплинарно наказание спиране на правата
за периода до края на текущата спортносъстезателна година.
(5) Футболист аматьор, подписал молби за
картотекиране от името на повече от един ФК
и получил повече от един футболен паспорт в
трансферните периоди, е редовен за този ФК,
където е започнал да се състезава или е изтърпял
дисциплинарно наказание в официални срещи,
при условие че е спазен Правилникът за статута
на футболистите.
(6) На ФК, допуснал включване в отбора си
на нередовен състезател в среща по системата
на елиминиране, се налага дисциплинарно наказание служебна загуба при служебен резултат
0:3 в полза на противниковия отбор.
(7) Когато във футболен отбор в официални
срещи за първенството и турнира за Купата на
България участва нередовен състезател, се присъжда служебна загуба при служебен резултат
3:0 в полза на редовния отбор само за срещите,
за които са подадени жалби в установения срок.
Това не се отнася при разследване по чл. 35,
ал. 2 от наредбата.
(8) При неспазване на чл. 20, ал. 1, букви „ж“
и „з“ ФК не се допуска до участие в първенството
на Първа лига, и съответно Втора лига.
(9) ФК, допуснал нередовен фу тболист в
отбора си в официална среща от аматьорския
футбол (наказан, с чужда картотека и др.), освен
предвидените други дисциплинарни наказания,
се наказва и с имуществена санкция в размер
200 лв.
§ 9. В случаите на отказ на ФК да участва с
отбор или на наказание, водещо до преминаване
на отбор в по-ниско ниво или група преди започване на нов шампионат, мястото на извадения
отбор се заема при условията на чл. 5, ал. 7.
Ако отказът бъде извършен или наказанието
влезе в сила по време на първенството, броят
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на изпадащите отбори се намалява. Въпросът
за попълване състава на групата за следващото
първенство се решава от съответния администриращ орган при условията на чл. 5.
§ 10. (1) Всички предавания – директно, на
запис или чрез репортажи, на срещи от първенствата и турнирите по футбол в Република
България с участието на ФК се осъществяват само и единствено от медиите, които са
придобили съответни права да осъществяват
такива предавания (преносители на образ и
звук), било то по договор, сключен договор с
Българския футболен съюз, или по договор с
лицето, на което БФС е прехвърлило/отстъпило
съответни права да договаря отстъпването на
права за такива предавания. След изготвянето
на програмата срещите за директно предаване
се уточняват по място, ден и час в графика на
редовния кръг и не могат да бъдат насрочвани
по реда, предвиден в чл. 45 и 46.
(2) ФК нямат право самостоятелно да договарят със или да разрешават на каквито и
да било медии (кабелни, ефирни телевизии
или други електронни медии) да заснемат и/
или излъчват картина или звук (пряко или на
запис) от официални срещи с тяхно участие.
ФК нямат право да предоставят на която и да
било медия заснетите от ФК материали от официални футболни срещи (независимо от това,
дали заснемането е било извършено за нуждите
на администриращия орган или за друга цел).
Запис и излъчване се извършва само съгласно
договора, ск лючен от БФС със съответната
медия или с друг приобретател на ТВ правата.
(3) ФК домакин няма право да спира или
възпрепятства излъчването на предварително
уточнена футболна среща от вътрешния календар съгласно Закона за физическото възпитание
и спорта и Правилника за статута на ФК член
на БФС.
(4) ФК домакин на футболна среща, предвидена за директно излъчване, е длъжен да
осигури по смисъла на чл. 28, ал. 17 подходящо
помещение за студио на официалния носител
на телевизионните права. Ръководствата на ФК
участници във футболната среща са длъжни да
осигурят предварително заявените от официалния носител на телевизионните права треньори
и състезатели от техните отбори за участие в
интервюта след срещата и заключителната пресконференция, организирана от правоимащия
преносител на образ и звук. Неизпълнението
на тези задължения се наказва с имуществени
санкции по Дисциплинарния правилник. Извън
административната и финансовата отговорност
по тази наредба и по Дисциплинарния правилник при нарушения на разпоредбите на този
член ФК носи пълна имуществена отговорност
за претърпените загуби и пропуснати ползи
от официалния преносител на образ и звук
по сключени от него договори с трети лица.
Извършените от ПФК нарушения по този член
се констатират по предложение на официалния
преносител на образ и звук с двустранно подписан протокол между него и делегата на БФС,
в който се отбелязва видът на нарушението и
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описание на конкретните обстоятелства, при
които то е извършено.
(5) ФК – участник в Първа професионална
лига, е длъжен да осигури за домакинските си
срещи рекламно трасе/рекламни пана на първа
линия с обща дължина 240 м и височина 1 м.
Рекламното трасе/пана се поставя/монтира на
първа линия около футболния терен – на не помалко от 3 метра и на не повече от 6 метра от
страничните линии (тъчлиния или аутлиния).
(6) Разпределянето на рекламните пана по
ал. 5 между БФС, клуба и носителя на ТВ правата се извършва с договор между БФС и клуба.
(7) ФК – участник в Първа професионална
лига, на домакинските си срещи може да продава
допълнителни рекламни пана извън посочените
в ал. 5, които трябва да са разположени така, че
да не закриват видимостта на ТВ камери към
рекламните пана на първа линия.
(8) Делегатът на БФС на футболна среща, предвидена за директно излъчване, съгласно чл. 31,
ал. 3 носи цялата отговорност за изпълнението
на всички задължения, визирани в този член.
Той отбелязва мнението си за организацията и
евентуалните пропуски по нея в официалните
документи на футболната среща, включително
и в допълнителен доклад.
(9) За установените нарушения на този член
се на ла гат и м у щес т вен и са н к ц и и с ъгласно
Дисциплинарния правилник и обезщетения/
неустойки съгласно договора меж ду БФС и
клуба, допуснал нарушението.
§ 11. Предавания на срещи от европейските
клубни турнири на УЕФА с участието на отбор
на ФК – член на БФС, се осъществяват съгласно
делегираните права от УЕФА на заинтересованите ФК.
§ 12. В хода на първенствата БФС може да
издава актове и решения, които не могат да
противоречат на духа и постановките на тази
наредба.
§ 13. (1) Спортно-техническата комисия организира и администрира състезанията по футбол,
които се провеждат от БФС, в съответствие с
разпоредбите на Устава на БФС, тази наредба,
правилата на ФИФА и УЕФА и вътрешните
актове на съюза, както и упражнява контрол
за нормалното им провеждане.
(2) Спортно-техническата комисия се произнася по спортно-технически въпроси, разглежда
и се произнася по нарушения от спортно-технически характер, от административно и организационно естество, налага съответни наказания
и администрира съответните последици от тях
според предвиденото в актовете на БФС.
§ 14. Всички спорни въпроси по прилагането
на тази наредба се решават от компетентните
органи на БФС за съответното равнище.
§ 15. Равнища за организиране и администриране на първенствата и турнирите по футбол
(1) На територията на областта:
а) комисии за провеждане на първенствата и
турнирите в областните съвети – Спортно-техническа комисия (СТК), Дисциплинарна комисия
(ДК) и Съдийска комисия (СК) на ОС на БФС;
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б) решенията на комисиите към областния
съвет могат да се обжалват пред областния съвет
като колективен обществен орган с участието на
председателя на ОС на БФС и на председателите
на комисиите на ОС; решенията на областния
съвет са окончателни.
(2) На територията на зоната:
а) комисии за провеждане на първенствата и
турнирите в четирите групи от Трета лига и зоновите групи – юноши старша възраст – Спортно-техническа комисия (СТК), Дисциплинарна
комисия (ДК) и Съдийска комисия (СК) на ЗС
на БФС;
б) решенията на комисиите към зоналния
съвет могат да се обжалват пред зоналния съвет
като колективен обществен орган с участието
на председателите на ЗС и ОС на БФС и председателите на комисиите на ЗС; решенията на
зоналния съвет са окончателни.
(3) За първенства и турнири, организирани
и администрирани от АФЛ:
а) комисии за провеждане на първенствата и
турнирите – Спортно-техническа комисия (СТК),
Дисциплинарна комисия (ДК) и Съдийска комисия (СК) при Аматьорската футболна лига;
б) решенията на комисиите при АФЛ могат
да се обжалват пред управителния съвет на
А матьорската фу тболна лига; решенията на
управителния съвет на АФЛ са окончателни.
(4) С ъс т еза н и я та о т фи на л ната фаза на
държавните първенства за деца, U-17 и U-19 се
организират и администрират от ОСТ, като за
целта се издава отделна наредба.
(5) Държавни първенства и турнири:
а) комисии за провеждане първенствата на
Първа лига и Втора лига, както и на турнира
за Купата на България, U-17 и U-19 – Спортнотех ническа комиси я (СТК), Дисциплинарна
комисия (ДК), Съдийска комисия (СК) – първа
инстанция;
б) Апелативна комисия (АК) – втора инстанция за Първа лига, Втора лига, U-17 и U-19 и за
турнира за Купата на България.
(6) Арбитражният съд на БФС може да бъде
сезиран за разглеждане на въпроси от неговата
компетентност съгласно предвиденото в Правилника за работа на АС при БФС.
(7) Комисиите на всички равнища са обществени органи и съставът им за различните нива
е от 3 до 9 души.
§ 16. За всички случаи, неуредени в тази
наредба, се прилагат документите на БФС и
Правилата на играта футбол.
§ 17. За всички непредвидени в тази наредба
срещи, първенства и турнири и други състезания по футбол организаторите задължително
уведомяват БФС най-малко 36 часа преди започването им.
§ 18. Настоящата наредба за сезон 2017/2018 г.
е приета от Изпълнителния комитет на БФС с
решение по т. 2 от протокол № 2 от 20.06.2017 г.
Наредбата е публикувана на интернет страницата
на БФС – www.bfunion.bg.
Изпълнителен директор:
Б. Попов
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Приложение № 1
Разполагане и размери на състезателни номера

Приложение № 4
Разполагане реклама на спонсори

Приложение № 2
Изписване име на играч

Приложение № 5
Образец на билет за вход на футболните срещи
от „А“ група
Приложение № 3
Разполагане реклама на спонсор

Броят на отпечатаните билети и цените за вход се
определят от ПФК съобразно капацитета на стадиона, посещаемостта на домакинските футболни
срещи и ценовата политика на клуба. Билетите трябва да бъдат отпечатани в специализирани печатни
бази, лицензирани от МФ, под финансов контрол.
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Отбори

Лудогорец Рз
ЦСКА-СФ ЕАД
Левски
Дунав Рс
Локомотив Пд
Черно море
Верея СЗ
Ботев Пд
Берое
Пирин Бг
Славия
Етър ВТ
Септември
Витоша Бистр

Отбори

Първа професионална лига – 2016/2017 г.
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СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 471
от 20 юли 2017 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4,
чл. 6, ал. 2, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 1, т. 3 ЗПСК
и чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА Столичният общински
съвет реши:
1. Включва в Годишния общински план за
работа по приватизация и следприватизационен контрол за 2017 г. акционерното участие на
Столичната община в капитала на „Общинска
банка“ – АД.
2. Открива процедура за приватизация на
акционерното участие на Столичната община в
капитала на „Общинска банка“ – АД.
3. Отменя Решение № 415 по протокол № 64
от 26.06.2014 г. на СОС и възлага на Надзорния
съвет на СОАПИ да продължи процедурата по
предприватизационната подготовка съгласно
договор от 30.01.2014 г. за възлагане на дейности
по цялостно консултиране на приватизацията на
акционерното участие на Столичната община в
капитала на „Общинска банка“ – АД, като се
извърши актуализация на анализа на правното
състояние, приватизационна оценка, да се изготви информационен меморандум и проект на
конкурсна документация, съобразена с НТК и
настоящото решение.
4. Продажбата на акционерното участие на
Столичната община в капитала на „Общинска
банка“ – АД, да се извърши чрез публично оповестен конкурс съгласно НТК.
5. Възлага на Столичната общинска агенция
за приватизация и инвестиции да предприеме
всички необходими съгласувателни процедури с
БНБ и КЗК и да извърши организацията и провеждането на конкурсната процедура по т. 4 от
настоящото решение.
6. Възлага на Надзорния съвет на СОАПИ
след провеждане на конкурсната процедура да
представи в СОС доклада на конкурсната комисия и класирането на участниците в нея за
определяне на участника, спечелил конкурсната
процедура за продажбата на акционерното участие
на Столичната община в капитала на „Общинска банка“ – АД, и проекта на приватизационен
договор за утвърждаване след одобрение от БНБ.
Председател:
Е. Герджиков
5855

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИИ
РЕШЕНИЕ № 447
от 28 юли 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 № 310 от 8.06.2017 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
и инвестиции реши:
1. На 2.10.2017 г. от 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 обект:

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 3

поземлен имот с идент. 68134.1500.2753 (стар идент.
68134.1500.140), София, местност Ж.к. Дружба – 1 ч., кв. 85, ул. Канала № 33, общински
нежилищен имот, стопанисван от район „Искър“.
2. Начална тръжна цена – 86 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 3000 лв.
4. Депозитът за участие – 8600 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция
за приватизация и инвестиции при „Общинска банка“ – АД, ул. Врабча № 6, София (сметка № BG 49
SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен
срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 28.09.2017 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 тръжна документация.
Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев
5856
РЕШЕНИЕ № 450
от 28 юли 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 № 534 от 20.07.2017 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
и инвестиции реши:
1. На 4.09.2017 г. от 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 обект:
поземлен имот с идент. 68134.4360.817 (УПИ VIII17,668, кв. 12, м. Ж.к. Люлин – 7 м.р.), София,
ж.к. Люлин – 7 м.р., бул. Джавахарлал Неру, общински нежилищен имот, стопанисван от район
„Люлин“.
2. Начална тръжна цена – 205 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 20 500 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска
агенция за приватизация и инвестиции при
„Общинска банка“ – АД, ул. Врабча № 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 31.08.2017 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 тръжна документация.
Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев
5857
РЕШЕНИЕ № 451
от 28 юли 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 № 534 от 20.07.2017 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация и
инвестиции реши:
1. На 5.09.2017 г. от 14 ч. в Столичната общинска
агенция за приватизация и инвестиции, пл. Славейков № 6, ет. 1, да се проведе публичен търг с явно
наддаване за продажбата на обект: поземлен имот
с идент. 68134.4358.454 (УПИ XVIII „за коо“, кв. 14,
м. Ж.к. Люлин – 9 м.р.), София, ж.к. Люлин –
9 м.р., ул. Търново, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Люлин“.
Постройката в имота е с временен градоустройствен статут (разрешение за поставяне № 49
от 8.07.2015 г. на район „Люлин“) и не е обект на
продажба.
2. Начална тръжна цена – 113 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 5000 лв.
4. Депозитът за участие – 11 300 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция
за приватизация и инвестиции при „Общинска банка“ – АД, ул. Врабча № 6, София (сметка № BG 49
SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен
срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 1.09.2017 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 тръжна документация.
Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев
5858

ОБЩИНА С. КИРКОВО,
ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ
ЗАПОВЕД № РД-10-534
от 2 август 2017 г.
На основание чл. 310, ал. 5, чл. 322 ЗПУО и
чл. 44, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 1 ЗМСМА и
Решение № 252 от протокол № 26 от 4.07.2017 г.
на Общинския съвет – с. Кирково, за закриване
на ДГ „Пинокио“, с. Самодива, община Кирково,
нареждам:

ВЕСТНИК

БРОЙ 65

1. Закривам Детска градина „Пинокио“, с. Самодива, община Кирково, област Кърджали, с адрес
на управление: с. Самодива, община Кирково,
област Кърджали.
2. Трудовите правоотношения със служителите
от ДГ „Пинокио“, с. Самодива, община Кирково,
област Кърджали, да бъдат уредени при условията
на чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ.
3. Децата, посещаващи закритата детска градина,
да се пренасочат към ДГ „Мир“, с. Старово, община
Кирково, област Кърджали, като пътуването им
да се организира от кмета на община Кирково.
4. Задължителната документация на закритата
детска градина да се предаде за съхранение на
ДГ „Мир“, с. Старово, община Кирково, област
Кърджали.
5. След обнародване на настоящата заповед да
се извърши инвентаризация на имуществото на
детската градина от комисия, назначена от кмета
на община Кирково.
6. Недвижимото и движимото имущество на
закритата детска градина е общинска собственост
и се разпределя със заповед на кмета на община
Кирково.
На основание чл. 320, ал. 3 ЗПУО заповедта
влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Контрола по изпълнение на заповедта възлагам
на Валентина Димитрова – зам.-кмет на община
Кирково.
Кмет:
Ш. Сюлейман
5848
27. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 4
от Закона за устройство на територията (ЗУТ)
обявява, че е издал Разрешение за строеж № РС34 от 26.07.2017 г. на „Летище София“ – ЕАД, за
строеж: „Ремонт на пътека за рулиране „S“ на
„Летище София“, УПИ XI и УПИ XII от кв. 2,
м. „Летищен комплекс“, София“. Разрешението за
строеж може да бъде обжалвано от заинтересованите лица пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародване на обявлението
в „Държавен вестник“ чрез Министерството на
регионалното развитие и благоустройството.
5862
66. – Висшият адвокатски съвет съобщава, че
на основание чл. 133, ал. 1, т. 1 и 4 във връзка с
ал. 2 от Закона за адвокатурата с решение по д.д.
№ 28/2017 г. на Висшия дисциплинарен съд Кирил Георгиев Тодоров – адвокат от Адвокатската
колегия – Велико Търново, се лишава от право
да упражнява адвокатска професия за срок от
четири месеца.
5823
57. – Медицинският университет – Пловдив,
обявява конкурси за академичната длъжност
главен асистент в област на висше образование:
7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научни специалности:
„ Неврология“ към катедра „Неврология“ – един;
„Психиатрия“ към катедра „Психиатрия и медицинска психология“ – един; „Анестезиология
и реанимация“ към катедра „Анестезиология,
спешна и интензивна медицина“ – един; „Патологоанатомия и цитопатология“ – за нуждите на
преподаването на английски език към катедра
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„Обща и клинична патология“ – един, всички
към Медицинския факултет; 4. Природни науки,
математика и информатика, 4.3. Биологически
науки, научни специалности: „Биофизика“ към
катедра „Медицинска физика и биофизика“ – един;
„Медицинска биохимия“ – един към катедра „Химия и биохимия“, и „Биоорганична химия“ – един
към катедра „Химия и биохимия“ на Фармацевтичния факултет, всички със срок 2 месеца от
обнародването на обявата в „Държавен вестник“.
Справки и документи – в ректората, отдел „Човешки ресурси“, бул. Васил Априлов № 15А, 4002
Пловдив, тел. (032) 602-403.
5833
60. – Медицинският университет – Пловдив,
обявява конкурси за доценти по: 7. Здравеопазване и спорт, за: 7.1. Медицина: „Неврология“ за
нуждите на преподаването на английски език към
катедра „Неврология“ – един; „Обща хирургия“
за нуждите на преподаването по миниинвазивна
хирургия на английски език към Медицинския
симулационен тренировъчен център – един; 7.3.
Фармация: „Технология на лекарствените средства
и биофармация“ за нуждите на преподаването
на английски език към катедра „Фармацевтични
науки“ – един; 4. Природни науки, математика и
информатика, за 4.3. Биологически науки: „Биология на човека“ за нуждите на преподаването
на английски език към Департамента по езиково
и специализирано обучение – един; 3. Социални,
стопански и правни науки, за 3.2. Психология:
„Медицинска психология“ за нуждите на преподаването в Медицинския колеж – Пловдив – един,
всички със срок 2 месеца от обнародването на
обявата в „Държавен вестник“. Справки и документи – в ректората, Научен отдел, бул. Васил
Априлов № 15А, 4002 Пловдив, тел. (032)602 224;
e-mail: nauchen.otdel@gmail.com.
5834
91. – Централната лаборатория по слънчева енергия и нови енергийни източници при
БАН – София, обявява конкурс за главен асистент
по 4.1. Физически науки – „Електрични, магнитни
и оптични свойства на кондензираната материя“ – двама, със срок 2 месеца от обнародването
на обявлението в „Държавен вестник“. Справки
и документи – в канцеларията на ЦЛ „СЕНЕИ“ –
БАН, София 1784, бул. Цариградско шосе № 72,
тел. 02/877-84-48.
5825
614. – Националният център по заразни и
паразитни болести – София, обявява конкурси за: главни асистенти в област на висшето
образование 4. Природни науки, математика и
информатика в професионално направление 4.3.
Биологически науки по научната специалност
01.06.12 „Микробиология“ – двама за нуждите на
Отдела по микробиология на НЦЗПБ; професор
в област на висшето образоване 4. Природни науки, математика и информатика в професионално
направление 4.3. Биологически науки по научната
специалност 01.06.12 „Микробиология“ – един
за нуждите на Отдела по микробиология на
НЦЗПБ, двата със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Документи и справки: в
служба „Личен състав“ на НЦЗПБ, София 1504,
бул. Янко Сакъзов № 26, тел. 944-69-99, в. 321.
5837
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11. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 1 и 10 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
подробен устройствен план – откриване на улица
от о.т. 100 – о.т. 700 – о.т. 704 до о.т. 705; откриване
на задънена улица от о.т. 704 до о.т. 711; ПРЗ за:
УПИ І в нов кв. 8Б; УПИ І в нов кв. 8В; УПИ І
в нов кв. 8Г и план-схеми на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура в обхвата
на разработката, м. Беликата, район „Панчарево“.
Проектът е изложен в район „Панчарево“. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до главния архитект на Столичната община чрез
район „Панчарево“.
5860
88. – Община Асеновград съобщава на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ, че е изработен проект
на ПУП – парцеларен план за обект „Кабелен
електропровод за 20 kV от ТП „Димекс“ в ПИ
99088.24.2, местност Вигла, до кабелна муфа на
землищната граница със с. Руен, ПИ 99088.24.41“
по кадастралната карта на кв. Долни Воден,
гр. Асеновград. Проектът и придружаващата го
документация са изложени за справка в информационния център на общината. 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.
5805
18. – Община Добричка, област Добрич, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект на ПУП – парцеларен план за елементите
на техническата инфраструктура – линеен обект
извън границите на урбанизираните територии,
за обект: „Кабелна линия 20 kV от съществуващ
стоманенорешетъчен стълб № 234, разположен
на уличната регулация на с. Стожер от ВЕЛ
„Керамзит“ до БКТП (бетонов, комплексен, трансформаторен пост) 20/0,4 kV в ПИ № 69300.440.9
в землището на с. Стожер, община Добричка“.
Проектът за ПУП – парцеларен план, е изложен
за разглеждане в Община Добричка, стая 229,
в сградата на администрацията. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
5806
30. – Община Елин Пелин на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на ПУП – ПП за техническа инфраструктура:
транспортен достъп до имоти № 085025, 085026,
085027 и 085028 в землището на с. Крушовица,
община Елин Пелин, Софийска област. Трасето за
транспортен достъп преминава в части от имоти
№ 038090 и 036091 (общински полски пътища) по
КВС на землището на с. Крушовица. Проектът и
съпътстващата го документация се намират в отдел
„УТ и КС“ на Община Елин Пелин, ет. 1, стая 3.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да се запознаят с
материалите по преписката и да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
за ПУП – ПП до кмета на общината.
5851
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30а. – Община Елин Пелин на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на ПУП – ПП за техническа инфраструктура:
транспортен достъп до имот № 016147 в землището на гр. Елин Пелин, община Елин Пелин,
Софийска област. Трасето за транспортен достъп
преминава в общински полски път № 000387 по
КВС на землището на гр. Елин Пелин. Проектът
и съпътстващата го документация се намират в
отдел „УТ и КС“ на Община Елин Пелин, ет. 1,
стая 3. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да се запознаят с
материалите по преписката и да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
за ПУП – ПП до кмета на общината.
5852
993. – Община Исперих на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че
е изработен проект за поправка и попълване на
кадастрален план и изменение на ПУП – ПР (план
за регулация) на с. Лудогорци, община Исперих,
област Разград. Проектът е изложен в стая № 18
на Община Исперих. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до Община Исперих в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
5804
293. – Община гр. Перущица, област Пловдив,
съобщава на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ, че е
представен за разглеждане и приемане окончателен проект за обект: ПУП – план за улична
регулация (ПУР) – само на улици и на поземлени
имоти за обекти публична собственост за „Селищно образувание – вилна зона м. Панов връх,
землище на гр. Перущица, община Перущица“,
с възложител: Община Перущица, гр. Перущица,
ул. Отец Паисий № 2, представлявано от Ради
Ботев Минчев – кмет на община Перущица.
Проектът е изложен в сградата на Община Перущица, ет. 3, стая № 5. 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 представения проект до общинската
администрация – гр. Перущица.
5803
16. – Община Пловдив на основание чл. 128,
ал. 1 във връзка с ал. 12 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по чл. 131 ЗУТ, че е изработен
проект за подробен устройствен план – парцеларен
план (план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните
територии) за линеен обект: „Директен газопровод с Р раб=0,5 МРа на „Симид агро“ – ЕООД, от
АГРС „ОЦ-Юг Пловдив“ до площадка на „Симид
агро“ – ЕООД, в поземлен имот 56784.536.1556,
Пловдив, бул. Кукленско шосе № 1, попадащ в
територията на две общини: „Родопи“ и Пловдив,
област Пловдив. Проектът е изложен за запознаване
в Община Пловдив, пл. Централен № 1, ет. VIII,
стая 7а. Съгласно чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването на обявата в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица по чл. 131 ЗУТ
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Община Пловдив.
5819
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101. – Община „Марица“, област Пловдив,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е
изработен проект за подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план на пътна връзка за
ПИ 03839.36.31 и ПИ 03839.36.32, местност Тузлите – по КК на с. Бенковски, община „Марица“,
област Пловдив. Проектът се намира в сградата
на общинската администрация, стая 408, и може
да се разгледа от заинтересуваните лица, които в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската
администрация „Марица“, област Пловдив.
5820
16. – Община Свиленград на основание чл. 25,
ал. 4 от Закона за общинската собственост съобщава на Георги Нешев Цветков от Пловдив, ненамерен на настоящ и постоянен адрес в качеството
му на съсобственик на поземлен имот № 010046,
намиращ се в землището на с. Генералово, община
Свиленград, местност Старите лозя, НТП – нива,
категория V, целият с площ 3,003 дка, при граници
и съседи: имот № 010043 – нива на наследници на
Стою Тодоров Капушев, имот № 010044 – нива
на Георги Николов Николов, и имот № 010059 –
автомагистрала на държавата, че е издадена Заповед № 757 от 19.05.2017 г. на кмета на община
Свиленград, с която се отчуждава реална част с
площ 0,560 дка от поземлен имот № 010046, намиращ се в землището на с. Генералово, община
Свиленград, местност Старите лозя, НТП – нива,
категория V, целият с площ 3,003 дка, за изграждане на обект „Пътна връзка АМ „Марица“ към
републикански път І-8“ въз основа на влязъл в
сила подробен устройствен план – парцеларен план
за изграждане на Пътна връзка от АМ „Марица“
към път І-8 (км 377+700, дясно), землище с. Генералово, одобрен с Решение № 377 от 30.11.2016 г.
на Общинския съвет – Свиленград, предвиждащ
изграждане на общински обект от първостепенно
значение – публична общинска собственост, необходим за задоволяване на общинска нужда, която
не може да бъде задоволена по друг начин. Определено е обезщетение в размер 54,66 лв. Заповедта
подлежи на обжалване пред Административния
съд – Хасково, в 14-дневен срок от обнародването
на обявлението в „Държавен вестник“.
5824
9. – Община гр. Созопол (ЕК АТТЕ 67800),
област Бургас, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ
съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл. 131 ЗУТ, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
за елементите на техническата инфраструктура,
извън границите на урбанизираните територии за
обект: „Второстепенна улица с осови точки 37-5152-53-54-55-56-57 и улична регулация на улици с
осови точки 37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49
в м. Буджака, землище на гр. Созопол“. Проектът
се намира в сградата на Община Созопол. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
5849
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1. – Община с. Хитрино, област Шумен, на
основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на ПУП – план за регулация и
застрояване (ПРЗ) за кръгово кръстовище между
ОК 96-96а-25б-25в и промяна на регулацията на
част от квартал 48 – УПИ ІІ – автостанция, и УПИ
ІІІ – ООД (321,322). На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“.
5850

СЪДИЛИЩ А
Върховният административен съд на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е
постъпило оспорване от Националната овцевъдна
асоциация (НОА), Националната асоциация за
развъждане на млечните овце в България (НАРМОБ), Асоциацията за развъждане на млечните
породи кози (АРМПК), Асоциацията за развъждане
на породата Лакон в България (АРПЛБ) и Асоциацията за развъждане на млечни породи овце
(АРМО) на Наредба № 3 от 2015 г. за условията и
реда за прилагане на схемите за директни плащания на Министерството на земеделието и храните,
по което е образувано адм. д. № 4973/2017 г. по
описа на Върховен административен съд, второ
отделение, което е насрочено за 25.09.2017 г.
5809
Административният съд – Благоевград, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че по
протест на прокурор при Окръжната прокуратура – Благоевград, против чл. 1, ал. 2, чл. 19, ал. 1,
чл. 21, ал. 4, чл. 22, т. 1, т. 4, букви „а“ и „б“, чл. 24,
ал. 2, чл. 26, ал. 2, чл. 27, т. 1, чл. 28, ал. 1 и 2,
чл. 29, ал. 2, чл. 31, ал. 1, чл. 32, 33, чл. 34, ал. 3,
чл. 37, чл. 66, ал. 1 и 2, чл. 67, ал. 1 и 2, чл. 68 и
чл. 69, ал. 3 от Наредбата за управление на общинските пътища в община Струмяни, приета с
Решение № 248 по протокол № 28 от 28.10.2005 г.
на Общинския съвет – с. Струмяни, с искане за
отмяната им е образувано адм.д. № 517/2017 г.,
което е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 29.09.2017 г. от 11,30 ч.
5868
Административният съд – Благоевград, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че по
протест на прокурор при Окръжната прокуратура –
Благоевград, с който са оспорени разпоредбите
на чл. 1, ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от Наредбата за управление на общинските пътища на територията
на община Благоевград, приета от Общинския
съвет – Благоевград, с искане оспорените разпоредби да бъдат обявени за нищожни или при
условията на евентуалност – да бъдат отменени
като незаконосъобразни, е образувано адм.д.
№ 550/2017 г., което е насрочено за разглеждане в
открито съдебно заседание на 6.10.2017 г. от 10,15 ч.
5821
Административният съд – Благоевград, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че по
протест на прокурор при Окръжната прокуратура – Благоевград, с който е оспорена законосъобразността на Наредбата за рекламната дейност
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на територията на община Сандански в частта
по чл. 7, ал. 1, т. 7 и чл. 15, ал. 1, т. 2, приета с
Решение № 171 по протокол № 6 от заседание
на Общинския съвет – гр. Сандански, проведено
на 26.05.2011 г., изменена с Решение № 224 по
протокол № 9 от заседание на 25.07.2012 г., е образувано адм.д. № 571/2017 г., което е насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
27.10.2017 г. от 11 ч.
5822
Административният съд – Бургас, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е постъпило оспорване от Величка
Костова – прокурор при Окръжната прокуратура – Бургас, против чл. 56, 57 и 58 от Наредбата
за определяне на условията за управление и
ползване на общинските пътища на територията
на Малко Търново, доп. и изм. с Решение № 289
от 30.08.2013 г. с протокол № 26 на Общинския
съвет – гр. Малко Търново. По оспорването е
образувано адм.д. № 1745/2017 г. по описа на Административния съд – Бургас, което е насрочено
за 26.10.2017 г. от 10,20 ч.
5869
Административният съд – Добрич, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е постъпил протест от прокурор в Окръжната
прокуратура – Добрич, с искане за отмяна на
чл. 45, ал. 1 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
на Община Шабла, приета с Решение № 245 по
протокол № 26 от 22.05.2017 г. на Общинския съвет – гр. Шабла, по който протест е образувано
адм.д. № 421/2017 г. по описа на Aдминистративния
съд – Добрич, насрочено за 10.10.2017 г. от 13,15 ч.
5870
Административният съд – Добрич, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е постъпил протест от прокурор в Окръжната
прокуратура – Добрич, с искане за отмяна на
чл. 41, т. 1 от Наредба № 8 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и
вещи – общинска собственост на Община Крушари, допълвана и изменяна многократно, последно
с Решение № 4/43 от Общинския съвет – с. Крушари, в сила от 20.05.2016 г., по който протест
е образувано адм. д. № 422/2017 г. по описа на
Aдминистративния съд – Добрич, насрочено за
31.10.2017 г. от 13 ч.
5841
Административният съд – Кюстендил, на основание чл. 181 по препращане от чл. 188 АПК
обявява, че е постъпил протест от прокурор в
Окръжната прокуратура – Кюстендил, с който
се оспорва Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на
територията на община Кюстендил. Предмет на
оспорване са т. 21 и 22 от приложение № 12 към
чл. 60, ал. 5 „Цени на услуги, предоставяни от
общинските отдели и общинските предприятия“
към наредбата, които са в противоречие с разпоредбите на чл. 15, ал. 1 от Закона за нормативните
актове, съгласно който общинската наредба трябва
да съответства на нормативните разрешения от
по-висока степен, в конкретния случай на чл. 22,
ал. 3 ЗАвтП, и като такива са противозаконни.
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По протеста е образувано адм.д. № 231/2017 г. по
описа на Административния съд – Кюстендил.
Делото е насрочено за 6.10.2017 г., 11 ч.
5871
Административният съд – Кюстендил, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 АПК
съобщава, че по протест на Йордан Георгиев – прокурор при Окръжната прокуратура – Кюстендил,
с който са оспорени като незаконосъобразни
разпоредбите на чл. 1, ал. 2, т. 1 – 3, чл. 19, ал. 1,
чл. 21, ал. 4, чл. 22, чл. 24, ал. 1 и 2, чл. 26, ал. 2,
чл. 27, чл. 28, ал. 1, т. 4 и ал. 2, чл. 29, ал. 2,
чл. 31 – 34 и чл. 66 – 68 от Наредбата за управление
на общинските пътища на ОбС – гр. Бобов дол.
Претендира се материална незаконосъобразност
на оспорените текстове като противоречащи на
норми от по-висок ранг и се иска тяхната отмяна. Образувано е адм. д. № 166/2017 г. по описа
на Административния съд – Кюстендил, което е
насрочено за 13.10.2017 г. от 10 ч.
5807
Административният съд – Ловеч, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е постъпил протест от прокурор
при Окръжната прокуратура – Ловеч, против
чл. 6, т. 3, буква „з“ и чл. 44, т. 2 от Наредбата за
рекламна дейност и реда и условията за разполагане на съоръжения за рекламно-информационни
елементи на територията на община Ловеч, по
който е образувано адм. д. № 230/2017 г. по описа
на Административния съд – Ловеч.
5840
Административният съд – Плевен, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е подаден протест от прокурор при Окръжната прокуратура – Плевен, срещу чл. 1, ал. 2,
чл. 19, ал. 1, чл. 21, ал. 4, чл. 22, чл. 26, ал. 2,
чл. 27, чл. 28, ал. 1 и 2, чл. 29, ал. 2, чл. 31, 32,
33, 34, чл. 65, ал. 1, чл. 66 и 67 от Наредбата за
управление на общинските пътища, приета с Решение № 287 от 28.11.2008 г. по протокол № 26 от
28.11.2008 г. на Общинския съвет – гр. Кнежа, по
който е образувано адм. д. № 558/2017 г. по описа
на Административния съд – Плевен.
5839
Административният съд – София област, четвърти състав, на основание чл. 188 във връзка с
чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че е образувано
адм.д. № 651/2017 г. по описа на съда, със страни:
оспорващ – „Вигор АС КО“ – АД, Ботевград, чрез
изпълнителния директор инж. Иван Стаменов, и
ответник – Общинският съвет – Ботевград, насрочено за разглеждане на 10.10.2017 г. от 9,30 ч.
и по което предмет на оспорване са т. 2.2.2 и 2.3
от Решение № 332 от 14.12.2016 г. на Общинския
съвет – Ботевград, прието на основание чл. 21,
ал. 1, т. 7 и ал. 2 от Закона за местно самоуправление и местна администрация.
5872
Административният съд – София област, четвърти състав, на основание чл. 188 във връзка с
чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че по протест
на Окръжната прокуратура – София, с предмет на
оспорване чл. 8, т. 3 и 4, чл. 19, т. 8, чл. 31, ал. 1,
2 и 6 и чл. 74 от Наредба № 4 за осигуряване на
обществения ред, опазване на околната среда и
общинската собственост на територията на община Годеч от 24.10.2016 г. е образувано адм. д.
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№ 691/2017 г. по описа на съда, което е насрочено
за разглеждане на 18.10.2017 г. от 10 ч.
5838
Административният съд – Стара Загора, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188
от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест на прокурор при
Окръжната прокуратура – Стара Загора, с който
оспорва като незаконосъобразни разпоредбите на
чл. 25б, 25в, чл. 25г, ал. 2 и чл. 25 от Наредбата
за обществения ред в община Стара Загора, по
който е образувано адм. д. № 332/2017 г. по описа
на Административния съд – Стара Загора, насрочено за 28.09.2017 г. от 10,30 ч.
5692
Административният съд – Търговище, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е постъпил протест от Окръжната прокуратура – Търговище, против чл. 3, т. 3, чл. 7, ал. 1,
т. 9 и 10, чл. 19, т. 6, чл. 23, ал. 3, т. 2, буква „е“,
чл. 25, ал. 1, т. 2, чл. 26, ал. 2 и чл. 28, ал. 2 и 6
от Наредба № 1 за опазване на обществения ред
и чистотата на населените места на територията
на община Попово. По протеста е образувано
адм. д. № 117/2017 г. по описа на Административния съд – Търговище. Делото е насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
12.09.2017 г. от 10 ч.
5610
Административният съд – Хасково, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че по постъпил протест от прокурор при Окръжната прокуратура – Хасково, с който се оспорва
чл. 25, ал. 2, т. 8 и чл. 42, ал. 1, т. 2 от Наредбата
за реда и условията за издаване на разрешение за
поставяне на временни преместваеми съоръжения,
елементи на градско обзавеждане и рекламни,
информационни и монументално-декоративни
елементи на територията на община Ивайловград,
е образувано адм. д. № 761/2017 г. по описа на
Административния съд – Хасково, насрочено за
11.10.2017 г. от 10,30 ч.
5454
Административният съд – Хасково, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е постъпил протест от прокурор при Окръжната
прокуратура – Хасково, с който се оспорват чл. 7,
ал. 2, т. 7, чл. 27, ал. 1, т. 2, чл. 28, ал. 1, чл. 35,
ал. 4 и чл. 37 от Наредба № 9 за рекламната
дейност на територията на община Любимец, по
който е образувано адм. д. № 648/2017 г. по описа
на Административния съд – Хасково, насрочено
за 11.10.2017 г. от 10 ч.
5557
Административният съд – Хасково, на основание чл. 188 връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е
постъпил протест от прокурор при Окръжната
прокуратура – Хасково, с който се оспорва чл. 14,
ал. 2, 3 и 4 от Наредба № 1 за поддържането,
осигуряването и опазването на обществения
ред, чистотата и общественото имущество на
територията на община Харманли, по който е
образувано адм. д. № 655/2017 г. по описа на
Административния съд – Хасково, насрочено за
18.10.2017 г. от 10,30 ч.
5745
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Административният съд – Шумен, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 АПК
съобщава, че е постъпил протест от прокурор при
Окръжната прокуратура – Шумен, срещу чл. 29,
ал. 2, чл. 11, ал. 8, чл. 8, ал. 3, чл. 4, ал. 2 и чл. 2,
ал. 2 от Наредбата за поддържане и опазване на
обществения ред в община Каспичан, приета с
Решение № 219 по протокол № 12 от 2.08.2012 г.
на Общинския съвет – гр. Каспичан. Въз основа
на протеста е образувано адм. д. № 203/2017 г.
по описа на Административния съд – Шумен,
насрочено за 18.09.2017 г. от 10 ч.
5438
Административният съд – Шумен, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК, приложим съгласно
чл. 188 АПК, съобщава, че е постъпил протест
от прокурор при Окръжната прокуратура – Шумен, срещу чл. 29, ал. 7, изр. 3, чл. 46, ал. 1, т. 3
във връзка с чл. 13, ал. 4 от Наредба № 1 на Общинския съвет – гр. Каолиново, за поддържане
и опазване на обществения ред на територията
на община Каолиново, приета с Решение № 339
по протокол № 28 от 10.08.2010 г. на Общинския
съвет – гр. Каолиново. Въз основа на протеста
е образувано адм. д. № 202/2017 г. по описа на
Административния съд – Шумен, насрочено за
25.09.2017 г. от 10 ч.
5546
Административният съд – Шумен, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК, приложим съгласно
чл. 188 АПК, съобщава, че е постъпил протест
от прокурор при Окръжната прокуратура – Шумен, срещу чл. 36 от Наредбата на Общинския
съвет – гр. Каспичан, за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите,
приета с Решение № 143 по протокол № 11 от
28.04.2016 г. на Общинския съвет – гр. Каспичан.
Въз основа на протеста е образувано адм. д.
№ 224/2017 г. по описа на Административния
съд – Шумен, насрочено за 18.09.2017 г. от 9,30 ч.
5577
Административният съд – Шумен, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК, приложим съгласно
чл. 188 АПК, съобщава, че е постъпил протест от
прокурор при Окръжната прокуратура – Шумен,
срещу чл. 5, т. 5 от Наредбата за рекламна дейност в община Смядово. Въз основа на протеста
е образувано адм. д. № 231/2017 г. по описа на
Административния съд – Шумен, насрочено за
25.09.2017 г. от 9,30 ч.
5808
Великотърновският районен съд, 1-ви състав,
уведомява Франциско Агуадо Монторо, роден на
24.05.1962 г. в Кралство Испания, с неизвестен
адрес и без регистриран постоянен и настоящ
адрес в Република България, че има качеството
на ответник по гр. д. № 2235/2017 г., образувано
по предявен от Ваня Милкова Николова иск по
чл. 127а СК, и му указва, че в двуседмичен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ следва
да се яви в деловодството на ВТРС за връчване
на съобщение по чл. 131 ГПК ведно с исковата
молба и приложенията към нея.
5873
Девненският районен съд, І състав, призовава
Галя Георгиева Стефанова с последен адрес област
Варна, община Провадия, с. Бързица, преходно
жилище, сега с неизвестен адрес, да се яви в
съда на 19.09.2017 г. в 10 ч. като заинтересована
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страна по гр. д. № 306/2017 г., заведено от дирекция „Социално подпомагане“ – гр. Вълчи дол, с
предмет чл. 30, ал. 2 във връзка с чл. 29, т. 3 и 9
ЗЗДт. Заинтересованата страна да посочи съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
5782
Софийският районен съд призовава по гр. дело
№ 41637/2016 в двуседмичен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ Раоуф Бен Хабиб Джаафоура, роден на 1.02.1964 г. в Тунис, без регистриран
адрес в България по смисъла на ЗГР и с неизвестен адрес в чужбина, да се яви в канцеларията на
Софийския районен съд, ІІІ гражданско отделение,
80 състав, София, бул. Цар Борис ІІІ № 54, за да
получи препис от искова молба и приложенията
към нея, подадена от Нур Джаафоура, действаща
със съгласието на своята майка Дорета Наскова
Дойнова, и Иман Джаафоура, действаща чрез
своята майка и законен представител Дорета
Наскова Дойнова, с адрес: София, ул. Цар Асен
№ 103, ет. 5, с правно основание чл. 140 от Семейния кодекс. В случай че не се яви, за да получи
съдебните книжа в указания срок, съдът ще му
назначи особен представител.
5694
Софийският районен съд призовава в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“
Ивица Милев с последен известен адрес София,
ж.к. Люлин, бл. 818, ет. 2, ап. 5, сега с неизвестен адрес в чужбина, който има качеството на
ответник по гр. д. № 16390/2017 г. по описа на
СРС, ІІІ гражданско отделение, 91 състав, образувано по предявен от Десислава Бориславова
Милев иск с правно основание чл. 127а СК, да
се яви в канцеларията на Софийския районен
съд, ІІІ гражданско отделение, 91 състав, София,
бул. Цар Борис ІІІ № 54, за да получи препис от
искова молба и приложенията към нея. Ответникът следва да посочи съдебен адресат в страната,
в противен случай делото ще се разгледа при
условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
5783
Районният съд – Червен бряг, ІV състав, уведомява Хасан Али Иванов, роден на 10.04.1979 г.
в Бейрут, Ливан, с последен известен адрес в Саудитска Арабия, без постоянен и настоящ адрес
в България, че е ответник по гр. д. № 21/2015 г.
по описа на Районния съд – гр. Червен бряг, образувано по предявен от Поля Лазарова Иванова
иск за развод, като му указва, че в двуседмичен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
да се яви в деловодството на Районния съд –
гр. Червен бряг, ул. Екзарх Йосиф № 6, за връчване на препис от искова молба и разпореждане
по чл. 131 ГПК. Ответникът да посочи съдебен
адрес в страната, в противен случай делото ще
се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК и ще
му бъде назначен особен представител.
5874
Бургаският окръжен съд на основание чл. 76,
ал. 1 ЗОПДНПИ обявява, че е образувано гр. д.
№ 1838/2016 г. по описа на съда по предявено на
11.11.2016 г. мотивирано искане на Комисията за
отнемане на незаконно придобито имущество с
правно основание по чл. 74, ал. 1 и 2 ЗОПДНПИ,
с цена на иска 469 171,20 лв. за отнемане в полза
на държавата на следното имущество:
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На основание чл. 63, ал. 2, т. 2 във връзка с чл. 62
ЗОПДНПИ:
Недвижим имот – северно крило на жилищна
сграда, намираща се в гр. Бургас, кв. Акациите, ул. Пеликан № 3, с РЗП за северно крило
293,965 кв. м, състоящо се от партерен етаж със
ЗГ1 от 63 кв. м, първи и втори жилищен етаж,
всеки от тях със ЗП 77,34 кв. м и подпокривно
пространство със ЗП 76,285 кв. м, построена в УПИ
VІ-923 по плана на гр. Бургас, с площ 228 кв. м,
при граници: изток – ул. Пеликан, запад – УПИ
ХІ-926; юг – УПИ VІІ-924; север – УПИ V-921 – по
нотариален акт, а по скица: сграда с идентификатор 07079.659.185.1, съгласно заповед № РД-18-9
от 30.01.2009 г. на началника на СГКК – Бургас,
със застроена площ 139 кв. м, на четири стажа,
еднофамилна жилищна сграда.
Недвижим имот – поземлен имот № 010147 по
плана за земеразделяне на с. Бръшлян, ЕКАТТЕ
06687, община Малко Търново, в местността
Край село – СРГ, с площ на имота 0,942 дка, с
начин на трайно ползване – нива, осма категория на земята при неполивни условия; при
граници и съседи: ПИ № 010150 – овощна градина на насл. на Фила Вълчева Русенова, ПИ
№ 01045 – нива на Плумка Тодорова Бобева и
др.; ПИ № 010151 – нива на Марийка Димитрова Десполова; ПИ № 010148 – нива на насл. на
Тодор Димов Джамбазов, ПИ № 010153 – нива,
община Малко Търново. Върху имота има следните ограничения: защитена територия, природен
парк; забраняват се всякакви дейности; защитена зона за опазване на дивите птици, придобит
с нотариален акт № 2, том IV, рег. № 645, дело
№ 596 от 2011 г., акт № 2, том ІV от 29.11.2011 г.
на СВ – Малко Търново.
Недвижим имот – поземлен имот № 010151 по
плана за земеразделяне на с. Бръшлян в община
Малко Търново, в местността Край село – СРГ,
с площ на имота 1,105 дка, с начин на трайно
ползване – нива, ЕКАТТЕ 06687, осма категория
на земята при неполивни условия; при граници
и съседи: ПИ № 010147 – нива на Ерман Георгиев Десполов, ПИ № 010145 – нива на Плумка
Тодорова Бобева и др.; ПИ 00349 – залесена територия, на МЗГ – Държавно лесничейство; ПИ
№ 010452 – нива на насл. на Димитър Вълчев
Русинов, ПИ № 010148 – нива на насл. на Тодор
Димов Джамбазов. Върху имота има следните
ограничения: защитена територия, природен
парк; забраняват се всякакви дейности; защитена зона за опазване на дивите птици, придобит
с нотариален акт № 2, том IV, рег. № 645, дело
№ 596 от 2011 г., акт № 2, том IV от 29.11.2011 г.
на СВ – Малко Търново.
Лек автомобил марка „Тойота“, модел „Хайлукс
сърф“, с peг. № А 1691 КР, № рама – KZN1309004166,
№ двигател – 1KZ0019422, цвят – тъмносин металик, дата на първоначална регистрация 1.10.1993 г.,
пререгистрация 15.12.2009 г., придобит с договор
за покупко-продажба от 29.10.2009 г.
Лек автомобил марка „Сеат“, модел „Ибиза“, с
peг. № А 1384 KB, № рама – VSSZZZ6LZ2R000502,
№ двигател – ATD198594, цвят – сив металик,
дата на първоначална регистрация 10.03.2003 г.,
пререгистрация 16.07.2007 г., придобит с договор
за покупко-продажба на 14.07.2007 г.
Лек а в т омо би л м арк а „Ме рцеде с“, мо д е л „ Ц 2 2 0 И Д И“, с p eг. № А 4545 К Х ,
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№ р а м а – W DD 2 0 4 0 0 81 A 0 2 6 0 3 6 , д в и г а т е л
№ 64681130079556, цвят – черен металик, дата
на първоначална регистрация 21.06.2007 г., пререгистрация 15.09.2011 г., придобит с договор за
покупко-продажба от 12.09.2011 г.
На основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 2
и чл. 62 ЗОПДНПИ:
Сумата в размер 2300 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на товарен автомобил марка „Мерцедес“, модел „407 Д“,
с peг. № А 6035 ВВ, № рама – WDB61136810775796,
№ двигател – 61693910096289, цвят – бял.
Сумата в размер 2900 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на лек автомобил марка „Ауди“, модел „100“, с
pег. № А 5150 ВА, № рама – WAUZZZ4ZNN103749,
№ двигател АСЕ001063, цвят – черен.
Сумата в размер 3250 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на
лек автомобил марка „БМВ“, модел „525 ТДС“, с
pег. № А 1200 КА, № рама – WBADF81090BT13028,
№ двигател – 256Т120098977, цвят сив металик.
На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62
ЗОПДНПИ:
Сумата в размер 50 505,12 лв., представляваща
внесен депозит по сметка свободен депозит в левове
BG27FINV91502015287548, открит на 11.01.2012 г.,
закрит на 6.07.2012 г. в „Първа инвестиционна
банка“ – АД.
На основание чл. 63, ал. 2, т. 4 във връзка с чл. 62
ЗОПДНПИ:
Сумата в размер 300 лв., внесени по депозитна
сметка в левове BG 74IORT7378 2005861300, открита
на 11.01.2011 г. в „Инвестбанк“ – АД.
Сумата общо в размер 2897,93 лв., представляваща вноска от трето лице по разплащателна сметка
с № 12327224 и IBAN BG87STSA9300000012327224,
открита на 14.06.2006 г. в „Банка ДСК“ – ЕАД.
С у м а т а в р а з м е р 3 4 3 59, 0 4 л в . , в н е сена в разплащателна сметка в левове BG95FIN V915010BGN0GX9A – открита на
5.06.2006 г., закрита на 5.07.2012 г. в „Първа инвестиционна банка“ – АД.
С у м а т а в р а з м е р 5 9 2 7, 2 8 л в . , в н е сена по свободен депозит в левове с IBA N
BG24FINV91502014637508 – открит на 7.10.2010 г.
в „Първа инвестиционна банка“ – АД.
Сумата в размер 107 431,83 лв., внесена но свободен депозит в левове BG31FINV91502015287573 – открит на 11.01.2012 г., закрит на 4.07.2012 г. в „Първа
инвестиционна банка“ – АД.
Сумата в размер 4700 лв., внесена по свободен
депозит в левове ВG42FINV91502004047791 – открит на 19.08.2009 г., закрит на 7.10.2010 г. в „Първа
инвестиционна банка“ – АД.
Сумата в размер 50 000 лв. и върната през
2011 г., внесена от Радостина Димова Гюрова за
увеличаване на капитала на търговското дружество
„Нюстрой“ – ЕООД, ЕИК 147024870.
На основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 4
и чл. 62 ЗОПДНПИ:
– Сумата в размер 75 000 лв., внесена за увеличаване на капитала на търговското дружество
„Нюстрой“ – ЕООД, ЕИК 147024870.
Делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание за 13.11.2017 г. от 14 ч. В
двумесечен срок от обнародването в ,Държавен
вестник“ на настоящото обявление третите заинте-
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ресовани лица, които претендират самостоятелни
права върху имуществото, предмет на отнемане
в настоящия процес, могат да встъпят в делото,
като предявят съответния иск пред Бургаския
окръжен съд по настоящото дело.
5718
Варненският окръжен съд, гражданско отделение, обявява, че е образувано гр.д. № 483/2017 г. по
предявен иск от Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество с БУЛСТАТ 131463734
чрез председателя Пламен Георгиев Димитров с
адрес за призоваване: гр. Варна, ул. Алеко Константинов № 17, ет. 1 (входа от ул. Баба Тонка),
срещу Борислав Димитров Команчев и Жерардин
Иванова Иванова, двамата от гр. Варна, ул. Ана
Феликсова № 9, с което е предявен иск с правно
основание чл. 74, ал. 2 ЗОПДНПИ за отнемане
в полза на държавата на следното имущество:
От Борислав Димитров Команчев на основание
чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 ЗОПДНПИ:
– Сумата 500 лв., представляваща равностойността на дружествените дялове на „Заложна къща
Кредит 5“ – ООД, ЕИК 202296621, регистрирано в
TP на 1.11.2012 г., със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. Наум № 2А, ет. 1, гараж 2.
– Поземлен имот – нива с площ 11 дка,
трета категория, намираща се в землището на
с. Железарци, община Стражица, местността
Кочините, съставляваща имот № 035003 по плана
за земеразделяне, при граници и съседи: имот
№ 000018 – полски път на Община Стражица,
имот № 035004 – нива на Държавния поземлен
фонд, имот № 100002 – полски път на Община
Стражица, имот № 035002 – нива на Държавния
поземлен фонд.
– Недвижими имоти с административен адрес:
гр. Варна, ул. Опълченска № 23, а именно: апартамент № 14 с идентификатор № 10135.1508.23.2.17,
разположен на петия етаж в сграда с идентификатор
№ 10135.1508.23.2, състоящ се от: входен коридор,
кухня, дневна, две спални, баня, тоалетна, килер,
дрешник, перално помещение и три тераси, със
застроена площ 126,86 кв. м, при граници по
документ за собственост: стълбище, ул. Опълченска, калкан, вътрешен двор и ап. № 15, и при
граници по схема на същия етаж: самостоятелен
обект с идентификатор № 10135.1508.23.2.16, под
обекта: самостоятелни обекти с идентификатори № 10135.1508.23.2.10, 10135.1508.23.2.11, над
обекта: самостоятелен обект с идентификатор
№ 10135.1508.23.2.21, ведно с изба № 6 със застроена площ 7,25 кв. м, при граници: от две страни
избен коридор, изба № 7, изба № 4 и изба № 5,
както и 4,4652 % ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху поземления
имот, в който същата е построена, представляващ
ПИ с идентификатор № 10135.1508.23; гараж № 5
с идентификатор № 10135.1508.23.2.30, разположен на първия етаж в сграда с идентификатор
№ 10135.1508.23.2, със застроена площ 19,61 кв. м,
при граници по документ за собственост: вътрешен двор, гараж № 6, помещение за ел. табло,
гараж № 3 и гараж № 4, и при граници по схема
на същия етаж: самостоятелни обекти с идентификатори № 10135.1508.23.2.29, 10135.1508.23.2.28,
10135.1508.23.2.33, 10135.1508.23.2.31, под обект а: с а мо с т о я т е л н и о б ек т и с и д ен т ифи к а т о р и 101 35.1 5 0 8 . 2 3. 2 .47, 101 35.1 5 0 8 . 2 3. 2 .4 4 ,
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10135.1508.23.2.45, 10135.1508.23.2.46, над обект а: с а мо с т оя т е лен о б ек т с и ден т ифи к ат ор
№ 10135.1508.23.2.1, 10135.1508.23.2.2, както и
0,6001 % ид.ч. от общите части на сградата и
от правото на строеж върху поземления имот,
в който същата е построена, представляващ
ПИ с идентификатор № 10135.1508.23; самостоятелен обект – кабинет № 5 с идентификатор
№ 10135.1508.23.1.7, разположен на втория етаж
в сграда с идентификатор № 10135.1508.23.1,
намиращ се в гр. Варна, ул. Опълченска № 23,
състоящ се от: входен коридор, чакалня, кабинет,
манипулационна и тоалетна, със застроена площ
39,31 кв. м, при граници по документ за собственост: коридор, кабинет № 4, рампа и стълбище, и
при граници по схема на същия етаж: самостоятелен обект с идентификатор № 10135.1508.23.1.6,
под обекта: самостоятелни обекти с идентификатори № 10135.1508.23.1.2, 10135.1508.23.1.3, над
обекта: самостоятелен обект с идентификатор
№ 10135.1508.23.1.11, както и 11,3634 % ид.ч. от
общите части на сградата и от правото на строеж върху поземления имот, в който същата е
построена, представляващ ПИ с идентификатор
№ 10135.1508.23.
– А п а р т а м е н т № 53 с и д е н т и ф и к а т о р
№ 10135.1502.53.3.21, разположен на седмия етаж
в сграда с идентификатор № 10135.1502.53.3, с административен адрес гр. Варна, ул. Ангел Кънчев
№ 20, ет. 7, ап. 53, състоящ се от: три стаи, кухня –
трапезария, баня, тоалетна, пералня, дрешник и
входно антре, със застроена площ 89,80 кв. м, при
граници по документ за собственост: североизток – стълбище и ап. 52, югозапад – жилища от
вх. 18, северозапад – ул. Ангел Кънчев, югоизток – зелени площи, и при граници по схема на
същия етаж: самостоятелен обект с идентификатор
№ 10135.1502.53.3.20, под обекта: самостоятелен
обект с идентификатори № 10135.1502.53.3.18, над
обекта: самостоятелен обект с идентификатор
№ 10135.1502.53.3.24, ведно с изба № 53 с площ
2,90 кв. м, при граници: североизток – зелени площи, югозапад – избен коридор, северозапад – изба
на ап. 54, югоизток – абонатна станция, както
и 2,1417 % ид.ч. от общите части на сградата и
от правото на строеж върху поземления имот, в
който същата е построена, представляващ ПИ с
идентификатор № 10135.1502.53.
– Сумата 5230 лв., представляваща иззети с протокол за претърсване и изземване от
13.08.2014 г. във връзка с ДП № 79/2014 г. по описа
на ДАНС банкноти.
– Сумата 9000 лв., представляваща върнат
заем, предоставен на Ангела Иванова Костадинова
и Деян Костадинов Станев.
– Сумата 122 631 лв., представляваща върнат
заем, предоставен на Николай Иванов Игликов.
– Сумата 26 303,20 лв., представляваща върнат
заем, предоставен на Божан Цонев Иванов.
– Сумата 63 030,58 лв., представляваща парично вземане към Ивайло Георгиев Николов.
– Сумата 51 096,40 лв., представляваща внесени суми от трети лица по разплащателна сметка
в левове IBAN BG57RZBB91551022024414, открита
на 23.12.2008 г.
– Сумата 145 400 лв., представляваща вноски
на каса по спестовна сметка в левове с IBAN
BG44CECB97904021551200 в „Централна кооперативна банка“ – АД, открита на 10.06.2011 г.
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– Сумата 27 000 лв., представляваща внесени
суми от трети лица по спестовна сметка в левове
с IBAN BG44CECB97904021551200 в „Централна
кооперативна банка“ – АД, открита на 10.06.2011 г.
– Сумата 27 769,75 лв., представляваща изплатена рента, постъпила по спестовна сметка
в левове с IBAN BG44CECB97904021551200 в
„Централна кооперативна банка“ – АД, открита
на 10.06.2011 г.
– Сумата 27 381,62 лв., представляваща внесени суми от трети лица по спестовна сметка в
евро IBAN BG26CECB97904421551200 в „Централна
кооперативна банка“ – АД, открита на 15.03.2012 г.
– Сумата 17 602,47 лв., представляваща вноски на каса по спестовна сметка в евро IBAN
BG26CECB97904421551200 в „Централна кооперативна банка“ – АД, открита на 15.03.2012 г.
– Сумата 62 928,83 лв., представляваща внесени суми от трети лица по сметка в евро IBAN
BG96CECB97904421551201 в „Централна кооперативна банка“ – АД, открита на 19.07.2013 г.
– Сумата 200 лв., представляваща вноски
на каса по спестовна сметка в левове с IBAN
BG44CECB97904021551200 в „Централна кооперативна банка“ – АД, открита на 10.06.2011 г.
От Жерардин Иванова Иванова на основание
чл. 63, ал. 2, т. 5 във връзка с чл. 62 ЗОПДНПИ:
– С у м а т а 47 516 , 6 0 л в., п р е д с т а в л я в а ща вноски на каса по сметка в евро IBA N
BG65CECB979044D5626100 в „Централна кооперативна банка“ – АД, открита на 9.09.2013 г.
– С у мата 60 0 0 0 л в., п редс та вл я ваща вноски на каса по сметка в левове IBAN
BG24CECB979040D5626100 в „Централна кооперативна банка“ – АД, открита на 9.09.2013 г.
От Борислав Димитров Команчев и Жерардин
Иванова Иванова на основание чл. 63, ал. 2, т. 2 във
връзка с чл. 62 ЗОПДНПИ:
– Гараж в гр. Варна, ул. Наум № 2, 2А, ет. 1,
представляващ недвижим имот с идентификатор
№ 10135.51.545.1.27 в сграда № 1, разположена в
поземлен имот с идентификатор № 10135.51.545, и
съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия
етаж – № 10135.51.545.1.29, № 10135.51.545.1.28 и
№ 10135.51.545.1.26, под обекта – няма, над обекта – № 10135.51.545.1.2, с площ 21,94 кв. м, както
и 1,1964 %, равняващи се на 2,71 кв. м, идеални
части от общите части на сградата и от правото
на строеж върху терена.
От Борислав Димитров Команчев на основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 и чл. 62
ЗОПДНПИ:
– Сумата 5000 лв., представляваща пазарната
стойност към момента на отчуждаване на дружествените дялове на „ТМ Инвест“ – ЕООД, ЕИК
148035186, регистрирано по ф.д. № 2059/2006 г. на
ВОС, ф. о., със седалище и адрес на управление:
гр. Варна, местност Траката, ул. Трета № 19.
– Сумата 9667 лв., представляваща пазарната стойност към момента на отчуждаване на
недвижим имот – полска култура с площ 18,520
дка, трета категория, местността Пред работилницата, представляващ имот № 067054, землището
на с. Белоградец, община Ветрино, при граници
и съседи: № 067038 – полски път на Община
Ветрино, № 067053 – полска култура на Атанас
Иванов Атанасов, № 067068 – полска култура на
Ибрям Мехмед Молла, № 000099 – път IV клас
на Община Ветрино.
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– Сумата в размер 3200 лв., представляваща
част от пазарната стойност към момента на отчуждаване (след проследено преобразуване) на
поземлен имот – нива 64,263 дка, трета категория,
представляващ имот № 015014 в землището на
гр. Каолиново, община Каолиново, при граници
и съседи: № 015017 – нива на Марийка Василева
Анкова, № 000060 – полски път на общината,
№ 015013 – нива на наследниците на Щукри Ахмедов Якубов, и поземлен имот – нива 42,705 дка,
трета категория, представляващ имот № 006001 в
землището на гр. Каолиново, община Каолиново,
при граници и съседи: № 006015 – нива на Станка Атанасова Златева, № 000053 – полски път на
общината, № 000041 – полски път на общината,
№ 006012 – нива на Петко Краев Вълчев.
– Сумата 19 800 лв., представляваща пазарната
стойност към момента на отчуждаване на нива в
местността Гроба, с площ 10 дка, четвърта категория, съставляваща имот № 020004 по плана за земеразделяне, при граници: имот № 020006 – нива,
имот № 020007 – нива, имот № 020001 – нива, имот
№ 020003 – нива, кадастрален № 000011 – полски
път, и имот № 020005 – нива, и нива в местността
Домузлука с площ 12,021 дка, четвърта категория,
съставляваща имот № 044001 по плана за земеразделяне, при граници: кадастрален № 000887 – полски път, кадастрален № 000125 – полски път, имот
№ 044009 – нива, кадастрален № 000731 – полски
път.
– Сумата 402 550,60 лв., представляваща пазарната стойност към момента на отчуждаване
на поземлен имот – нива с площ 58,329 дка, трета
категория, намираща се в местността Резерва, представляваща имот с идентификатор № 77390.17.22
по кадастралната карта на с. Храброво, община
Балчик, област Добрич, при граници и съседи за
имота: имот с идентификатор 77390.17.14, имот с
идентификатор 77390.17.13, имот с идентификатор
77390.17.58, имот с идентификатор 77390.17.21, имот с
идентификатор 77390.17.23, и поземлен имот – нива
с площ 116,685 дка, трета категория, намираща
се в местността Резерва, представляваща имот с
идентификатор № 77390.17.23 по кадастралната
карта на с. Храброво, община Балчик, област
Добрич, при граници и съседи за имота: имот с
идентификатор 77390.17.54, имот с идентификатор
77390.17.14, имот с идентификатор 77390.17.58, имот
с идентификатор 77390.17.22, имот с идентификатор 77390.17.57.
– Сумата 20 536,22 лв., представляваща пазарната стойност към момента на отчуждаване на
поземлен имот, намиращ се в селищно образувание – местност Боровец-юг, във Варна, с площ
600 кв. м, представляващ ПИ с идентификатор
№ 10135.5403.2551, трайно предназначение на
територията – урбанизирана, начин на трайно
ползване – ниско застрояване, при граници по
скица: ПИ с № 10135.5403.2566, 10135.5403.2565,
10135.5403.4573, 10135.5403.9658 и 10135.5403.3621,
ведно с всички намиращи се в гореописания имот
подобрения и насаждения.
– Сумата 73 734 лв., представляваща пазарната
стойност към момента на придобиване на апартамент № 96 с идентификатор № 10135.4502.38.5.72,
разположен на осмия етаж в сграда с идентификатор № 10135.4502.38.5, с административен адрес
Варна, ж.к. Владислав Варненчик, бл. 405, вх. 7,
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ет. 8, ап. 96, състоящ се от: стая, кухня, трапезария, тоалетна, баня, коридор и два балкона,
със застроена площ 51,24 кв. м, при граници по
документ за собственост: апартаменти от вх. 6,
паркинг, стълбище и тревни площи и при граници по схема на същия етаж: самостоятелни
обекти с идентификатори № 10135.4502.38.5.46,
10135.4502.38.5.71, под обекта: самостоятелен
обект с идентификатор № 10135.4502.38.5.69, над
обекта: няма, ведно с принадлежащото му избено
помещение без посочен номер, с площ 3,10 кв. м,
при граници: коридор, тоалетна, коридор, изба
на ап. № 90 и стълбище, както и 0,8949 % ид.ч.
от общите части на сградата и от правото на
строеж върху поземления имот, в който същата
е построена, представляващ ПИ с идентификатор
№ 10135.4502.38.
– Сумата 31 000 лв., представляваща пазарната стойност към момента на отчуждаване на
поземлен имот с идентификатор № 10135.2510.657
по кадастрална карта на гр. Варна, с адрес на
поземления имот: Варна, район „Приморски“,
СО „Добрева чешма“, с площ 600 кв. м, с трайно
предназначение на територията – урбанизирана,
начин на трайно ползване – ниско застрояване,
при граници за имота: имоти с идентификатори 10135.2510.658, 10135.2510.9086, 10135.2510.660,
10135.2510.656, 10135.2510.1703 и 10135.2510.1702.
– Сумата 7500 лв., представляваща пазарната
стойност към момента на отчуждаване на лек
автомобил марка „БМВ“, модел „525 ТДС A“, с
peг. № ТХ 0990 ХА, рама № WBADF8103BT00386,
двигател № 256Т133908490, дата на първа регистрация 15.07.1996 г.
– Сумата 2500 лв., представляваща пазарната
стойност към момента на отчуждаване на лек
автомобил марка „Рено“, модел „Меган Сценик“,
с peг. № ТХ 2573 ХА, рама № VF1JA0F0516333768,
двигател № K7MA702DC64918, дата на първа регистрация 3.06.1997 г.
– Сумата 6000 лв., представляваща пазарната
стойност към момента на отчуждаване на лек
автомобил марка „Мерцедес“, модел „С 500“, с
peг. № ТХ 8664 ХА, рама № WDB1400501А247485,
двигател № 11997012060282, дата на първа регистрация 30.03.1995 г.
От Борислав Димитров Команчев и Жерардин
Иванова Иванова на основание чл. 72 във връзка с
чл. 63, ал. 2, т. 2 и чл. 62 ЗОПДНПИ:
– Сумата 149 940 лв., представляваща пазарната стойност към момента на придобиване на
поземлен имот с идентификатор № 10135.2564.204
по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Варна, намиращ се във Варна, к.к. Св.
св. Константин и Елена, ул. 8-ма № 124, с площ
735 кв. м, с трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – за
друг обществен обект, комплекс, при граници за
имота: имоти с идентификатори 10135.2564.205,
10135.2564.206, 10135.2564.207 и 10135.2564.1176.
– Сумата 2450 лв., представляваща пазарната
стойност към момента на отчуждаване на мотоциклет марка „Малагути“, модел „Пъсуърд“,
с peг. № В 6008 К, рама № ZJM76010276008594,
двигател № 4MS006649, дата на първа регистрация
22.03.2007 г.
– Сумата 6500 лв., представляваща пазарната
стойност към момента на отчуждаване на лек
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автомобил марка „Нисан“, модел „X Трейл“, с
peг. № В 3747 PC, рама № JN1TEN30U0017107,
двигател № YD22062059, дата на първа регистрация 23.12.2002 г.
Производството по делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 7.12.2017 г.
в 14,30 ч. на основание чл. 74, ал. 2 ЗОПДНПИ.
Указва на заинтересованите лица, че могат
да предявят своите претенции върху описаното
имущество и суми най-късно до датата на първото по делото заседание, насрочено за 7.12.2017 г.
5831
Варненският окръжен съд, гражданско отделение, обявява, че е образувано гражданско дело
№ 97/2017 г. по предявен иск от Комисията за
отнемане на незаконно придобито имущество с
БУЛСТАТ 131463734 чрез председателя Пламен
Георгиев Димитров с адрес за призоваване:
гр. Варна, ул. Алеко Константинов № 17, ет. 1
(входа от ул. Баба Тонка), срещу Маркус Майер,
роден на 19.08.1970 г. в Германия, гр. Райнбек, с
немско гражданство, адрес в Германия, провинция Шлезвиг-Холщайн (Schleswig-Holstein): 23847
Ретвиш (Rethwisch), Тройхолцер Щрасе (Treuholzer
strasse) 14, адрес в България: Димитровград,
бул. Димитър Благоев № 24, вх. Б, ет. 5, ап. 9,
Донка Димитрова Майер, родена на 31.12.1973 г.
в Хасково, с постоянен адрес: Димитровград,
бул. Димитър Благоев № 24, вх. Б, ет. 5, ап. 9, от
30.08.2000 г. и настоящ адрес: Германия, провинция Шлезвиг-Холщайн (Schleswig-Holstein): 23847
Ретвиш (Rethwisch), Тройхолцер Щрасе (Treuholzer
strasse) 14, лично и в качеството є на законен представител на Ренате Майер, родена на 16.12.1999 г.,
акт за раждане № 0297 от 29.08.2000 г. на Община
Димитровград, гражданство: България и Германия,
постоянен адрес: Димитровград, бул. Димитър
Благоев № 24, вх. Б, ет. 5, ап. 9; настоящ адрес:
Германия от 7.02.2006 г., и ТД „Донмаре“ – ООД,
ЕИК: 106629684, със седалище и адрес на управление: гр. Мездра, ул. Оборище № 6, представлявано
от управителя Маркус Майер, роден на 19.08.1970 г.,
с което е предявен иск с правно основание чл. 63,
ал. 2, т. 1 и 2 във връзка с чл. 74 ЗОПДНПИ и
цена на иска: 536 049,42 лв., за отнемане в полза
на държавата на следното имущество:
На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 и 4 във връзка
с чл. 62 ЗОПДНПИ от Маркус Майер и Донка Димитрова Майер сумата 3500 лв., представляваща
равностойността на дружествените дялове от
„Донмаре“ – ООД – Мездра, с ЕИК: 106629684.
На основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2,
т. 3 и чл. 62 ЗОПДНПИ от Ренате Майер сумата
общо в размер 8340 лв., представляваща разликата между пазарната стойност на недвижимите
имоти, отчуждени с НА № 199, т. II, pег. № 3594,
дело № 215 от 8.08.2007 г., и преобразуваната сума
за закупуването на недвижими имоти, придобити с НА № 51, т. IV, pег. № 6367, н. д. № 595 от
29.10.2007 г.; № 52, т. IV, pег. № 6368, н. д. № 596
от 29.10.2007 г. и № 61, т. IV, pег. № 6418, н. д.
№ 605 от 31.10.2007 г.
На основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 3
и чл. 62 ЗОПДНПИ от Ренате Майер:
– Сумата общо в размер 25 900 лв., получена
от продажбата на поземлен имот № 049137 по
плана за земеразделяне на с. Кичево, община
Аксаково, област Варна, местността Кумсал, с
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площ 6000 кв. м, с начин на трайно ползване:
нива, трета категория, при граници: имоти с пл.
№ 049138, 049043, 049044, 000285.
– Сумата общо в размер 20 550 лв., получена
от продажбата на поземлен имот № 049044 по
плана за земеразделяне на с. Кичево, община
Аксаково, област Варна, местността Кумсал, с
площ 4760 кв. м, с начин на трайно ползване:
нива, трета категория, при граници на имота:
имоти № 000273, 049043, 049137, 000285.
– Сумата общо в размер 9000 лв., получена
от продажбата на лек автомобил марка „Мицубиши“, модел „Паджеро“, pег. № X 0177 АР, рама
№ JMB0NV440RJ000268, двигател № 4D26GG0531,
цвят: зелен, дата на първа регистрация 11.05.1994 г.
На основание чл. 63, ал. 2, т. 3 във връзка с чл. 62
ЗОПДНПИ от Ренате Майер:
– Урегулиран поземлен имот IX-190 в квартал 36 по плана за регулация на с. Константиново,
община Симеоновград, област Хасково, одобрен
със заповед 541 от 1991 г., целият незастроен, с площ
1795 кв. м съгласно скица № 329 от 10.10.2007 г. на
Община Симеоновград, при граници: от две страни
улици; УПИ VIII-189, УПИ VI-189 и УПИ Х-190,
придобит с нотариален акт за покупко-продажба
на недвижим имот № 51, т. IV, pег. № 6367, н. д.
№ 595 от 29.10.2007 г., вписан в СВ при АВ – Харманли, като акт № 10, т. XIII, вх. рег. № 3355, дело
№ 2633/2007 г. Пазарната стойност на имота към
настоящия момент е 6328,80 лв.
– Урегулиран поземлен имот Х-190 в квартал 36
по плана за регулация на с. Константиново, община Симеоновград, област Хасково, одобрен със
заповед 541 от 1991 г., целият незастроен, с площ
1135 кв. м съгласно скица № 329 от 10.10.2007 г.
на Община Симеоновград, при граници: улица,
УПИ IX-190, УПИ V-190 и УПИ XI-191, придобит
с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 51, т. IV, pег. № 6367, н. д. № 595
от 29.10.2007 г., вписан в СВ при АВ – Харманли, като акт № 10, т. XIII, вх. рег. № 3355, дело
№ 2633/2007 г. Пазарната стойност на имота към
настоящия момент е 6328,80 лв.
– Урегулиран поземлен имот V-190 в квартал 36
по плана за регулация на с. Константиново, община Симеоновград, област Хасково, одобрен със
заповед 541 от 1991 г., целият с площ 2192 кв. м
съгласно скица № 330 от 10.10.2007 г. на Община
Симеоновград, при граници: УПИ VI-189, УПИ
Х-190, УПИ XI-191 и УПИ IV-191, придобит с
нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 52, т. IV, pег. № 6368, н. д. № 596
от 29.10.2007 г., вписан в СВ при АВ – Харманли, като акт № 11, т. XIII, вх. рег. № 3356, дело
№ 2634/2007 г. Пазарната стойност на имота към
настоящия момент е 4576,90 лв.
– Урегулиран поземлен имот IV-191 в квартал 36 по плана за регулация на с. Константиново,
община Симеоновград, област Хасково, одобрен
със заповед 541 от 1991 г., целият незастроен, с площ
1338 кв. м съгласно скица № 336 от 22.10.2007 г.
на Община Симеоновград, при граници: улица,
УПИ V-190, УПИ XI-191 и УПИ III-192, придобит
с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 61, т. IV, pег. № 6418, н. д. № 605
от 31.10.2007 г., вписан в СВ при АВ – Харманли, като акт № 26, т. XIII, вх. рег. № 3385, дело
№ 2653/2007 г. Пазарната стойност на имота към
настоящия момент е 5613,50 лв.;
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– Урегулиран поземлен имот XI-191 в квартал 36 по плана за регулация на с. Константиново,
община Симеоновград, област Хасково, одобрен
със заповед 541 от 1991 г., целият незастроен, с площ
1480 кв. м съгласно скица № 336 от 22.10.2007 г.
на Община Симеоновград, при граници: улица,
УПИ XII-193, УПИ III-192 и УПИ IV-190, УПИ
V-190 и УПИ Х-190, придобит с нотариален акт за
покупко-продажба на недвижим имот № 61, т. IV,
pег. № 6418, н. д. № 605 от 31.10.2007 г., вписан в
СВ при АВ – Харманли, като акт № 26, т. XIII; вх.
рег. № 3385, дело № 2653/2007 г. Пазарната стойност на имота към настоящия момент е 5613,50 лв.
На основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2,
т. 2 и чл. 62 ЗОПДНПИ от Маркус Майер и Донка
Димитрова Майер:
– Сумата в размер 300 лв., получена при
бракуването на лек автомобил марка „Фолксваген“, модел „Голф“, pег. № X 9383 АХ, рама
№ WVWZZZ1HZPW683030, двигател № ABU088992,
цвят: лилав металик, дата на първа регистрация:
26.05.1993 г.
На основание чл. 63, ал. 2, т. 2 във връзка с чл. 62
ЗОПДНПИ от Маркус Майер и Донка Димитрова
Майер:
– Лек автомобил марка „Рено“, модел „Меган Сценик“, pег. № OD-W W 55, № на рама
VF1JZ0FB641001696, модел 2009 г. Пазарната
стойност към настоящия момент е 8000 лв.
– Лек автомобил марка „Тойота“, модел „Айго“,
pег. № OD-PP 234, № на рама JTDKG10C40N750444,
модел 2014 г. Пазарната стойност към настоящия
момент е 18 000 лв.
На основание чл. 66, ал. 2 във връзка с чл. 62
ЗОПДНПИ от „Донмаре“ – ООД, ЕИК 106629684:
– Поземлен имот № 041006 по плана за земеразделяне на землището на с. Кичево, община
Аксаково, област Варна, местността Ташлъ пунар, с начин на трайно ползване: нива, с площ
11 621 кв. м, от които 3309 кв. м шеста категория
на земята при неполивни условия, 1366 кв. м
четвърта категория на земята при неполивни
условия и 6946 кв. м трета категория на земята
при неполивни условия, при граници: имоти с
пл. № 041005, 000277, 041007, 041017, 041016, 041015,
041014, 041013. Пазарната стойност на имота към
настоящия момент е 55 670 лв.
– Поземлен имот № 049139 по плана за земеразделяне на землището на с. Кичево, община
Аксаково, област Варна, местността Кумсал, с
начин на трайно ползване: нива, трета категория на земята при неполивни условия, с площ
6000 кв. м, при граници: имоти с пл. № 049138,
049043, 000272, 000278. Пазарната стойност на
имота към настоящия момент е 33 780 лв.
– Поземлен имот № 049138 по плана за земеразделяне на землището на с. Кичево, община
Аксаково, област Варна, местността Кумсал, с
начин на трайно ползване: нива, трета категория на
земята при неполивни условия, с площ 7300 кв. м,
при граници: имоти с пл. № 049137, 049043, 049139,
000278, 000285. Пазарната стойност на имота към
настоящия момент е 41 100 лв.
– Поземлен имот № 049043 по плана за земеразделяне на землището на с. Кичево, община Аксаково, област Варна, местността Кумсал, с начин на
трайно ползване: нива, трета категория на земята
при неполивни условия, с площ 7600 кв. м, при
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граници: имоти № 049041, 049042, 000272, 049139,
049138, 049137, 049044, 000273. Пазарната стойност
на имота към настоящия момент е 42 790 лв.
– Поземлен имот № 049041 по плана за земеразделяне на с. Кичево, община Аксаково, област
Варна, местността Кумсал, с площ 3549 кв. м, с
начин на трайно ползване: нива, трета категория,
при граници: имоти с № 049040, 049042, 049043,
000273. Пазарната стойност на имота към настоящия момент е 19 980 лв.
– Поземлен имот № 049040 по плана за земеразделяне на с. Кичево, община Аксаково, област
Варна, местността Кумсал, с площ 5000 кв. м, с
начин на трайно ползване: нива, трета категория
на земята при неполивни условия, при граници:
имоти № 049039, 000272, 049042, 049041, 000273.
Пазарната стойност на имота към настоящия
момент е 28 150 лв.
– Поземлен имот № 042109 по плана за земеразделяне на землище на с. Кичево, община
Аксаково, област Варна, намиращ се в местността
Ташлъ пунар, с площ 4350 кв. м, с променено
предназначение: жилищна територия, съгласно
Решение № 5 от 9.06.2005 г. на комисията по чл. 17,
ал. 1, т. 1 ЗОЗЗ при ОДЗГ – Варна, към МЗГ, при
граници: имоти № 000209, 000242, 042110, 042119.
Пазарната стойност на имота към настоящия
момент е 35 370 лв.
– Поземлен имот № 042111 по плана за земеразделяне на землище на с. Кичево, община
Аксаково, област Варна, намиращ се в местността
Ташлъ пунар, с площ 7000 кв. м, с променено
предназначение: жилищна територия, съгласно
Решение № 5 от 9.06.2005 г. на комисията по чл. 17,
ал. 1, т. 1 ЗОЗЗ при ОДЗГ – Варна, към МЗГ, при
граници: имоти № 042110, 000242, 042112, 042121.
Пазарната стойност на имота към настоящия
момент е 56 910 лв.
– Поземлен имот № 042112 по плана за земеразделяне на землище на с. Кичево, община
Аксаково, област Варна, намиращ се в местността
Ташлъ пунар, с площ 9000 кв. м, с променено
предназначение: жилищна територия, съгласно
Решение № 3 от 20.04.2005 г. на комисията по
чл. 17, ал. 1, т. 1 ЗОЗЗ при ОДЗГ – Варна, към
МЗГ, при граници: имоти с пл. № 042111, 000242,
042113, 042122, 042121. Пазарната стойност на имота
към настоящия момент е 73 170 лв.
– С у м а т а в р а з м е р 9 7 7,9 2 л в., в н е с е на по разплащателна сметка в евро с IBAN
BG38RZBB91551456166007, открита на 29.10.2007 г.,
закрита на 9.01.2013 г., титуляр „Донмаре“ – ООД,
гр. Мездра.
– С у мат а в ра змер 10 0 л в., вне с е на по разплащателна сметка в левове IBAN
BG50RZBB91551056166018, открита на 29.10.2007 г.,
закрита на 9.01.2013 г., с титуляр „Донмаре“ – ООД,
гр. Мездра.
На основание чл. 72 във връзка с чл. 66, ал. 2 и чл. 62
ЗОПДНПИ от „Донмаре“ – ООД, ЕИК 106629684:
– Сумата в размер 26 000 лв., получена от
продажбата на поземлен имот № 042110 по плана за земеразделяне на землище на с. Кичево,
община Аксаково, област Варна, намиращ се в
местността Ташлъ пунар, с площ 4350 кв. м, с
променено предназначение: жилищна територия,
съгласно Решение № 5 от 9.06.2005 г. на комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1 ЗОЗЗ при ОДЗГ – Варна,
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към МЗГ, при граници: имоти № 042109, 000242,
042111, 042120, 042119.
Производството по делото е насрочено за
разглеждане в открито съдебно заседание на
13.12.2017 г. в 14 ч. на основание чл. 74, ал. 1 и 2
ЗОПДНПИ.
Указва на заинтересованите лица, че могат
да предявят своите претенции върху описаното
имущество и суми най-късно до приключване
на първото по делото заседание, насрочено за
13.12.2017 г.
5832
Великотърновският окръжен съд обявява, че
на 7.07.2017 г. е образувано гр. д. № 571/2017 г. по
описа на ВТОС по предявен от Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, София,
иск с правно основание чл. 74, ал. 1 ЗОПДНПИ
срещу Йордан Георгиев Ганчев, Гиргина Георгиева
Ганчева и Гечо Йорданов Ганчев – и тримата с
постоянен адрес гр. Павликени, ул. Янтра № 14,
за отнемане в полза на държавата на имущество
на обща стойност 58 923,79 лв., за което не са
установени законни източници на средства, както
следва:
От Гечо Йорданов Ганчев:
Недвижим имот: 1/2 идеална част от урегулиран
поземлен имот XVI-126, квартал 12 по устройствен
план на гр. Павликени, област Велико Търново,
ул. Янтра № 14, целият с площ 615 кв. м, заедно
с целия първи жилищен етаж с площ 115 кв. м от
построената в имота двуетажна жилищна сграда
и целия гараж с площ 15 кв. м, построен в западната част на дворното място, както и всички
подобрения и трайни насаждения, намиращи се
в западната част на имота, при граници и съседи:
улица, УПИ XVІІ-125, УПИ III-127а и УПИ XV129, за сумата 9500 лв.
От Йордан Георгиев Ганчев и Гиргина Георгиева
Ганчева:
Лек автомобил марка „БМВ 525 И“ с рег.
№ ВТ7974ВН, рама № WBADM42030GH77497 и
двигател № 256S433092104.
Лек автомобил марка „Мерцедес Е 300 ТД“ с
рег. № ВТ5419ВС, рама № WDB2100251A867259 и
двигател № 60696212058202.
От Йордан Георгиев Ганчев и Гиргина Георгиева
Ганчева:
Сумата 4880 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчу ж даване на
лек автомобил марка „Мерцедес 200 Е“ с рег.
№ ВТ7831ВВ, рама № WDB1240211B721155, двигател № 10296310139654.
Сумата 6800 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаването на
лек автомобил марка „Мерцедес Ц 220“ с рег.
№ ВТ0288ВТ, рама № WDB2021931F735534 и двигател № 61196030005947.
От Гиргина Георгиева Ганчева:
Сумата 783,32 лв., представляваща получени
без правно основание суми чрез системата Western
Union с наредител Тодор Георгиев Петров.
Сумата 1307 лв., представляваща внесени на каса
суми по сметка с IBAN BG04BPBI79311045448802
при банка „Юробанк България“ – АД.
Сумата 17 257,91 лв., представляваща внесени на
каса суми по сметка с IBAN BG04BPBI79311045448801
при банка „Юробанк България“ – АД.
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Сумата 100 лв., представляваща внесени на каса
суми по сметка с IBAN BG04BPBI79311045448803
при банка „Юробанк България“ – АД.
От Йордан Георгиев Ганчев
Сумата 19,56 лв., представляваща внесени на каса
суми по сметка с IBAN BG80RZBB91551000567697
при банка „Райфайзенбанк“ – АД.
Сумата 376 лв., представляваща внесени на каса
суми по сметка с IBAN BG09UBBS800210345410140
при банка „ОББ“ – АД.
Делото е насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание на 7.12.2017 г. от 10 ч. В двумесечен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“ заинтересованите лица,
които претендират самостоятелни права върху
имуществото – предмет на отнемане в настоящото
производство – могат да встъпят в производството, като предявят съответния иск пред ВТОС по
настоящото дело.
5601
Благоевградският окръжен съд, търговско
отделение, 7 състав, уведомява Сузи Бадолиан
Джиджиран, гражданка на Република Франция,
притежаваща паспорт № 04АІ29840, издаден на
19.05.2004 г., родена на 28.05.1961 г., че е ответница по т.д. № 134/2015 г. по описа на същия съд,
заведено от „И Ар Би Лизинг“ – ЕАД. В двуседмичен срок считано от датата на обнародване
на настоящото обявление в „Държавен вестник“
ответницата Сузи Бадолиан Джиджиран може да
получи книжата, намиращи се в деловодството
на Окръжния съд – Благоевград, или да посочи
адрес, на който да є се връчат.
5810
Шуменският окръжен съд на основание чл. 14,
ал. 4 ЗЮЛНЦ обявява, че по т.д. по несъстоятелност
№ 54/2017 г. с молител – Националната агенция
за приходите, София, и ответник – сдружение с
общественополезна дейност „Свят с равни права“
с БУЛСТАТ 127568472, със седалище и адрес на
управление: гр. Върбица, област Шумен, ул. Баба
Тонка № 7, представлявано от Гюлбенур Хюсеинова Шарбанова, по което има постановено решение
№ 64 от 26.07.2017 г., с което: Обявява неплатежоспособността на сдружение с общественополезна
дейност „Свят с равни права“, БУЛСТАТ 127568472,
със седалище и адрес на управление гр. Върбица,
ул. Баба Тонка № 7, представлявано от Гюлбенур
Хюсеинова Шарбанова. Определя начална дата
на неплатежоспособността – 1.01.2010 г. Открива
производството по несъстоятелност на сдружение
с общественополезна дейност „Свят с равни права“. Допуска обезпечение чрез налагане на запор
и възбрана върху имуществото на търговското
дружество. Прекратява дейността на сдружение
с общественополезна дейност „Свят с равни
права“. Обявява сдружение с общественополезна
дейност „Свят с равни права“ в несъстоятелност.
Спира производството по несъстоятелност по
т. д. № 54/2017 г. по описа на ШОС. Осъжда
сдружение с общественополезна дейност „Свят
с равни права“ да заплати на Националната
агенция за приходите, София, сумата 450 лв., от
които 350 лв., представляващи направените от
кредитора разноски по делото, и 100 лв. юрисконсултско възнаграждение. Осъжда сдружение с
общественополезна дейност „Свят с равни права“
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да заплати по сметка на ШОС държавна такса в
размер 250 лв. Решението подлежи на незабавно
вписване в регистъра на юридическите лица с
нестопанска цел при ШОС, като за целта следва
да се изпрати незабавно препис от него и следва
да се обнародва в „Държавен вестник“ предвид
разпоредбата на чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ. Решението
да се впише в книгата по чл. 634в, ал. 1 ТЗ. Решението подлежи на обжалване в 7-дневен срок
от датата на обнародване в „Държавен вестник“
пред Апелативния съд – Варна.
5779
Софийският градски съд на основание чл. 679
ТЗ призовава длъжника, синдика и кредиторите
от събрание на кредиторите на „Атриум България“ – ЕООД (в несъстоятелност), с ЕИК 130749565
по т.д. № 458/2013 г. на СГС, ТО, VІ-8 състав, да
се явят в заседание на 28.08.2017 г. от 14,30 ч. по
т.д. № 2154/2017 г. на СГС, ТО, VІ-1 състав, образувано по искане на кредитора „Дитрих Брос
Дивелопмънтс“ – СА, по чл. 679 ТЗ за отмяна на
решение на събрание на кредиторите на „Атриум
България“ – ЕООД (в несъстоятелност), ЕИК
130749565 по т.д. № 458/2013 г. на СГС, ТО, VІ-8
състав. Заседанието ще се проведе в Софийския
градски съд, бул. Витоша № 2.
5865
Софийският градски съд, търговско отделение,
VІ-13 състав, съобщава, че СДЧП „Американски
звуци“, с адрес София, ж.к. Иван Вазов, ул. Д-р
Стефан Сарафов № 20, бл. 1, ет. 4, ап. 15, е депозирало молба за откриване по отношение на
него на производство по несъстоятелност с вх.
№ 98064 от 20.07.2016 г., по която е образувано
т.д. № 6185/2016 г. по описа на Софийския градски
съд, търговско отделение, VІ-13 състав.
5753
Софийският градски съд, търговско отделение,
VІ-13 състав, обявява неплатежоспособността на
„Партия за хората от народа“, вписана в СГС по
ф.д. № 626/2010 г., ЕИК 176050359, със седалище
и адрес на управление София, бул. Ал. Стамболийски № 130 – 132, ет. 6, офис 9А, чрез своя
ликвидатор – г-н Иван Стефанов Купенов, със
съдебен адрес София, ж.к. Гоце Делчев, бл. 259, вх.
А, партер, офис № 1, с начална дата – 21.09.2011 г.
Открива производство по несъстоятелност на
„Партия за хората от народа“. Допуска обезпечение
чрез налагане на обща възбрана и запор върху
имуществото на „Партия за хората от народа“. Постановява прекратяване на дейността на „Партия
за хората от народа“. Обявява в несъстоятелност
„Партия за хората от народа“. Спира на основание чл. 631, ал. 1 ТЗ производство по дело по
несъстоятелност – т.д. № 4278/2014 г., СГС, т.о.,
VІ-13 състав. Производството по несъстоятелност
може да бъде възобновено в срок една година от
вписването на решението по ал. 1 по молба на
длъжника или на кредитор, ако молителят удостовери, че е налице достатъчно имущество или
ако депозира сума за предплащане на началните
разноски в размер 5000 лв. по реда на чл. 629б ТЗ.
5864
Со фи йск и я т г ра дск и с ъд на о снова н ие
чл. 17, ал. 1, т. 8 ЗПП вписва промени по ф.д.
№ 11104/2002 г. за политическа партия с наименование „Български социалдемократи“ следните
промени в подлежащи на вписване обстоятелства
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съобразно решения на Националния комитет от
22.04.2017 г.: Заличава като член на Изпълнителното бюро Еленко Любомиров Божков. Вписва
нови членове на Изпълнителното бюро, както
следва: Анета Маринова Григорова – заместникпредседател, Рашко Иванов Иванов – заместникпредседател, Даниела Стоянова Йорданова. След
вписване на посочените промени съставът на
Изпълнителното бюро на политическа партия
„Български социалдемократи“ е, както следва:
Александра Йорданова Христова – председател,
Анета Маринова Григорова – заместник-председател, Рашко Иванов Иванов – заместник-председател, Георги Чавдаров Анастасов – генерален
секретар, Георги Михайлов Георгиев, Даниела
Стоянова Йорданова, Елена Димитрова Петрова,
Искрен Руменов Маринов.
5866
Со фи йск и я т г р а дск и с ъд на о снова н ие
чл. 17, ал. 1, т. 8 ЗПП вписва промени по ф.д.
№ 7509/1997 г. за политическа партия с наименование „Земеделски народен съюз“ (ЗНС): Вписва
нов състав на Изпълнителния съвет на ПП „Земеделски народен съюз“, както следва: Румен
Маринов Йончев – председател, Мария Николова
Кунина – зам.-председател по организационните
и административните въпроси, Явор Илиев Хайтов – зам.-председател по политическите въпроси,
Георги Александров Ковачев – зам.-председател
по финансовите въпроси, Хранимир Борисов
Генчев – организационен секретар, Димитър Николов Тадаръков, Райна Лалова Дончева, Недялко
Тенев Недялков, Вергил Георгиев Кацов, Михаил
Костов Парталозов, Гергана Николова Калпачка,
Петър Стефанов Личев – член, Чавдар Стоянов Чавдаров – членове на Управителния съвет, Светлин
Димитров Танчев – председател на Управителния
съвет, член на Изпълнителния съвет по право.
Вписва Стефан Асенов Кавазов като нов член на
Контролния съвет на ПП „Земеделски народен
съюз“ на мястото на подалия оставка Йордан
Красимиров Симонски. ПП „Земеделски народен
съюз“ (ЗНС) ще се представлява от председателя
на партията – Румен Маринов Йончев.
5867

ПОК А НИ И СЪОБЩЕНИ Я
8. – Управителният съвет на Българската
браншова камара на енергетиците – София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 19.09.2017 г. в 16 ч. в сградата на „НЕК“ – ЕАД,
София, при следния дневен ред: 1. отчетен доклад
на управителния съвет – обсъждане и приемане;
2. доклад на контролния съвет; 3. приемане на
насоки за дейността на управителния съвет на
ББКЕ; 4. приемане на бюджета на ББКЕ; 5. избор на управителен съвет; 6. избор на контролен
съвет; 7. промяна на чл. 5 от устава на ББКЕ:
„Чл. 5. Браншовата камара е юридическо лице със
седалище София и адрес на управление община
„Сердика“, ул. Рила № 5.“; 8. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 17 ч. и при същия
дневен ред.
5902
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2. – Управителният съвет на Сдружението на
завършилите Стопанския факултет на СУ „Св. Кл.
Охридски“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
и чл. 26, ал. 3 от устава на сдружението свиква
общо събрание на 27.09.2017 г. в 18 ч. в София,
бул. Цариградско шосе № 125, бл. 3, зала 400,
при следния дневен ред: 1. приемане на отчета
за дейността на управителния съвет за 2015 г. и
2016 г. и освобождаването му от отговорност за
този период; 2. приемане на програма за осъществяване на общественополезна дейност за 2017 г.;
3. избор на членове на управителния съвет; 4.
приемане план за дейността на сдружението; 5.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе един час покъсно същия ден, на същото място и при същия
дневен ред.
5811
127. – Управителният съвет на сдружение
„Съюз на транспортните синдикати в България“
(СТСБ), София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и
чл. 27 от устава на сдружението свиква редовно
общо събрание на 29.09.2017 г. в 14,30 ч., което ще
се проведе на адрес: Golden Star City Resort, Pavlou
Kountouriotou 73 Perea, Thessaloniki 57019 Greece
T: +30 23920 22755 (Гърция, Солун 57019, Павло
Контуриоту 73 Переа, хотел „Голдън Стар Сити
Ризорт“), при следния дневен ред: 1. вземане на
решение за освобождаване на членове на управителния съвет (ИК); 2. избор на нови членове на
управителния съвет (ИК); 3. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 22(4)
от устава на сдружението общото събрание ще се
проведе същия ден един час по-късно, на същото
място при същия дневен ред независимо от броя
на присъстващите членове на сдружението.
5853
22. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Асоциация на прокурорите в България“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо отчетно-изборно събрание на 30.09.2017 г. в
10 ч. в София, в сградата на Съюза на юристите
в България, ул. Пиротска № 7, ет. 2, при следния
дневен ред 1. отчет за дейността на АПБ през
2016 – 2017 г.; 2. финансов отчет и доклад за проведения одит; 3. обсъждане на изборите за членове
на ВСС; 4. промяна на устава на АПБ; 5. избор
на председател на УС; 6. връчване на наградата
„Прокурор на годината; 7. други. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
5854
1. – Председателите на сдружение с нестопанска
цел „Национален съюз на синдиците“ – София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свикват общо събрание
на членовете на сдружението на 30.09.2017 г. в 11 ч.
в сградата на Община Велико Търново – Голяма
зала, Велико Търново, пл. Майка България № 2, при
следния дневен ред: 1. изслушване на доклада на
председателите на сдружението за осъществената
дейност през периода от датата на регистрация до
провеждане на събранието (проект за решение:
приема за сведение доклада на председателите);
2. приемане на етичен кодекс на членовете на
сдружението (проект за решение: приема изработения от управителния съвет проект на етичен
кодекс на членовете на сдружението); 3. вземане
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на решение за създаване на постоянно действащи
специализирани комисии (проект за решение:
създава две постоянно действащи комисии с общ
състав по 7 членове, а именно: нормативна, която
ще се занимава с изготвяне на предложения за
промени в законодателството, касаещи статута на
синдика, и етична, която да изготвя становища по
сигнали за нарушения на приетия етичен кодекс
и да изготвя процедури, унифициращи работния
процес на синдиците).
5875
10. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Българска асоциация Компресиран природен газ“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно общо събрание на сдружението
на 2.10.2017 г. в 10,30 ч. в София, бул. Илиянци
№ 70, при следния дневен ред: 1. промяна на адреса на управление на сдружението и промяна в
устава, която да отразява промяната в адреса на
управление; 2. отчет на управителния съвет; 3.
освобождаване на членовете на УС; 4. избор на
управителен съвет; 5. разни.
5746
27. – Управителният съвет на Българската
хотелиерска и ресторантьорска асоциация, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно
общо събрание на членовете на сдружението на
4.10.2017 г. в 13,30 ч. в хотел „Жасмин“ в София,
бул. Симеоновско шосе № 252, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на УС в периода
1.01.2016 – 4.10.2017 г.; 2. приемане на годишния
финансов отчет на БХРА за 2016 г. и финансов отчет
за периода 1.01.2017 г. – 4.10.2017 г.; 3. доклад на
КС за дейността в периода 1.01.2016 г. – 4.10.2017 г.;
4. освобождаване от отговорност на членовете на
УС и КС за дейността им до 4.10.2017 г.; 5. освобождаване от длъжност на досегашния председател на БХРА; 6. изменения в устава на БХРА; 7.
избор на нов/и председател/и на БХРА; 8. избор
на нов/и член/ове на УС на БХРА; 9. избор на
почетен председател на БХРА; 10. разни. Членовете на сдружението се легитимират за участие
в събранието с лична карта – за физическите
лица, или актуално съдебно удостоверение на
съответното юридическо лице, чийто представител
се легитимира с лична карта. В случай на представителство – пълномощното на представителя
следва да бъде изрично, като съдържа дневния
ред на събранието и начина на гласуване по
него. Общото събрание се счита за законно, ако
в обявения час присъстват повече от половината
от редовните членове на сдружението с право
на глас. При липса на кворум в определения час
събранието се отлага за един час по-късно при
същия дневен ред и се счита за законно, колкото
и членове да се явят. Материалите за събранието са на разположение на членовете в офиса на
сдружението в София, ул. Триадица № 5Б, ет. 1.
5775
5. – Управителният съвет (Националният
комитет) на Българското дружество по големите язовири – София, на основание чл. 26, ал. 3
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 5.10.2017 г. в
17 ч. в зала 205А на Хидротехническия факултет
на Университета по архитектура, строителство и
геодезия, София, бул. Христо Смирненски № 1,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
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Българското дружество по големите язовири; 2.
доклад на контролния съвет; 3. избор на нов състав на управителния съвет и контролния съвет; 4.
избор на председател и секретар на управителния
съвет; 5. разни. Поканват се всички индивидуални и колективни членове да вземат участие в
събранието.
5467
17. – Управителният съвет на Българската
браншова камара „Пътища“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
членовете на камарата на 5.10.2017 г. в 11 ч. в
София, Централ хотел „Форум“, бул. Цар Борис
ІІІ № 41, при следния дневен ред: 1. промени в
устава; 2. вземане на решение относно дължимостта и размера на имуществените вноски; 3.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието се отлага с един час покъсно при същия дневен ред и на същото място.
Материалите по дневния ред са на разположение
на всички членове в офиса на камарата.
5909
46. – Управителният съвет на гражданско
сдружение „Искър“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на
сдружението на 6.10.2017 г. в 18 ч. на адрес: София,
ул. Чехов № 16А, при следния дневен ред: 1. отчет
за работата на управителния съвет и финансов
отчет; 2. избор на нов състав на управителния
съвет и председател на УС; 3. разни.
5588
1. – Управителният съвет на Българската
асоциация по регенеративна медицина (БАРМ),
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 6.10.2017 г. в 19 ч. в седалището на
асоциацията в София, ул. К. Иречек № 17, при
следния дневен ред: 1. доклад за дейността на
асоциацията; 2. финансов отчет; 3. избор на управителен съвет и председател на БАРМ.
5624
1. – Управителният съвет на сдружение „Национално сдружение на клубовете на запасното
войнство за честта на пагона“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на членовете на сдружението на 10.10.2017 г. в
11 ч. в седалището на сдружението в София, ул.
Г. С. Раковски № 98, ет. 4, при следния дневен
ред: 1. вземане на решение за избор на членове
на управителния съвет; 2. отчет на управителния
съвет за дейността на сдружението; 3. разни. На
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 27 от устава при
липса на кворум общото събрание ще започне
един час по-късно – в 12 ч., на същото място и
при същия дневен ред и ще се проведе, колкото
и членове да се явят.
5812
1. – Управителният съвет на сдружение „Българска Дрон Асоциация“, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква извънредно общо събрание
на сдружението на 10.11.2017 г. в 18,30 ч. в седалището на сдружението в София, ул. Ропотамо
№ 3 – автосервиз „Алекс Девил“, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на сдружението; 2.
вземане на решение за прекратяване на дейността
и ликвидация; 3. избор на ликвидатор. Материалите за събранието ще бъдат на разположение в
седалището на сдружението всеки работен ден в
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работно време от 10 до 18 ч. след 9.10.2017 г. При
липса на кворум в определения час на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия
ден и на същото място в 19,30 ч. независимо от
броя членове на сдружението, регистрирали се
за участие в ОС.
5847
153. – Управителният съвет на Федерацията
на независимите строителни синдикати, София,
на основание чл. 26, ал. 1, 2, чл. 32 ЗЮЛНЦ и
чл. 29 от устава на ФНСС и протокол № 03 от
20.07.2017 г. с решения № 1 и 2 на УС на ФНСС
свиква на 20 и 21.11.2017 г. в 10 ч. VІІІ извънреден
конгрес на ФНСС в София, сградата на Конфедерацията на независимите синдикати в България,
зала „Европа“, пл. Македония № 1, при следния
дневен ред: 1. отчет за състоянието на ФНСС; 2.
отчет на КРК на ФНСС; 3. приемане на промени
в устава на ФНСС; 4. решения и резолюции на
VІІІ извънреден конгрес на ФНСС; 5. избор на
ръководни и контролни органи на ФНСС; 6. разни.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
конгресът ще се проведе същия ден, на същото
място и при същия дневен ред 1 час по-късно.
5709
1. – Управителният съвет на сдружение „Централен полицейски таекуон-до клуб“ – София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на членовете на клуба на 21.10.2017 г. в 10,30 ч. в
София, ж.к. Бели брези, бл. 3 – партер, при следния дневен ред: 1. приемане на отчет на УС за
дейността на клуба от 2010 до 2016 г.; 2. приемане
на финансов отчет на клуба от 2010 до 2016 г.; 3.
освобождаване от финансова отговорност председателя и членовете на управителния съвет за
дейността им до момента; 4. представяне и приемане на спортен календар на клуба за 2018 г.;
5. обсъждане и приемане на бюджет на клуба за
2018 г.; 6. освобождаване и избор на членове на
управителния съвет; 7. освобождаване и избор
на председател на управителния съвет на сдружението; 8. приемане на нов устав на клуба; 9.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
11,30 ч., на същото място и при същия дневен ред.
5711
1. – Управителният съвет на СНЦ „Камелия
2004“, Айтос, на основание чл. 26, ал. 1 ЗЮЛНЦ,
свое протоколно решение и в изпълнение на чл. 21,
ал. 3 от устава на сдружението свиква общо събрание на 10.10.2017 г. в 9 ч. в заседателната зала
на Общинския съвет – гр. Айтос, намираща се на
адрес: гр. Айтос 8500, ул. Цар Освободител № 3,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
сдружението; приемане на отчета; 2. разглеждане
на заявления за прекратяване на членство в дружеството и в КС; 3. разглеждане на предложения и
приемане на промени в устава на организацията;
4. разни. Поканват се да присъстват всички членове на СНЦ „Камелия 2004“, Айтос. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 22,
ал. 2 от устава събранието ще се проведе същия
ден в 10 ч., на същото място, при същия дневен
ред независимо от броя на присъстващите членове.
5846
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2. – Управителният съвет на СНЦ „Сдружение на таксиметровите компании – Бургас“,
Бургас, на основание чл. 14, ал. 2 във връзка с
чл. 16, ал. 3 от устава и чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
отчетно-изборно общо събрание на сдружението
на 21.09.2017 г. в 10 ч. в Бургас, ул. Митрополит
Симеон № 34, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността през изтеклия мандат; 2. приемане
на промени, изменение и допълнение в устава на
сдружението; 3. провеждане на избор за членове
на управителния съвет за нов 5-годишен мандат;
4. разни. Регистрацията за участие започва в
9,30 ч. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе един
час по-късно при същия дневен ред и на същото
място независимо от броя на явилите се членове.
5843
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Украинско-българско сдружение Черноморие“ – Варна, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 2.10.2017 г. в
10,30 ч. във Варна, район „Приморски“, ул. Ген.
Столетов № 47, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на сдружението за 2016 г.; 2. вземане на решение за прекратяване на сдружението
и ликвидацията му; 3. избор на ликвидатор; 4.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
11,30 ч., на същото място и при същия дневен ред.
5785
7. – Управителният съвет на Атлетически клуб
„Орловец – 93“, Габрово, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо отчетно-изборно събрание
на 10.10.2017 г. в 18 ч. в Габрово, стадион „Хр.
Ботев“, в Клуба на спортиста, при следния дневен
ред: 1. отчетен доклад на управителния съвет за
дейността на клуба през 2016 г.; 2. отчет на контролния съвет за дейността на клуба през 2016 г.;
3. избор на нови членове на управителния съвет
и на контролния съвет на клуба; 4. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден след изтичане
на 1 час – в 19 ч., на същото място и при същия
дневен ред. Поканват се всички членове на клуба
да присъстват на общото събрание.
5876
1. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Обединени добруджански роми“,
гр. Добрич, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 3.10.2017 г. в 18 ч. в гр. Добрич,
ул. Опълченска № 69, при следния дневен ред:
1. приемане на нови членове на сдружението; 2.
промени в устава на сдружението; 3. избор на нов
управителен съвет и нов председател на сдружението. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
19 ч., на същото място и при същия дневен ред.
5845
1. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Търговско-промишлена палата“,
гр. Добрич, на основание чл. 26, ал. 1 ЗЮЛНЦ,
чл. 18, ал. 1 от устава на сдружението и свое
решение от 27.07.2017 г. свиква редовно общо
събрание на Търговско-промишлената палата на
5.10.2017 г. в 10 ч. на адрес: гр. Добрич, ул. България № 3, в залата на Търговско-промишлената
палата, при следния дневен ред: 1. отчет на УС
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за дейността на сдружението; 2. промени в устава
на сдружението; 3. избор на ръководни органи и
представителство на сдружението; 4. приемане на
бюджет на сдружението за следващия мандатен
период; 5. разни. Писмените материали от дневния
ред са на разположение на членовете на адрес:
гр. Добрич, ул. България № 3, офис 103.
5784
3. – Управителят и председател на контролния
съвет на фондация за осъществяване на дейност
в обществена полза „Брейв Фондейшън – Фондация Храбър“ със свое решение от 26.06.2017 г.,
взето на основание чл. 35, ал. 2 във връзка с чл. 26
ЗЮЛНЦ, свиква заседание на контролния съвет
на фондацията на 29.09.2017 г. в 11 ч. на адреса на
управление на фондацията в Кюстендил, ул. Веслец № 12, при следния дневен ред: 1. вземане на
решение за освобождаване от длъжност и отговорност на двама членове на контролния съвет;
2. вземане на решение за избор на нови членове
на контролния съвет; 3. вземане на решение за
избор на нов заместник-председател на контролния
съвет; 4. обсъждане и приемане на изменения на
учредителния акт на фондацията, включително и
на изменения относно реда за свикване на контролния съвет; 5. разни. Материалите по дневния
ред са на разположение на членовете на адреса
на управление на фондацията.
5827
3. – Управителният съвет на сдружението с
нестопанска цел „Инцараки ВиК“, гр. Свети Влас,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 23.09.2017 г. в 10 ч. във вилата на Наско
Вълков в селищно образуваниие „Инцараки“ в
землището на гр. Свети Влас при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на управителния съвет за
времето от септември 2016 г. до септември 2017 г.;
2. други. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
5844
3. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Волейболен к л уб „Доростол – 2014“ – Силистра, на основание чл. 24,
ал. 1, т. 1 от устава на сдружението и чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 15.09.2017 г. в
9 ч. в заседателната зала на Община Силистра
с адрес Силистра, ул. Симеон Велики № 33, при
следния дневен ред: 1. отчет на управителния
съвет за 2014 г. – 2017 г.; 2 финансов отчет за
периода 2014 г. – 2017 г.; 3. прием на нови членове на сдружението; 4. избор на нов управителен
съвет на клуба.
5910
1. – Управителният съвет на сдружение „Работилница за бъдеще България“, с. Падина, област
Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 39 от
устава на сдружението свиква общо събрание на
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12.09.2017 г. в 19 ч. на адрес: област Варна, община Девня, с. Падина, п. к. 9272, при следния
дневен ред: 1. приемане на вътрешни правила за
контрол и предотвратяване изпирането на пари
и финансирането на тероризма; 2. изменение на
устава на сдружението; 3. разни. При липса на
необходимия кворум съгласно чл. 27 ЗЮЛНЦ и
чл. 42 от устава събранието ще се отложи с един
час по-късно на същото място при спазване на
същия дневен ред и ще се проведе независимо
от броя на членовете, които ще се явят.
5842
Даниела Тодорова Миронова – ликвидатор
на Спортен клуб по ориентиране „Хан Аспарух“ – гр. Нови пазар, област Шумен, ул. Цар Освободител № 43, в ликвидация по ф.д. № 27/2008 г.
по описа на ШОС, на основание чл. 14, ал. 4
ЗЮЛНЦ кани кредиторите на дружеството да
предявят вземанията си в 6-месечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
5813
Йордан Илиев Георгиев – лик видатор на
сдружение с нестопанска цел „Шахматен клуб
Спортист – 21 век“, гр. Генерал Тошево, в ликвидация по ф. д. № 4/2012 г. по описа на ДОС, на
основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите
на сдружението да предявят вземанията си в срок
6 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
5835
Несрин Юкселова Етем – лик ви датор на
Фондация „Равен достъп“ с код по БУЛСТАТ:
177023920, със седалище и адрес на управление:
Русе, п.к. 7000, ул. Димчо Дебелянов № 1, вх. 4,
ет. 2, ап. 12, рег. по ф. д. № 20/2016 г., на основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите
на Фондация „Равен достъп“ да предявят своите
вземания към фондацията в шестмесечен срок
от обнародването на настоящата покана в „Държавен вестник“.
5789
Петранка Димитрова Маринова – ликвидатор
на сдружение с нестопанска цел „Хризантема“ –
с. Ситово, община Ситово, област Силистра, в
ликвидация по ф.д. № 16/2014 г. по описа на Силистренския окръжен съд, на основание чл. 14,
ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите на сдружението
да предявят вземанията си в едномесечен срок от
обнародването на поканата в „Държавен вестник“.
5828
Стефка Асенова Александрова – ликвидатор на
сдружение с нестопанска цел „Българска асоциация на фондовете за развитие чрез туризъм“ – в
ликвидация, рег. в СГС по ф.д. № 6479/2004 г., 1-ви
състав, БУЛСТАТ 131278867, на основание чл. 14,
ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите на сдружението
да предявят вземанията си.
5764
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