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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 171
ОТ 16 АВГУСТ 2017 Г.

за приемане на Устройствен правилник на
Министерството на регионалното развитие
и благоустройството
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Приема Устройствен правилник на
Министерството на регионалното развитие и
благоустройството.
Чл. 2. (1) Министърът на регионалното
развитие и благоустройството е първостепенен
разпоредител с бюджет.
(2) Второстепенни разпоредители с бюджет
към министъра на регионалното развитие и
благоустройството са ръководителите на:
1. Агенция „Пътна инфраструктура“;
2. Агенцията по геодезия, картография и
кадастър;
3. Дирекцията за национален строителен
контрол.
(3) Общата численост на персонала във
второстепенните разпоредители с бюджет по
ал. 2 е посочена в приложението.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Отменя се Устройственият правилник
на Министерството на регионалното развитие
и благоустройството, приет с Постановление
№ 388 на Министерския съвет от 2014 г. (обн.,
ДВ, бр. 102 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 2 и 35
от 2016 г.).
§ 2. Отменя се Постановление № 388 на
Министерския съвет от 2014 г. за приемане на
Устройствен правилник на Министерството на
регионалното развитие и благоустройството
(обн., ДВ, бр. 102 от 2014 г.; изм., бр. 76 от
2016 г.).
§ 3. В Постановление № 157 на Министерския съвет от 2013 г. за създаване на Съвет по
децентрализация на държавното управление
(обн., ДВ, бр. 69 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 47
и 102 от 2014 г. и бр. 19 от 2015 г.), в чл. 6,
ал. 1 думите „Главна дирекция „Стратегическо планиране на регионалното развитие и
административно-териториално устройство“
се заменят с „Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално
развитие“.
§ 4. В Постановление № 79 на Министерския съвет от 2014 г. за създаване на комитети за наблюдение на Споразумението за
партньорство на Република България и на
програмите, съфинансирани от ЕСИФ, за
програмен период 2014 – 2020 г. (обн., ДВ,

бр. 34 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 58, 76 и 101
от 2014 г., бр. 37 и 57 от 2015 г., бр. 2 и 46 от
2016 г. и бр. 30 от 2017 г.), в чл. 3, ал. 3, т. 4
думите „Главна дирекция „Управление на
териториалното сътрудничество“ се заменят
с „дирекция „Управление на териториалното
сътрудничество“.
§ 5. В Постановление № 24 на Министерския
съвет от 2015 г. за приемане на Национални
правила относно учредяване, регистрация и
членство в Европейски групи за териториално
сътрудничество (обн., ДВ, бр. 13 от 2015 г.), в
чл. 5, ал. 4 думите „Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“
се заменят с „дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“.
§ 6. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник.“
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
Приложение
към чл. 2, ал. 3
Обща численост на персонала във второстепенните разпоредители с бюджет към министъра
на регионалното развитие и благоустройството
1. Агенция „Пътна инфраструктура“
2. Агенция по геодезия, картография и
кадастър
3. Дирекция за национален строителен
контрол

1511
397
421

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК

на Министерството на регионалното развитие
и благоустройството
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С правилника се определят организацията, редът на дейност, функциите и числеността на персонала на Министерството на
регионалното развитие и благоустройството,
наричано по-нататък „министерството“, и на
неговите административни звена.
Чл. 2. (1) Министерството на регионалното
развитие и благоустройството е юридическо
лице на бюджетна издръжка със седалище София, ул. „Св. св. Кирил и Методий“ № 17 – 19.
(2) Министерст вото е организи рано в
главни дирекции и дирекции, които подпомагат министъра на регионалното развитие
и благоустройството при осъществяване на
правомощията му, осигуряват технически
дейността му и извършват дейности по административното обслужване на гражданите и
юридическите лица.
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(3) Администрацията осъществява своята
дейност в интерес на обществото и в съответствие с Конституцията на Република България,
международните договори и другите нормативни актове при спазване на принципите:
законност, предвидимост, публичност и прозрачност, достъпност, отговорност и отчетност,
ефективност, субординация и координация,
обективност и безпристрастност.
Г л а в а

в т о р а

П РА ВОМОЩ И Я Н А М И Н ИС Т ЪРА Н А
РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГО
УСТРОЙСТВОТО
Раздел I
Общи положения
Чл. 3. (1) Министърът на регионалното
развитие и благоустройството, наричан понататък „министъра“, е централен едноличен
орган на изпълнителната власт, който провежда държавната политика в областта на
регионалното развитие и благоустройството.
(2) Министърът ръководи и представлява
Министерството на регионалното развитие и
благоустройството.
Чл. 4. (1) При осъществяването на политическата програма на правителството, при
разработването на проекти на нормативни
актове и при изпълнението на правомощията си министърът се подпомага от трима
заместник-министри.
(2) Министърът делегира със заповед правомощия на заместник-министрите и определя
техните функции.
(3) Функциите на министъра в негово
отсъствие от страната или когато ползва
законоустановен отпуск, се изпълняват от
определен със заповед за всеки конкретен
случай заместник-министър.
Раздел II
Правомощия на министъра
Чл. 5. (1) В съответствие с Конституцията
на Република България и в изпълнение на
международните договори и законите министърът:
1. провежда държавната политика за: регионално развитие и европейско териториално
сътрудничество; устройство на територията;
развитието на пътната инфраструктура съвместно с министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията; в
областта на административно-териториалното
устройство, развитие и укрепване на местното
самоуправление; децентрализация на държавното управление; развитие и управление
на отрасъл водоснабдяване и канализация;
дейностите за предпазване от вредното въздействие на водите в границите на населените
места и геозащита;
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2. осъществява функции по одобряване
на общи и подробни устройствени планове,
инвестиционни проекти и издаване на разрешения за строеж съобразно правомощията
си по Закона за устройство на територията,
Закона за устройството на Черноморското
крайбрежие и Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България;
3. осъществява общо ръководство при управлението и разпореждането с недвижимите
имоти – държавна собственост;
4. осъществява държавната политика в
областта на концесиите в съответствие с
неговата функционална компетентност и с
действащата нормативна уредба;
5. представлява държавата по дела, които
се отнасят до недвижими имоти – държавна
собственост, и/или упълномощава за това
областните управители;
6. упражнява ръководство и контрол по
цялостната дейност във връзка с кадастъра,
геодезията и картографията;
7. осъществява методическо ръководство,
координация и контрол по развитието, усъвършенстването, функционирането и ползването
на системата за гражданска регистрация и
административно обслужване;
8. упражнява правата на държавата в търговски дружества с държавно участие в капитала в областта на неговата компетентност;
9. провежда държавната политика по разработването на нормативни актове в областта
на проектирането и строителството и тяхното
хармонизиране с правото на Европейския съюз;
10. организира, координира и контролира
дейността на управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие“
2007 – 2013 г. и на Оперативна програма
„Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. и на управляващия орган на оперативните програми за
трансгранично сътрудничество по външните
граници на Европейския съюз, 2007 – 2013 г.
(България – Македония, България – Сърбия,
България – Турция), оперативните програми
за трансгранично сътрудничество по външните
граници на Европейския съюз, 2014 – 2020 г.
(България – Македония, България – Сърбия,
Българи я – Ту рци я), съгласу ва и определя състава на Комитета за наблюдение на
Оперативна програма „Региони в растеж“
2014 – 2020 г. и съгласувано със съответните
отговорни институции определя българската
част в състава на Съвместните комитети
за наблюдение и Съвместните направляващи комитети на оперативните програми за
териториално сът рудничество за периода
2007 – 2013 г. и 2014 – 2020 г.;
11. организира, координира и контролира
дейността съгласно Регламент № 661/2014 и
Регламент (EC) 966/2012 по Фонд „Солидарност“;
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12. осъществява функции на Национален
координатор във връзка с изпълнение на
Стратегията на Европейския съюз за Дунавския регион;
13. представлява Република България в
международните организации в рамките на
своята компетентност;
14. провежда държавната жилищна политика, както и организира дейността по
изпълнението на проекти/програми, свързани
с обновяване на жилищния сграден фонд и
подобряване на енергийната ефективност в
жилищните сгради в Република България;
15. изпълнява и други функции, възложени
му със закон или с акт на Министерския съвет.
(2) При осъществяване на правомощията
по ал. 1 министърът:
1. отговаря за дейността си пред Народното събрание в рамките на процедурата за
парламентарен контрол;
2. участва в работата на Министерския
съвет;
3. взаимодейства с другите държавни органи;
4. сътрудничи с юридически лица с не
стопанска цел, както и с международни организации и институции.
(3) При осъществяване на своята дейност
министърът може да създава съвети като
експертни консултативни звена за решаване
на проблеми от специална компетентност,
както и работни групи – за изпълнение на
конкретни задачи.
(4) При осъществяване на дейността си
министърът издава правилници, наредби,
инструкции и заповеди.
Чл. 6. Министърът осъществява контрол
върху дейността на второстепенните разпоредители с бюджет.
Раздел III
Политически кабинет
Чл. 7. (1) Министърът образува на свое
пряко подчинение политически кабинет, който
го подпомага при формулирането и разработването на конкретни решения за провеждане
на правителствената политика в сферата на
неговите правомощия, както и при представянето на тази политика пред обществото.
(2) Политическият кабинет има съвещателни, информационни и аналитични функции,
в изпълнение на които:
1. подпомага министъра при изготвянето
на решения, осигуряващи провеждането на
правителствената политика в сферата на
правомощията му;
2. осъществява връзките на министъра
и на министерството с другите органи на
държавното управление, както и със законодателната власт;
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3. отговаря за представянето на решенията
на министъра и за довеждането им до знанието на обществеността;
4. организира и осъществява връзките на
министъра с обществеността.
(3) Политическият кабинет осъществява
съвещателните си функции чрез провеждане
на заседания под ръководството на министъра.
(4) На заседанията на политическия кабинет
могат да присъстват и експерти, включени в
състава му, както и специално поканени за
становище държавни служители.
(5) Работата на политическия кабинет се
подпомага от експертни и технически сътрудници.
Чл. 8. (1) Началникът на политическия
кабинет организира работата на политическия
кабинет на министъра.
(2) Началникът на политическия кабинет
може да участва в съвещанията, ръководени
от началника на политическия кабинет на
министър-председателя.
(3) Началникът на политическия кабинет
координира подготовката на работната програма на министъра.
(4) Началникът на политическия кабинет
организира връзките на министъра с другите
членове на Министерския съвет, с другите
държавни органи и с органите на местното
самоуправление, с политически и обществени
организации и с граждани.
(5) Началникът на политическия кабинет
организира и контролира работата на съветниците, експертите и техническите сътрудници
към политическия кабинет.
Чл. 9. Парламентарният секретар:
1. организира и осъществява връзките
на министъра с Народното събрание, в т.ч.
с парламентарните групи, с постоянните и
временните комисии на Народното събрание,
с народните представители, и го представлява
пред тях;
2. осигурява на народните представители
и на парламентарните групи исканата от тях
информация, отнасяща се до дейността на
министерството;
3. организира, координира и контролира
изготвянето на отговорите на актуални въпроси и питания на народни представители;
4. организира, координира и контролира
съставянето и изпълнението на законодателната програма на министерството;
5. следи за обсъжданията на законопроекти,
от които произтичат функции и правомощия
за министъра, и за приемането и обнародването им в „Държавен вестник“;
6. организира, координира и контролира
размяната на информация чрез писмена кореспонденция и работни срещи между народните представители и министъра за налични
и възникнали нови проблеми в определени
райони на страната;
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7. следи за резултатите от дебатите в парламентарните комисии по въпроси и проекти
на решения, отнасящи се до изпълнението на
законовите функции на министъра, и изготвя съответната информация до министъра
и до политическия кабинет под формата на
докладни записки;
8. участва в работните заседания на парламентарните секретари на членовете на
Министерския съвет, ръководени от парламентарния секретар на Министерския съвет,
и информира минист ъра и политическия
кабинет за взетите решения;
9. поддържа делови контакти с парламентарните секретари на членовете на Министерския съвет във връзка с осъществяване
на съвместни дейности по разработване и
изпълнение на законодателната програма на
Министерския съвет;
10. участва в организираните делови срещи с областните управители и с кметовете
на общини;
11. координира дейността си с парламентарния секретар на Министерския съвет.
Чл. 10. Директорът на дирекция „Връзки
с обществеността, протокол и международно
сътрудничество“:
1. разработва програма и план на действие
за осъществяване на медийната политика за
изграждане на публичния имидж на министъра и на министерството;
2. организира и координира медийните
изяви на министъра, на членовете на политическия кабинет, на представители на
второстепенните разпоредители с бюджет и
на административните структури към него,
както и на служители от министерството;
3. организира, координира и контролира
отразяването в медиите на посещенията на
министъра и на членовете на политическия
кабинет в страната и в чужбина;
4. организира и ръководи провеждането на
пресконференциите за текущото изпълнение
на функциите на министъра;
5. организира, координира и контролира
проучванията на общественото мнение във
връзка с осъществяване на управленската
програма на министъра и дейността на министерството;
6. инициира, организира и координира
извършването на социологически проучвания
за нагласите на обществото по отделните
политики на министерството;
7. организира, координира и контролира
предоставянето по установения ред на информация до министър-председателя относно
организираните и провежданите делови срещи
на министъра с представители на дипломатически мисии, на чужди политически и бизнес
организации и на българск ите браншови
организации;
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8. организира, координира и контролира
качването и поддържането на актуална информация на официалната интернет страница
на министерството;
9. организира, координира и контролира
поддържането на архив на медийните изяви
на министъра и на членовете на политическия кабинет;
10. организира, координира и контролира
дейността по предоставяне на достъп до обществена информация, свързана с дейността
на министерството;
11. организира и координира провеждането
на информационни кампании;
12. координира своята дейност с ръководителя на правителствения пресцентър;
13. подпомага министъра при осъществяването на политиката в областта на международните отношения, двустранното и многостранното международно сътрудничество,
както и при участието му в работата на
международни организации, чиято дейност
е свързана с областите от компетентност на
министъра;
14. планира, организира, подпомага и координира цялостната международна дейност
на министерството;
15. отговаря за участието на Република
България в процеса на вземане на решения
и във формирането на политиките на Европейския съюз в областите от компетентност
на министерството;
16. координира и осъществява мониторинг
на изпълнението на ангажиментите на Репуб
лика България като държава – членка на ЕС,
в областите от компетентност на министерството – подготовка на отчети, информации и
доклади за изпълнението на плана за действие
за съответната година с мерките, произтичащи
от членството на Република България в ЕС;
17. координира и участва в изготвянето и
съгласуването на проекти на позиции и други
материали от компетентност на министерството, които се съгласуват от Работна група
19 „Регионална политика и координация на
структурните инструменти“ и Работна група
9 „Транспортна политика“ към Съвета по европейските въпроси или в рамките на Съвета;
участва в работата на Съвета по европейските
въпроси;
18. подпомага и координира дейностите
по прилагането на Стратегията на Европейския съюз за развитието на Дунавското
пространство;
19. подпомага и координира дейността на
представителя (представителите) на министерството в Постоянното представителство на
Република България към Европейския съюз;
20. координира и подпомага участието на
министерството в европейските структури,
институции и работни органи; координира
изготвянето на позициите и указанията за
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у част ието в заседани я та в европейск и т е
структури, институции и работни органи и
следи за последователността на изразяваната
от българската страна позиция;
21. организира дейността за текущ обмен
на информация по въпросите на европейската координация между административните
звена на министерството, партньорите от
ЕС и представителите на министерството в
Постоянното представителство на Република
България към Европейския съюз;
22. от говаря за подготовката на нови
двустранни договори за сътрудничество в
областите от компетентност на министерството със сродни министерства в чужбина
и извършва всички необходими национални
процедури за тяхното подписване и влизане в
сила; организира, осъществява и контролира
тяхното изпълнение;
23. изготвя становища по проекти, отнасящи
се до международни договори за сътрудничество, двустранни спогодби, споразумения,
протоколи, сравнителни анализи и отчети и
др. със страни, които не са членки на ЕС, и
свързани с подготовката и изпълнението на
международни програми, договори и спогодби
със страни – членки на ЕС, по които министерството е страна;
24. координира с компетентните дирекции
в министерството съгласуването на проекти на
финансови меморандуми и други споразумения
в сферата на компетентност на министерството, с които се предоставя финансова помощ
от ЕС и от други международни донори;
25. подпомага участието на министъра и
координира участието на представители на министерството в Съвета за регионално сътрудничество, в Инициативата за сътрудничество в
Югоизточна Европа, в Централноевропейската
инициатива и в други международни инициативи, работни групи и комисии;
26. осигурява връзките на министерството
с Министерството на външните работи и с
дипломатическите и търговските представителства на Република България в чужбина с цел
осъществяване на международната дейност,
както и със сродни министерства от други
страни с цел сътрудничество, включително
съгласувано с Министерството на външните
работи осъществява и координира сътрудничеството с международните организации от
компетентността на министъра;
27. организира съвместно с Министерството
на икономиката и/или с Министерството на
външните работи подготовката и провеждането на заседанията на смесените междуправителствени комисии за икономическо, търговско
и научно-техническо сътрудничество, чийто
председател от българска страна е министърът
или негов заместник;
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28. участва в работата на смесени комисии за
търговско, икономическо и научно-техническо
сътрудничество и на смесени работни групи.
Чл. 11. (1) Началникът на политическия
каби нет и парламен тарн и я т сек ретар се
назначават по трудово правоотношение от
министъра и са на негово пряко подчинение.
(2) Министърът назначава директора на
дирекция „Връзки с обществеността, протокол
и международно сътрудничество“ по служебно
правоотношение.
Чл. 12. (1) Към политическия си кабинет
министърът може да назначава по трудово
правоотношение съветници и експерти по
определени въпроси и технически сътрудници за подпомагане на политическия кабинет
при анализирането на информация и при
подготовката на материали за осъществяване
на неговите функции и тяхното техническо
осигуряване.
(2) Трудовите правоотношения на съветниците, експертите и техническите сътрудници
се прекратяват по преценка на министъра
или с прекратяването на правомощията на
министъра.
Г л а в а

т р е т а

СТРУКТУРА, ФУНКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ
НА РАБОТАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО
Раздел I
Общи положения
Чл. 13. (1) Министерството е структурирано в 2 главни дирекции, 15 дирекции и
инспекторат.
(2) Общата численост на персонала в организационните структури и административните
звена в министерството е 634 щатни бройки.
(3) Числеността на персонала на организационните структури и административните
звена в министерството е посочена в приложението.
Чл. 14. Министърът утвърждава структурата
на административните звена и длъжностното
разписание на министерството.
Раздел II
Главен секретар
Чл. 15. (1) Главният секретар осъществява
административното ръководство на администрацията в изпълнение на законите.
(2) Главният секретар ръководи, координира
и контролира функционирането и дейността
на администрацията, като:
1. осъществява изрично делегираните му
от министъра с писмена заповед правомощия;
2. организира разпределянето на задачите
за изпълнение между административните звена
в министерството;
3. създава условия за нормална и ефективна
работа на звената в министерството;
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4. осъществява общия контрол за изпълнението на възложените задачи;
5. осъществява вътрешноведомствената
организация на работа на администрацията,
за което може да издава заповеди;
6. контролира и отговаря за работата с
документите, както и за съхраняването им;
7. ръководи, координира и контролира
подготовката на становища на министъра
по материали за заседания на Министерския
съвет;
8. координира и контролира дейността по
управлението на държавната собственост,
предоставена на министерството;
9. осъществява координация и контрол в
процеса на подготовката и изпълнението на
бюджета и отговаря за законосъобразното и
целесъобразното разходване на средствата по
бюджета на министерството;
10. координира и контролира дейностите
по управление на човешките ресурси в министерството;
11. координира и контролира дейностите
в областта на информационните технологии
и системи в министерството;
12. организира дейностите по подготовката на министерството за работа във военно
време, при управление при кризи и по защита
при бедствия;
13. осъществява и други дейности, възложени му от министъра.
Раздел III
Инспекторат
Чл. 16. (1) Инспекторат ът е на пряко
подчинение на министъра и осъществява
административен контрол върху дейността на
министерството, включително върху дейността
на второстепенните разпоредители с бюджет
към министъра.
(2) Инспекторатът:
1. подпомага министъра по отношение на
изпълнението на задачите, произтичащи от
програмата за изпълнение на Националната
стратегия за противодействие на корупцията;
2. извършва комплексни, планови, тематични, извънпланови и последващи проверки
на структури, дейности и процеси в администрацията;
3. прави оценка на корупционния риск и
предлага мерки за ограничаването му;
4. съби ра и ана лизи ра информаци я и
извършва проверки за установяване на нарушения, прояви на корупция и неефективна
работа на администрацията;
5. извършва анализ на ефективността на
дейността на министерството и на второстепенните разпоредители с бюджет;
6. следи за спазването на законите, подзаконовите и вътрешноведомствените актове
за организацията на работата от служителите
на администрацията;
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7. при констатиране на нару шени я на
служебни задължения, както и на Кодекса
за поведение на служителите в държавната
администрация предлага образуване на дисциплинарно производство;
8. извършва проверка на сигналите срещу
незаконни или неправилни действия или бездействия на служители от администрацията;
9. изпраща информация до Комисията за
предотвратяване и установяване на конфликт
на интереси съгласно Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;
10. съставя актове за установяване на административни нарушения при констатирани
нарушения от страна на служителите от администрацията, когато е предвидено в закон;
11. изпраща сигнали до органите на прокуратурата, когато при проверки установи
данни за извършено престъпление;
12. прави предложения за нови или за изменение на вътрешноведомствените актове,
регламентиращи организацията на работата
и дейността на администрацията;
13. осъществява други функции във връзка
с административния контрол, произтичащи
от нормативни актове или възложени от
министъра.
(3) В края на всяка година инспекторатът
изготвя план за дейността за следващата
календарна година, който се утвърждава от
министъра. Проверките се извършват въз
основа на заповед на министъра.
(4) Инспекторатът осъществява и други
проверки по конкретни въпроси и случаи,
възложени със заповед на министъра.
(5) Инспекторатът се отчита ежегодно за
дейността си пред министъра на регионалното
развитие и благоустройството.
Раздел IV
Финансови контрольори
Чл. 17. (1) Финансовите контрольори са
пряко подчинени на министъра с изключение
на финансовите контрольори на Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за
регионално развитие“ и дирекция „Управление
на териториалното сътрудничество“.
(2) Финансовите контрольори осъществяват
предварителен контрол за законосъобразност
съгласно Закона за финансовото управление
и контрола в публичния сектор (ЗФУКПС) и
методологията на министъра на финансите.
(3) Финансовите контрольори извършват
необходимите проверки и изразяват мнение
за законосъобразност преди вземането на
решение, свързано с финансовата дейност на
министерството. Редът и начинът за извършване на предварителен контрол от финансовите
контрольори се определят с вътрешни актове
на министъра.
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Раздел V
Дирекция „Вътрешен одит“
Чл. 18. (1) Дирекция „Вътрешен одит“ е на
пряко подчинение на министъра и докладва
директно на него.
(2) Дирекция „Вътрешен одит“ осъществява дейността по вътрешен одит на всички
структури, програми, дейности и процеси в
министерството, включително на разпоредителите със средства на Европейския съюз
и на разпоредителите с бюджет от по-ниска
степен към министъра и на търговските дружества с над 50 на сто държавно участие в
капитала, когато в посочените организации
не е изградено звено за вътрешен одит, в съответствие с чл. 13 от Закона за вътрешния
одит в публичния сектор.
(3) Дирекция „Вътрешен одит“:
1. планира, извършва и докладва дейността
по вътрешен одит в съответствие със Закона за вътрешния одит в публичния сектор,
Международните стандарти за професионална
практика по вътрешен одит, Етичния кодекс
на вътрешните одитори, Статута на звеното
за вътрешен одит и утвърдената от министъра
на финансите методология за вътрешен одит
в публичния сектор;
2. изготвя на базата на оценка на риска
тригодишен стратегически план и годишен
план за дейността си, които съгласува с министъра;
3. изготвя одитен план за всеки одитен
ангажимент, който съдържа обхват, цели,
времетраене и разпределение на ресурсите за
изпълнение на ангажимента, одитния подход
и техники, вида и обема на проверките;
4. дава на министъра независима и обективна оценка за състоянието на одитираните
системи за финансово управление и контрол;
5. оценява процесите за идентифициране,
оценяване и управление на риска, въведени
от министъра;
6. проверява и оценява: съответствието на
дейностите със законодателството, вътрешните
актове и договори; надеждността и всеоб
хватността на финансовата и оперативната
информация; създадената организация по
опазване на активите и информацията; ефективността, ефикасността и икономичността на
операциите и изпълнението на договорите и
поетите ангажименти;
7. консултира министъра по негово искане
при условията на чл. 8 от Закона за вътрешния
одит в публичния сектор, като дава съвети,
мнения, обучение и други с цел да се подобрят
процесите на управление на риска и контрола,
без да поема управленска отговорност за това;
8. докладва и обсъжда с министъра и с
ръководителите на структурите, чиято дейност
е одитирана, резултатите от всеки извършен
одитен ангажимент и представя одитен доклад;
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9. дава препоръки в одитните доклади за
подобряване на адекватността и ефективността на системите за финансово управление и контрол, подпомага министъра при
изготвянето на план за действие и извършва
проверки за проследяване на изпълнението
на препоръките;
10. изготвя и представя на министъра обоб
щен годишен доклад за дейността по вътрешен одит, който се изпраща на министъра на
финансите, в съответствие с чл. 40 от Закона
за вътрешния одит в публичния сектор;
11. изготвя план за професионално обучение и развитие на вътрешните одитори и
го представя за утвърждаване от министъра.
Раздел VI
Обща администрация
Чл. 19. Общата администрация е организирана във:
1. дирекция „Административно обслужване
и човешки ресурси“;
2. дирекция „Финансово-стопански дейности“;
3. дирекция „Правна“;
4. дирекция „Връзки с обществеността,
протокол и международно сътрудничество“;
5. дирекция „Информационно обслужване
и системи за сигурност“;
6. дирекция „Обществени поръчки“.
Чл. 20. Дирекция „Административно обслужване и човешки ресурси“:
1. разработва и осъществява подходящи
стратегии и политики за управление на човешките ресурси в съответствие със стратегическите цели на министерството;
2. участва в разработването на политики за
оптимизиране на организационната структура
на министерството и методически подпомага
изпълнението им;
3. разработва прогнози и планове за човешките ресурси в министерството;
4. организира дейността по набирането и
подбора на персонала; организира и оказва
методическа помощ при провеждането на
конкурси за постъпване на държавна служба
в министерството;
5. изготвя всички актове, свързани с възникването, изменянето и прекратяването на
служебните и трудовите правоотношения, в
съответствие със законовите разпоредби; оформя, води и съхранява служебните и трудовите
досиета на служителите в министерството;
6. участва в изготвянето на проекти на
нормативни актове и стратегически документи в областта на управлението на човешките
ресурси;
7. изготвя и актуализира длъжностните
и поименните щатни разписания на министерството;
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8. анализира и проектира длъжностите в
министерството, като организира съставянето
и актуализирането на длъжностните характеристики на служителите в администрацията;
9. организира въвеждането и поддържа прилагането на системи за оценяване, заплащане
и израстване в кариерата на служителите в
министерството;
10. организира и контролира обучението
и развитието на персонала, като предлага и
изпълнява програми за обучение и професионална квалификация за служителите в
министерството;
11. извършва проучвания сред служителите
в министерството за подобряване на организационната култура и условията на труд;
12. осигурява дейностите по административното обслужване на физическите и юридическите лица на „едно гише“;
13. координира подготовката на материалите на министерството и на второстепенните
разпоредители с бюджет за заседанията на
Министерския съвет и на съветите към него;
14. организира и осъществява деловодната
дейност посредством автоматизирана информационна система, включваща система за
архивиране и съхраняване на документацията
на министерството, и изготвя заверени копия
на документи, съхранявани в архива;
15. завежда, проучва и насочва по компетентност входящата кореспонденция;
16. извършва справки и изготвя заверени
копия на документи, съхранявани в деловодния и в учрежденския архив;
17. организира експертиза за ценността на
документите, съхранявани в архива, тяхната
обработка и предаване в Централния държавен архив;
18. следи за изпълнението на резолюциите на политическия кабинет и на главния
секретар и изготвя справки за неизпълнените
в срок задачи;
19. организира дейността по съгласуването
и внасянето за заседание на Министерския
съвет на проекти на актове, както и поддържа
архив на приетите от Министерския съвет
актове, като организира информирането на
дирекциите относно актовете, отнасящи се
до дейността на министерството и на второстепенните разпоредители с бюджет;
20. координира и контролира подготовката
на становища на министъра по материали за
заседания на Министерския съвет и отговаря
за архивирането им.
Чл. 21. Дирекция „Финансово-стопански
дейности“:
1. във връзка с финансово-счетоводните
дейности:
а) организира и осъществява финансовата
и счетоводната политика на министерството
в съответствие с изискванията на Закона за
публичните финанси, закона за държавния
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бюджет на Република България за съответната
година, Закона за счетоводството, Закона за
финансовото управление и контрол в публичния сектор, Сметкоплана на бюджетните
организации, приложимите счетоводни стандарти и други нормативни актове, регламентиращи финансовата дейност, с изключение
на финансовата и счетоводната политика по
отношение на средствата по Структурните
фондове и Кохезионния фонд на Европейския
съюз и по други международни програми
и договори; дава методически указания на
второстепенните разпоредители с бюджет;
б) организира и осъществява счетоводната
отчетност по Единната бюджетна класификация и по програми съгласно програмния
и ориентиран към резултатите бюджет и по
счетоводни сметки в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството, Сметкоплана
на бюджетните организации и приложимите
счетоводни стандарти;
в) изготвя ежемесечни и тримесечни отчети за касовото изпълнение на бюджета на
сметките за средства от Европейския съюз и
на сметките за чужди средства за централната
администрация на министерството;
г) изготвя тримесечни и годишни оборотни
ведомости на централната администрация и
сборни за министерството;
д) съставя годишния финансов отчет на
централната администрация и сборния годишен финансов отчет на министерството;
е) осъществява за централната администрация на министерството текущ финансов
контрол по отношение на:
аа) спазването на финансовата, бюджетната
и платежната дисциплина;
бб) правилното оформяне на първични и
вторични счетоводни документи и своевременното им отразяване по счетоводните регистри;
вв) редовното извършване на планови и
извънпланови инвентаризации;
гг) поемането на задължения и извършването на разходи и прилагането на системата
на двойния подпис;
ж) изготвя месечните ведомости за работни
заплати и извършва плащанията по тях;
з) съхранява ведомостите за заплати, организира изготвянето на типовите образци,
свързани с пенсионирането на служителите
от министерството;
и) организира и извършва в установените
срокове годишните инвентаризации;
к) изготвя отчет за заетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата
и други разходи за труд;
л) осигурява съхраняването на счетоводните
документи съгласно изискванията на Закона
за счетоводството и вътрешните правила и
инструкции;
2. във връзка с бюджета:
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а) изготвя на консолидирано ниво по елементи на Единната бюджетна класификация
и по политики и програми тригодишна бюджетна прогноза, проектобюджет и бюджет
на министерството;
б) осъществява взаимодействие и координация с второстепенните разпоредители с
бюджет относно изготвянето на тригодишна
бюджетна прогноза, проектобюджет и бюджет;
в) предлага на министъра за утвърждаване
разпределение на бюджета на министерството за съответната година по второстепенни
разпоредители с бюджет;
г) изготвя месечното разпределение на
приетия годишен бюджет по елементи на Единната бюджетна класификация и по програми;
д) подготвя и осигурява промени по бюджета на министерството при спазване разпоредбите на Закона за публичните финанси,
закона за държавния бюджет на Република
България за съответната година и указанията
на министъра на финансите;
е) организира, изготвя и представя ежемесечно заявка за осигуряването на лимит за
разходи на министерството, в т.ч. за държавните инвестиционни заеми, администрирани
от министерството, в съответствие със закона
за държавния бюджет на Република България за съответната година и указанията на
министъра на финансите;
ж) анализира, разпределя и утвърждава чрез
Системата за електронни бюджетни разплащания лимита на разходите между разпоредителите с бюджет в системата на министерството,
в т.ч. за държавните инвестиционни заеми,
администрирани от министерството;
з) одобрява, управлява и наблюдава плащанията в Системата за електронни бюджетни
разплащания на министерството като първостепенен разпоредител с бюджет;
и) анализира данните и изготвя консолидирани ежемесечни и тримесечни отчети за
касовото изпълнение на бюджета, на сметките
за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства на министерството и
ги представя на компетентните органи;
к) организира, координира, обобщава и изготвя тримесечен финансов отчет за степента
на изпълнение на утвърдените политики и
програми по бюджета на министерството за
всяко отчетно тримесечие;
л) организира, координира, обобщава и
изготвя отчет за степента на изпълнение на
утвърдените политики и програми по бюджета
на министерството за полугодието и годишен;
м) организира, обобщава, актуализира и
изготвя разчетите за финансиране на капиталовите разходи на министерството като
първостепенен разпоредител с бюджет, в т.ч.
по източници на финансиране;
н) организира, координира и обобщава отчета за изпълнението на капиталовите разходи;
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о) проверява и окомплектува необходимите
документи за разплащане на разходите за инвестиционната програма на министерството
и извършва трансфери по споразумителни
протоколи, осиг у ряващи финансиране на
общински проекти;
п) извършва ежемесечни и периодични
анализи, справки, таблици и разшифровки за
изпълнението на инвестиционната програма
по бюджета на министерството;
р) изготвя становища, изготвя и съгласува
финансовите обосновки към проектите на
нормативни актове;
3. във връзка със стопанските дейности:
а) осигурява поддръжката и ремонта на
движимото и недвижимото имущество на
министерството;
б) организира поддръжката и ремонта на
електрическата, водопроводната, канализационната, отоплителната и други обслужващи
инсталации в сградата на министерството;
в) организира, контролира и отговаря за
правилната техническа експлоатация и поддръжка на ведомствения автотранспорт;
г) организира и осигурява почистването
и санитарно-хигиенните условия в административната сграда на министерството и в
прилежащия є външен район;
д) организира и осъществява контрол за
ефективното стопанисване и управление на
движимото имущество – собственост на министерството, с изключение на възложеното
за стопанисване и управление на дирекция
„Информационно обслужване и системи за
сигурност“;
е) отговаря за правилното, законосъобразното и ефективното ползване, управление и
опазване на движимите вещи, предоставени
на министерството;
ж) организира и осъществява материалнотехническото снабдяване на министерството – машини, съоръжения, резервни части,
инвентар, организационна техника, консумативи, материали и обзавеждане, тяхното
стопанисване и съхранение;
з) осигурява поддръжката на сградния фонд,
ведомствения жилищен фонд, инсталациите
и съоръженията и организира сключването
на договори с външни изпълнители;
и) инициира действия по застраховането
на движимото и недвижимото имущество
на министерството съобразно действащите
нормативни актове;
к) планира, организира, координира, подготвя и провежда процедури по възлагане
на обществени поръчки, при необходимост,
във връзка с изпълнението на функциите си;
л) контролира изпълнението на сключените
договори във връзка с проведени процедури
по буква „к“;
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м) организира, отговаря и осъществява
контрол за правилното, законосъобразното
и ефективното ползване и управление на
недвижимите имоти, предоставени на министерството;
н) предлага предприемане на разпоредителни действия по отношение на недвижимите
имоти на министерството с оглед постигане
на максимална ефективност;
о) участва в процеса по организиране и
осъществяване на ново строителство в министерството.
Чл. 22. Дирекция „Правна“:
1. осигурява процесуалното представителство на министъра, на министерството и на
държавата при условията на чл. 31, ал. 2 от
Гражданския процесуален кодекс пред съдебни, арбитражни и административни органи;
2. анализира и обобщава състоянието на
заведените от и срещу министерството дела;
3. анализира съдебната практика по прилагането на административните актове, свързани с дейността на министерството, и прави
предложения за усъвършенстването им или
за правилното им прилагане;
4. дава становища относно правните основания за изпълнението на влезли в сила
съдебни решения;
5. предприема необходимите правни действия за събиране на вземанията на министерството;
6. осъществява правна помощ на ръководството и на звената на министерството с
оглед на законосъобразното осъществяване
на техните функции;
7. изготвя становища за съответствието на
проектите на нормативни актове с постиженията на европейското право;
8. подготвя становища по конституционни
дела, по които министърът е заинтересувана
страна;
9. дава становища по законосъобразността
на проекти на договори, сключвани от министерството;
10. изразява становища за даване на задължителни предписания и за налагане на
прин удителни админист ративни мерк и и
следи за законосъобразното провеждане на
производството по налагане на принудителни
административни мерки;
11. дава становища относно проектите на
актове, с които министърът упражнява правата
на собственост на държавата в капитала на
търговски дружества;
12. дава становища по законосъобразността
на проектите на индивидуални административни актове на министъра;
13. дава становища по законосъобразността
на процедури по реда на Закона за държавната
собственост, Закона за концесиите, Закона
за държавния служител, Кодекса на труда и
други, провеждани в министерството;
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14. следи за законосъобразността на процедурите, свързани с възникването, изменянето
и прекратяването на служебните и трудовите
правоотношения;
15. участва със свои представители в работни групи за изработване на проекти на
закони и на подзаконови нормативни актове;
16. участва със свои представители в изработването и дава становища по законосъ
образността на проекти на нормативни актове,
издавани от министъра в кръга на неговата
компетентност;
17. изготвя становища по проекти на нормативни актове или международни договори, изпратени от други държавни органи за
съгласуване;
18. участва в разглеждането на искания,
постъпили по реда на Закона за обезщетяване на собствениците на одържавени имоти
(ЗОСОИ);
19. изготвя проекти на решения за предоставяне или за отказ за предоставяне на
достъп до обществена информация по Закона
за достъп до обществена информация въз основа на представено мотивирано становище
от съответната дирекция за наличието на
информацията и нейния характер;
20. подготвя становища по правни въпроси,
поставени от граждани и юридически лица,
във връзка с дейността и функциите на министерството;
21. оказва правно съдействие на министъра при осъществяване на правомощията му
във връзка с дейността на второстепенните
разпоредители към него.
Чл. 23. Дирекция „Връзки с обществеността, протокол и международно сътрудничество“:
1. планира, координира и провежда информационната политика на министерството;
2. осигурява всекидневно публичност и
прозрачност на дейността на министерството,
като организира достъпа до информацията в
съответствие с конституционните права на
гражданите;
3. информира обществеността за политиката на министерството и за осъществяваните
от него програми и дейности;
4. поддържа контактите с неправителствени
организации, обществени сдружения и други;
5. подготвя, координира и осъществява
публичните изяви на министъра, на служители на министерството и на представители
на второстепенните разпоредители с бюджет
и на административните структури към него,
организира пресконференции и интервюта на
министъра, на членовете на политическия кабинет, на водещите експерти в министерството;
6. изготвя всекидневен печатен бюлетин
на публикациите в пресата и в електронните
медии, обобщава данните за изпратените обяви до средствата за масово осведомяване от
министерството и неговите административни
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звена, организира събирането и разпространяването на информация за международни
прояви в чужбина, свързани с дейността на
министерството;
7. всекидневно поддържа и осъвременява
страницата на министерството в интернет, като
публикува текуща и актуална информация на
български и на английски език;
8. отговаря и осигурява своевременното
получаване на отговори на запитвания на
граждани до министъра, получени на електронния адрес на министерството;
9. работи в непрекъсната връзка и координация със звеното за връзки с обществеността
на Министерския съвет, както и със звената
за връзки с обществеността на другите министерства;
10. съдейства за подготовката на протоколната вътрешна кореспонденция на министъра
и на министерството;
11. съдейства за подготовката на протоколната кореспонденция на министъра, осигурява
преводите при срещите с чужденци и извършва превод и обработка на международната
кореспонденция;
12. координира и подпомага организирането, провеждането и протоколното осигуряване
на официални и работни срещи, семинари,
дискусии и кръгли маси в министерството;
13. орга низи ра, коорд и н и ра, под г о т вя
участието в международни прояви и отчита
международната дейност на министъра, на
членовете на политическия кабинет и на
служителите на министерството, подготвя и
съгласува програмите за посещение в страната
на чуждестранни делегации и на официални
гости в министерството и осъществява цялостната организация на посещенията;
14. отговаря за и координира цялостната
организация на посещенията на министъра,
заместник-министрите и други представители
на министерството в чужбина, както и на посещенията в страната по покана на министъра
на чуждестранни делегации и на официални
гости в министерството;
15. координира и подпомага цялостната подготовка на срещите в страната на министъра
и на заместник-министрите с техни чуждестранни колеги от министерства, посолства и
други ведомства, както и с представители на
международни организации;
16. координира и подпомага организирането
на срещите на министъра и заместник-министрите с международни финансови и банкови
институции;
17. организира, подпомага и координира
участието на министъра, заместник-министрите и други представители на министерството
в представителни международни форуми на
високо равнище, провеждани в България;
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18. осъществява официалната кореспонденция на министъра, заместник-министрите и
министерството с чуждестранни партньори, с
дипломатически представителства в България
и институции в чужбина, както и с представители на международни организации, чиято
дейност е свързана с областите от компетентност на министерството;
19. осигурява преводите при срещите с
чужденци и извършва превод и обработка на
международната кореспонденция;
20. координира и изготвя програмата на
министъра и на представители на министерството при официални и работни посещения
в чужбина;
21. осигурява връзките на министерството
с Министерството на външните работи и с
дипломатическите и търговските представителства на Република България в чужбина
с цел осъществяване на меж ду народната
дейност и със сродни министерства от други
страни с цел сътрудничество, включително
съгласувано с Министерството на външните
работи осъществява и координира сътрудничеството с международните организации от
компетентността на министъра;
22. осигурява връзките с международни
организации, включително като организира
съвместно с Министерството на икономиката
и/или с Министерството на външните работи
подготовката и провеждането на заседанията
на смесените междуправителствени комисии
за икономическо, търговско и научно-техническо сътрудничество, чийто председател от
българска страна е министърът или негов
заместник;
23. координира организирането и осигурява
логистична подкрепа за срещите на министъра и заместник-министрите с международни
финансови и банкови институции;
24. дава становища по проекти, отнасящи се
до международни договори за сътрудничество,
двустранни спогодби, протоколи, сравнителни
анализи и отчети и др. със страни, които не
са членки на Европейския съюз, и свързани
с подготовката и изпълнението на международни програми, договори и спогодби със
страни – членки на Европейския съюз, по
които министерството е страна;
25. подпомага участието на министъра и
координира участието на представители на
министерството в международни и регионални организации и инициативи, в работни
групи и комисии, свързани с международното
сътрудничество;
26. организира дейността за текущ обмен на
информация по въпросите на европейската координация между административните звена на
министерството, партньорите от Европейския
съюз и представителите на министерството в
Постоянното представителство на Република
България към Европейския съюз в Брюксел и

БРОЙ 68

ДЪРЖАВЕН

подпомага управлението на процеса на участие
на министерството в европейските структури,
институции и работни органи;
27. инициира, организира и координира
извършването на социологически проучвания
за нагласите на обществото по отделните
политики на министерството;
28. получава информация от Националния статистически институт и аналитичните
звена на министерствата за секторите, чиято
политика определя министерството;
29. следи информационния поток за изнесените в страната и в чужбина статистически
данни от браншови организации и бизнес
структури;
30. обобщава информацията, която постъпва от аналитичните организации;
31. периодично подготвя доклади за актуалното състояние на секторите, чиято политика
определя министерството;
32. посочва тенденциите на развитие на
секторите, които пряко са свързани с дейността
на министерството и на агенциите към него;
33. сигнализира министъра и политическия
кабинет за вътрешни и международни индикации, свързани със сфери, пряко рефлектиращи
върху работата на министерството;
34. подпомага министъра при осъществяването на политиката в областта на международните отношения, двустранното и многостранното международно сътрудничество,
както и при участието му в работата на
международни организации, чиято дейност
е свързана с областите от компетентност на
министъра;
35. планира, организира, подпомага и координира цялостната международна дейност
на министерството;
36. отговаря за участието на Република
България в процеса на вземане на решения
и във формирането на политиките на Европейския съюз в областите от компетентност
на министерството;
37. координира и осъществява мониторинг
на изпълнението на ангажиментите на Репуб
лика България като държава – членка на ЕС,
в областите от компетентност на министерството – подготовка на отчети, информации и
доклади за изпълнението на плана за действие
за съответната година с мерките, произтичащи
от членството на Република България в ЕС;
38. координира и участва в изготвянето и
съгласуването на проекти на позиции и други
материали от компетентност на министерството, които се съгласуват от Работна група
19 „Регионална политика и координация на
структурните инструменти“ и Работна група
9 „Транспортна политика“ към Съвета по европейските въпроси или в рамките на Съвета;
участва в работата на Съвета по европейските
въпроси;
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39. подпомага и координира дейностите
по прилагането на Стратегията на Европейския съюз за развитието на Дунавското
пространство;
40. подпомага и координира дейността на
представителя (представителите) на министерството в Постоянното представителство на
Република България към Европейския съюз;
41. координира и подпомага участието на
министерството в европейските структури,
институции и работни органи; координира
изготвянето на позициите и указанията за
у част ието в заседани я та в европейск и те
структури, институции и работни органи и
следи за последователността на изразяваната
от българската страна позиция;
42. от говаря за подготовката на нови
двустранни договори за сътрудничество в
областите от компетентност на министерството със сродни министерства в чужбина
и извършва всички необходими национални
процедури за тяхното подписване и влизане в
сила; организира, осъществява и контролира
тяхното изпълнение;
43. координира с компетентните дирекции в
министерството съгласуването на проекти на
финансови меморандуми и други споразумения
в сферата на компетентност на министерството, с които се предоставя финансова помощ
от ЕС и от други международни донори;
44. участва в работата на смесени комисии за
търговско, икономическо и научно-техническо
сътрудничество и на смесени работни групи.
Чл. 24. (1) Дирекция „Информационно
обслужване и системи за сигурност“:
1. планира и организира дейностите по
предоставяне на услуги в областта на информационните технологии в министерството и
при необходимост координира тези дейности
във второстепенните разпоредители с бюджет
към министъра;
2. осъществява управление и осигуряване
на услугите, свързани с информационните и
комуникационните технологии в министерството, и при необходимост координира тези
дейности във второстепенните разпоредители
с бюджет към министъра;
3. организира и администрира дейности
те за развитие и системна интеграция на
информационната инфраст ру к т у ра, върх у
която се извършват услугите, свързани с информационните и комуникационните технологии – хардуерни платформи, бази от данни,
системи за съхранение на данни и защита на
информацията, компютърни мрежи и комуникации, мобилни устройства;
4. извърш ва дей нос т по п роек т и ра не,
разработване, внедряване и експлоатация на
системи за сигурност от компетентността на
министъра;
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5. разработва Вът решните правила по
мрежова и информационна сиг у рност по
модела на „Системи за управление на информационната сигурност“, регламентиран
с изискванията на международния стандарт
ISO 27001, в съответствие с изискванията на
Наредбата за общите изисквания за мрежова
и информационна сигурност (НОИМИС), приета с Постановление № 279 на Министерския
съвет от 2008 г. (ДВ, бр. 101 от 2008 г.);
6. изпълнява функциите по приложение
№ 2 от НОИМИС чрез служител по мрежова и информационна сигурност, назначен в
дирекцията;
7. планира, организира и осъществява
мат ериа л но - т ех н и ческо т о снабд я ва не на
министерството с оборудване, свързано с информационни и комуникационни технологии,
софтуер, доставката на интернет, телекомуникационни услуги и удостоверителни услуги;
8. поддържа служебни регистри на потребителите, на компютърната и периферната
техника, на комуникационното оборудване на
министерството и на използваните софтуерни
продукти и системи;
9. координира дейностите, свързани с
осъществяване на електронното управление
в министерството, и при необходимост – във
второстепенните разпоредители с бюджет към
министъра;
10. координира и осигурява взаимодействието на информационните системи на министерството с необходимите регистри, поддържани в други държавни и общински органи
и институции;
11. разработва и поддържа в готовност за
изпълнение план за привеждане в готовност
за работа във военно време и военновременен план на министерството в съответствие
с Директивата за привеждане на централната
и териториалната администрация, търговските дружества, организациите и държавните
предприятия в готовност за работа във военно
време и съгласно изискванията на Наредбата
за планиране на гражданските ресурси за
отбрана;
12. разработва план на министерството за
противодействие на тероризма;
13. разработва и поддържа план за защита
при бедствия на министерството на основание
на изискванията на Закона за защита при
бедствия, Националната програма за защита
при бедствия и други законови и подзаконови
нормативни актове;
14. организира защитата при бедствия в
съответствие с нормативно делегираните
правомощия на министъра;
15. организира непрекъснато денонощно
дежурство за оповестяване при привеждане
на страната от мирно във военно положение,
бедствия, аварии, кризи и извънредни ситуации
в системата на министерството;
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16. организира и осигурява взаимодействие
с Министерството на отбраната и с другите
министерства и ведомства в процеса на планиране на гражданските ресурси в интерес на
отбраната на страната съгласно разпоредбите
на Закона за отбраната и въоръжените сили
на Република България;
17. организира установяването на критичните инфраструктури и обектите им в
секторите от компетентността на министъра
и осъществява дейностите по контрола на
тяхната защита;
18. предлага за определяне на стратегическите обекти и дейности от значение за
националната сигурност и от национално
значение в секторите от компетентността на
министъра;
19. организира и контролира прилагането
на системи от мерки, способи и средства
за обезпечаване на дейностите, свързани с
техническата и физическата сигурност – пропускателен режим, противопожарна защита
на министерството;
20. поддържа, изгражда и администрира
регистър на актовете за държавна собственост на имоти, свързани с класифицирана
информация, представляваща държавна тайна.
(2) В рамките на дирекция „Информационно обслужване и системи за сигурност“
се назначава служител по сигурността на
информацията, който:
1. следи за спазване изискванията на Закона
за защита на класифицираната информация и
на международните договори във връзка със
защитата на класифицираната информация;
2. планира, организира и контролира дейностите, свързани със защитата на класифицираната информация;
3. води регист ър на лицата, полу чили
разрешение за достъп до класифицирана информация, следи за сроковете на валидност
на разрешенията и за промяна в нивата на
класификация;
4. следи за правилното определяне нивото
на класификация на информацията;
5. организира и провежда обучението на
служителите в областта на защитата на класифицираната информация.
(3) В дирекция „Информационно обслужване и системи за сигурност“ се създава звено,
което да подпомага служителя по сигурност
та на информацията при изпълнение на задачите, свързани с прилагане на правилата
относно видовете защита на класифицираната
информация.
Чл. 25. Дирекция „Обществени поръчки“:
1. п лани ра, организи ра и координи ра
всички дейности във връзка с подготовката
и провеждането на процедури за възлагане
на обществени поръчки и изготвя график за
тяхното провеждане през съответната година;
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2. разработва и подготвя документациите
по процедурите за възлагане на обществени
поръчки;
3. провежда процедурите за възлагане на
обществени поръчки в съответствие с нормативните изисквания и приложимите правила
за обществените поръчки на Европейската
общност и националното законодателство,
като носи отговорност за законосъобразното
им провеждане;
4. изготвя договорите за възлагане на обществени поръчки и организира сключването
им, осъществява наблюдение и контрол върху
изпълнението им съвместно с отговорното
административно звено, от което получава
своевременно необходимата информация;
5. води регистър за проведените процедури
за възлагане на обществени поръчки през
съответната година;
6. подготвя становища по проек ти на
актове във връзка с прилагането на Закона
за обществените поръчки и подзаконовите
нормативни актове;
7. подготвя и изпраща за публикуване в нормативно установените срокове необходимата
информация при възлагането на обществени
поръчки до Агенцията по обществени поръчки
и „Официален вестник“ на Европейския съюз;
8. съхранява документацията по проведените процедури за възлагане на обществените
поръчки;
9. разработ ва вът решни те п рави ла на
министерството по Закона за обществените
поръчки и подзаконовите нормативни актове
по прилагането му;
10. изготвя становища при подадени жалби
във връзка с проведени процедури за възлагане на обществени поръчки и осъществява
процесуално представителство пред съдебните институции и Комисията за защита на
конкуренцията.
Раздел VII
Специализирана администрация
Чл. 26. Специализираната администрация
е организирана във:
1. Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“;
2. Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“;
3. дирекция „Управление на териториалното
сътрудничество“;
4. дирекция „Търговски дружества и концесии“;
5. дирекция „Държавна собственост“;
6. дирекция „Устройство на територията и
административно-териториално устройство“;
7. дирекция „Технически правила и норми“;
8. дирекция „Водоснабдяване и канализация“;
9. дирекция „Геозащита и благоустройствени дейности“;
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10. дирекция „Жилищна политика“.
Чл. 27. (1) Главна дирекция „Гражданска
регистрация и административно обслужване“
(ГРАО):
1. подпомага министъра при осъществяване
на методическото ръководство и контрола
на дейностите, свързани с гражданската регистрация;
2. изготвя становища, предложения и отговори по въпроси, свързани с гражданската
регистрация;
3. подготвя и участва в разработването на
проекти на нормативни актове, свързани с
гражданската регистрация;
4. оказва методическа помощ на общините
във връзка със създаването и поддържането
на регистрите на актове за гражданско състояние, Националния електронен регистър на
актове за гражданско състояние и Регистъра
на населението;
5. организира процесите по интеграция на
поддържаните на национално ниво регистри
с други информационни системи;
6. ръководи и организира развитието на
информационната система за граж данска
регистрация;
7. ръководи експлоатационното поддържане
на регистрите на национално ниво;
8. осиг у рява и поддържа програмното
осигуряване на Локална база данни (ЛБД)
„Население“ и на Регионална база данни
(РБД) „Население“, ползвани на областно и
на общинско ниво;
9. организира и ръководи дейностите по
зареждане и презареждане на ЛБД „Население“ и РБД „Население“ от Национална база
данни „Население“ (НБД „Население“);
10. осигурява и поддържа приложните програмни средства за поддържане на регистрите
на национално ниво;
11. поддържа Регистъра на единните граждански номера;
12. поддържа Националния класификатор
на постоянните и настоящите адреси;
13. извършва предоставяне на данни на
физически и юридически лица съгласно нормативните разпоредби;
14. извършва дейности, свързани с предоставяне на достъп до НБД „Население“;
15. осъществява дейности по защитата на
личните данни, съдържащи се в регистрите,
поддържани на национално и на областно ниво;
16. осъществява дейности по подготовката
и произвеждането на избори, референдуми,
граждански инициативи и общи събрания.
(2) Главна дирекция „ГРАО“ има териториални звена в административните центрове на
областите, на които е разделена територията
на Република България.
(3) Териториалните звена „ГРАО“:
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1. методически ръководят и контролират
дейностите, свързани с гражданската регистрация;
2. организират и отговарят за ежедневното
получаване на актуализационни файлове от
общините;
3. обединяват и ежедневно изпращат информацията за актуализиране на регистрите
на национално ниво;
4. извършват визуален контрол на обработените актуализационни документи;
5. осъществяват дейности по даване и промяна на единен граждански номер и издават
удостоверения за верен единен граждански
номер въз основа на искане от общинската
администрация;
6. методически подпомагат и контролират
дейностите на общинските администрации по
актуализацията на ЛБД „Население“;
7. поддържат регионалните бази данни
„Население“ на областно ниво;
8. приемат, разпределят и изпращат информация за актуализиране на ЛБД „Население“;
9. извършват дейности по актуализиране на
Националния класификатор на постоянните
и настоящите адреси;
10. изготвят отговори на постъпили писма
от общините, държавните органи и институции от областта по въпроси на гражданската
регистрация;
11. осъществяват дейности по подготовката
и произвеждането на избори, референдуми,
граждански инициативи и общи събрания.
Чл. 28. (1) Главна дирекция „Стратегическо
планиране и програми за регионално развитие“ (ГД „СППРР“):
1. изпълнява функциите на управляващ
орган на Оперативна програма „Региони в
растеж“ 2014 – 2020 г. и всички произтичащи
от това задължения и отговорности съгласно
регламентите на Европейския съюз и Структурните и инвестиционните фондове, в т.ч.:
а) организира, координира и съгласува
изготвянето и управлението на Оперативна
програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г.
съгласно Координационния механизъм за
Националния план за развитие и Споразумението за партньорство с цел постигане на
устойчиво и балансирано развитие на регионите в Република България;
б) ръководи дейността на териториалните
звена в районите от ниво 2;
в) организира разработването и актуализирането на системи от индикатори за мониторинг на Оперативна програма „Региони в
растеж“ 2014 – 2020 г.;
г) осигурява разработването и публикуването на документи за кандидатстване по
процедури за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по Оперативна програма
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„Региони в растеж“ 2014 – 2020 г., както и организира оценката на постъпилите проектни
предложения;
д) осъществява контрол върху дейността
на междинните звена по Приоритетна ос 1
на Оперативна програма „Региони в растеж“
2014 – 2020 г.;
е) подготвя и сключва договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
по Оперативна програма „Региони в растеж“
2014 – 2020 г.;
ж) осъществява оперативно, финансово и
процедурно наблюдение на операциите, финансирани по Оперативна програма „Региони
в растеж“ 2014 – 2020 г.;
з) осъществява текущ контрол и контрол
преди верификация върху изпълнението на
ск лючените договори с бенефициенти по
Оперативна програма „Региони в растеж“
2014 – 2020 г.;
и) организира, председателства и осигурява
технически и административно заседанията
на Комитета за наблюдение на Оперативна
програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г.
и изпълнява функциите на секретариат; отговаря за изпълнението на решенията, взети
по време на заседанията на комитета;
к) отговаря за изграждането и поддръжката на система за събиране на достоверни
финансови и статистически данни относно
прилагането на индикаторите за мониторинг
и оценка и въвежда редовно информация в
информационната система за управление и
наблюдение на средствата от ЕС в България – ИСУН 2020;
л) осигурява подготовката и провеждането
на дейностите за изготвяне на предварителна,
текущи и последваща оценка на Оперативна
програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г.,
съгласно изискванията на европейското законодателство и методическите документи за
Структурните и инвестиционните фондове на
Европейския съюз;
м) носи отговорност за въвеждането и
използването от страна на бенефициентите
и други участващи звена, ангажирани в управлението и изпълнението на програмата,
на отделна счетоводна система за всички
предвидени дейности, финансирани в рамките
на Оперативна програма „Региони в растеж“
2014 – 2020 г.;
н) извършва плащани я и трансфер на
средства до бенефициентите по Оперативна
програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г.;
о) следи за законосъобразността на финансовите операции чрез въвеждането на системи
и мерки за надеждно финансово управление
и контрол;
п) извършва наблюдения и прилага корективни мерки съгласно изискванията на
Европейската комисия (ЕК) при констатиране
на нередности;
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р) отговаря за изготвянето и изпълнението
на Годишния план за действие на Оперативна
програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г.
към Националната комуникационна стратегия
(НКС) и дейностите за информация и комуникация за популяризиране на програмата;
с) изготвя годишни доклади и заключителен доклад за изпълнението на Оперативна
програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г.
и ги представя за одобряване от Комитета
за наблюдение и от Съвета за контрол и
управление на средствата от Европейския
съюз към Министерския съвет, преди да
бъдат представени на ЕК, и ги изпраща до
службите на ЕК;
т) осъществява мониторинг на системите за
управление и контрол на Оперативна програма
„Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. и гарантира
осигуряването на надеждна одитна пътека;
у) управлява в качеството си на бенефициент и провежда процедури за възлагане на
обществени поръчки във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 8 „Техническа помощ“
на Оперативна програма „Региони в растеж“
2014 – 2020 г. при спазване на принципите за
разделение на функции и отговорности;
ф) осигурява устойчивост на проектите,
финансирани по Приоритетна ос 8 „Техническа
помощ“, по които бенефициенти са отдели в
ГД „СППРР“;
х) извършва дейности по верификация на
разходите по Оперативна програма „Региони
в растеж“ 2014 – 2020 г. в съответствие с изискванията на националното законодателство
и правилата на Общността;
ц) гарантира наличието на система за
вписване и съхраняване в компютризиран вид
на счетоводните документи за всяка операция
по Оперативна програма „Региони в растеж“
2014 – 2020 г., както и на набора от данни,
необходими за изпълнението, финансовото
управление, наблюдението, проверката, одита
и оценката;
ч) организира процеса по счетоводното
отчитане на средствата по линия на ОПРР в
съответствие с изискванията на националното
и европейското законодателство и докладва
към Сертифициращия орган;
ш) организира процеса по следене на
възстановените суми по сметките на ОПРР
2014 – 2020 г. (неправомерно изплатени суми,
наложени финансови корекции, както и неправомерно получени и неправомерно усвоени
средства и др.);
щ) организира процеса по събиране на
вземания/неверифициране на недопустими
разходи по наложени финансови корекции;
ю) контролира управлението на финансовите инструменти за периода 2014 – 2020 г.,
финансирани по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г.;
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я) участва в управлението и оценката на
риска на програмно и проектно ниво, включително чрез инструмента за измерване на
риска от измами и нередности AR ACHNE,
както и самооценка на риска, съгласно Насоките на ЕК за оценка на риска и ефективно и
пропорционално прилагане на мерки за превенция на корупция и измами, в т.ч. участва
и при разработването и актуализацията на
системите за оценка на риска;
2. изпълнява функциите на управляващ
орган на Оперативна програма „Регионално
развитие“ 2007 – 2013 г. до етапа на нейното
пълно приключване с всички произтичащи
от това задължения и отговорности съгласно регламентите на Европейския съюз (ЕС),
Структурните и Кохезионния фонд, както и
националната нормативна уредба;
3. изпълнява функциите на компетентен
национален орган, отговорен за управлението и контрола на дейностите, финансирани
със средства от Фонд „Солидарност“ на Европейския съюз, и всички произтичащи от
това задължения и отговорности съгласно
регламентите на Европейския съюз (ЕС) и
националното законодателство, в т. ч.:
а) подава заявления за подпомагане със
средства от Фонд „Солидарност“ в случай на
национално или регионално бедствие в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕО)
№ 2012/2002 за създаване на Фонд „Солидарност“, изменен с Регламент (ЕС) № 661/2014;
б) управлява, контролира, координира и
осъществява оперативно, финансово и процедурно наблюдение на операциите, финансирани от Фонд „Солидарност“ в съответствие
с Постановление № 434 на Министерския
съвет от 2014 г.;
в) организира и контролира процеса по
изготвяне и изпращане към ЕК на доклад за
усвояване на средствата от Фонд „Солидарност“ по всяко одобрено заявление;
4. подпомага и координира изпълнението
на отговорностите на ведомството по провеждане на Председателството на Съвета на ЕС;
5. осъществява дейности по формирането
и провеждането на политики в областта на
регионалното развитие и програмирането в
съответствие с Европейските регламенти и
националното законодателство, в т.ч.:
а) извършва проучвания и анализи с оглед
осъществяването на национална политика за
регионално развитие;
б) организира и координира разработването
на стратегия за регионално развитие, регионалните планове за развитие, националната
концепция за пространствено развитие, регионалните и общинските пространствени схеми;
в) подготвя предложения за усъвършенстване на националното законодателство и
за хармонизация със законодателството на
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ЕС в областта на регионалното развитие и
планирането на пространственото развитие
на територията на национално и регионално
равнище;
г) орга н изи ра и изг о т вя ме т од и ческ и
указания за разработване и изпълнение на
документите за стратегическо планиране на
регионалното развитие, в т.ч. националната
концепция и регионалните схеми за пространствено развитие по Закона за регионалното
развитие;
д) координира и контролира ефективното
и ефикасното изпълнение на документите за
стратегическо планиране на регионалното
развитие през периода на тяхното действие;
е) осигурява наблюдението и оценката на
изпълнението на документите за стратегическо
планиране на регионалното развитие, в т.ч.
Националната концепция за пространствено
развитие, регионалните схеми за пространствено развитие на районите от ниво 2 и
интегрираните планове за градско възстановяване и развитие;
ж) разработва, координира и участва в
управлението, наблюдението и оценката на
целенасочени инвестиционни програми в
подкрепа на интегрираното развитие на изостанали, периферни и планински райони;
з) осъществява функции на секретариат на
регионалните съвети за развитие, включително
за осъществяване на регионална координация
при изпълнението на оперативните програми,
съфинансирани от Европейските структурни
и инвестиционни фондове;
и) разработва и изпълнява мерки за ресурсно осигуряване, институционално изграждане
и укрепване на капацитета за управление на
регионалното развитие;
к) осигурява информация и публичност на
държавната политика за регионално развитие
и планирането на пространственото развитие;
л) изпълнява дейности във връзка с функциите си на бенефициент/партньор по проекти,
финансирани от Оперативна програма „Добро
управление“, и хоризонтални инструменти
на ЕК;
м) участва в планирането на мерки и средства за извършване на дейности в районите
с неблагоприятни социално-икономически,
географски и демографски характеристики.
(2) Главна дирекция „СППРР“ се ръководи
от главен директор. В изпълнение на своите
правомощия главният директор се подпомага
от двама заместник главни директори.
(3) Главна дирекция „СППРР“ има териториални звена в районите от ниво 2, подпомагащи осъществяването на функции по
ал. 1, т. 1 – 5.
Чл. 29. (1) Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ изпълнява:
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1. функциите на Управляващ орган на програмите за трансгранично сътрудничество по
Инструмента за предприсъединителна помощ
2007 – 2013 (между България и Македония,
България и Сърбия и България и Турция);
2. функциите на Управляващ орган на програмите за трансгранично сътрудничество по
Инструмента за предприсъединителна помощ
2014 – 2020 (между България и Македония,
България и Сърбия и България и Турция);
3. функциите на Национален партниращ
орган за програмите за трансгранично сътрудничество по вътрешните граници на ЕС
2007 – 2013 (между Румъния и България и
Гърция и България);
4. функциите на Национален орган за програмите за трансгранично сътрудничество по
вътрешните граници на ЕС 2014 – 2020 (между
Румъния и България и Гърция и България);
5. функциите на Национален партниращ
орган и Информационно звено по Съвместната оперативна програма за трансгранично с ът ру д н и чес т во Черноморск и бас ей н
2007 – 2013;
6. функциите на Национален орган и Информационно звено по Съвместната оперативна
програма за трансгранично сътрудничество
Черноморски басейн 2014 – 2020;
7. функциите на Национален партниращ
орган и Национално звено за контакт по
Оперативна прог рама за т ранснациона лно сътрудничество в Югоизточна Европа,
Оперативна програма за междурегионално
сътрудничество ИНТЕРРЕГ IVC, Оперативна
програма ИНТЕРАКТ 2007 – 2013 – добро
управление за програмите за териториално
сътрудничество, ЕСПОН 2013 – Европейска
мрежа за наблюдение на териториалното
развитие и сближаване, и УРБАКТ – Мрежа
за градско развитие;
8. функциите на Национален орган и Национално звено за контакт по Програма Дунав
и Програма Балкани – Средиземно море,
Програма ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА, Програма
ИНТЕРАКТ III, ЕСПОН 2020 и УРБАКТ III;
9. функции по осигуряване на правомощията на министъра съгласно Националните
правила относно Европейските групи за териториално сътрудничество (ЕГТС);
10. функциите на Изпълнителна агенция
по Програма ФАР, ТГС и ИСС по смисъла на
Меморандума за разбирателство за създаване
на Национален фонд между правителството
на Република България и ЕК.
(2) Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“:
1. предоставя на ЕК статистически и финансови данни относно управлението, наблюдението и оценката на програмите;
2. изготвя и актуализира необходимите
документи, свързани с администрирането на
програмите;
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3. участва в Съвместните комитети/органи
за подготовка, изменение и изпълнение на
програмите;
4. създава съвместни секретариати и/
или информационни звена по програмите за
териториално сътрудничество и координира
дейността им;
5. осигурява изпълнението на програмите
и проектите в съответствие с регламентите
на ЕС;
6. изготвя или възлага изготвяне на необходимата документация за обществени поръчки,
провежда процедури за обществени поръчки,
подготвя и сключва договори за изпълнение
на проекти, съфинансирани от ЕС;
7. отговаря за правилното административно управление, в т.ч. наблюдение, финансово
управление, счетоводно отчитане, разплащане
и архивиране в съответствие с изискванията
на ЕК и националното законодателство;
8. изготвя или участва в изготвянето на
периодични оценки и доклади по изпълнението на програмите;
9. и зг о т вя и с ъгл ас у ва д вус т ра н н и и
многостранни договори, меморанду ми за
разбирателство и споразумения, свързани с
управлението и изпълнението на програми
и проекти за териториално сътрудничество;
10. изпълнява мерки за осигуряване на
информираност, публичност и прозрачност
относно дейностите, свързани с управлението
и изпълнението на програмите;
11. подготвя и провежда процедурите за
избор на оценители и контрольори от българска страна по програмите за териториално
сътрудничество;
12. прилага процедурите за превенция,
разкриване и докладване на нередности и
измами, като прилага корективни мерки съгласно изискванията на ЕК и националното
законодателство;
13. о б е зпеча ва и нф орма ц ион но т о о б служване на програмите за териториално
сътрудничество;
14. отговаря за всички дейности, свързани
с изпълнението на програмите за териториално сътрудничество и приключването на
Програма ФАР;
15. изпълнява дейности, свързани с Европейските групи за териториално сътрудничество (ЕГТС), в съответствие с Правилника за реда за водене на регистрите при
Министерството на регионалното развитие
и благоустройството на ЕГТС със седалище
в Реп ублика Българи я и на българск ите
юридически лица, които членуват в ЕГТС,
чието седалище се намира в друга държава – членка на ЕС.
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(3) Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ е правоприемник на
всички права и задължения по програмите
за териториално сътрудничество и по Програма ФАР.
Чл. 30. Дирекция „Tърговски дружества
и концесии“:
1. организира дейностите по предоставяне на концесии за строителство върху имоти – държавна собственост, водоснабдителни
и канализационни системи, концесии за услуги и/или строителство и на други обекти
от обществен интерес – обекти на концесия,
предвидени със закон;
2. подпомага министъра при осъществяване
на концесионната политика на министерството в съответствие с действащата нормативна
уредба, организира подготвителни действия
и внася предложения за предоставяне на
държавни концесии за обекти от обществен
интерес във всички неуредени от специален
закон случаи;
3. подпомага министъра при изпълнението
на правата и задълженията му като представител на държавата – собственик в търговските
дружества и в държавните предприятия;
4. организира изпълнението на възложените
задачи по отношение на държавното участие
в търговските дружества, като осъществява
методическо ръководство по въпросите, свързани с финансово-икономическото състояние,
счетоводната отчетност и данъчното облагане;
5. организира предварителната подготовка
и приемането от работни групи на годишните
финансови отчети за съответната календарна
година на търговските дружества по заповед
на министъра на регионалното развитие и
благоустройството;
6. осигурява участието на представители на
държавата в общите събрания на съдружниците и на акционерите в търговските дружества
с над 50 на сто държавно участие;
7. организира изпълнението на възложените задачи по отношение на придобиването и
разпореждането с недвижими имоти, дълготрайни материални и финансови активи на
търговските дружества, както и предоставянето на недвижими имоти на ведомства и
други държавни структури;
8. изготвя договорите за управление и контрол на органите на управление и на контрол
на търговските дружества с над 50 на сто
държавно участие и извършва мониторинг за
изпълнението на правата и задълженията им;
9. извършва обработка на финансовите
отчети на търговски дружества с над 50 на
сто държавно участие, изготвя анализ – по
тримесечия и годишно, и го предоставя за
информация на ръководството на министерството и на Министерството на финансите;
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10. следи, изисква и анализира тримесечни
справки за спазването от страна на търговските дружества на нетните им експозиции
към банковите институции и изискванията
за концентрация на паричните им средства и
предоставя информация на Министерството
на финансите съгласно действащата нормативна уредба;
11. изпълнява дейностите и координира
процеса по отписване от баланса на търговските дружества – ВиК оператори с над 51
на сто държавно участие, на имущество и
активи – публична държавна и/или публична
общинска собственост, съгласно Закона за
водите;
12. координира дейността, организира и
участва в заседанията на отрасловия съвет
за тристранно сътрудничество и на свързаните с него помощни консултативни органи
и работни групи;
13. поддържа и актуализира регистър на
търговските дружества с държавно участие в
съответствие с нормативната уредба, както
и информация за управителните и контролните органи и ликвидаторите на търговските
дружества с над 50 на сто държавно участие;
14. съхранява и носи отговорност за цялата
документация на сделките по раздържавяването след тяхното приключване, за документите, получени като платежни средства, и на
заложните джира и предоставя информация
на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, на органите на съда,
на прокуратурата и на полицията – по тяхно
искане.
Чл. 31. Дирекция „Държавна собственост“:
1. подпомага министъра при разработването
на политика по управлението и разпореждането с имоти – държавна собственост, и при
осъществяването на методическо ръководство
при управлението и разпореждането с имоти – държавна собственост;
2. подготвя проекти на стратегии, концепции, национални програми и планове
за действие по проблеми на собствеността
върху имоти;
3. разработ ва п роек т и на нормат ивни
актове, свързани с държавната собственост,
разработва методически указания по прилагането на нормативните актове, свързани с
държавната собственост;
4. контролира и координира регистрацията
и актуването на имоти – държавна собственост, като:
а) съставя актове за обекти – изключителна
държавна собственост, и води регистър за тях;
б) приема представените от областните
управители преписи от актовете за имотите – държавна собственост, както и информация за управлението и разпореждането с
тях в съответствие с изискванията на чл. 82,
ал. 1 от Закона за държавната собственост;
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в) о т п исва о т а к т ови т е к н и г и а к т ове
за имоти – държавна собственост, за имоти – публична държавна собственост, както
и за имоти, свързани с държавната тайна
или със сигурността и отбраната на страната,
които са съставени неправилно или чието
основание за актуване е отпаднало;
5. изготвя предложения за управление и
разпореждане с имоти – държавна собственост, като:
а) подготвя проекти на актове на Министерския съвет за безвъзмездно предоставяне
правото на управление на ведомства и общини
върху имоти – държавна собственост, както
и за промяна на характера на собствеността
на имоти – държавна собственост;
б) подготвя проекти на актове на Министерския съвет за разпореждане с имоти – държавна собственост, или с части от тях;
в) организира и провежда търгове за учредяване на ограничени вещни права върху
имоти – частна държавна собственост, чиято
данъчна оценка е над 500 хил. лв.;
г) подготвя проекти на актове на Министерския съвет за предоставяне под наем на имоти – държавна собственост, на централните
ръководства на парламентарно представените
политически партии и коалиции;
д) подготвя проекти на решения на Министерския съвет за отчуждаване на имоти
и час т и о т и мо т и – час т на собс т венос т,
предназначени за изграждане на национални
инфраструктурни обекти.
Чл. 32. Дирекция „Устройство на територията и административно-териториално
устройство“:
1. подпомага министъра при осъществяването на политиката по устройство на територията в неговата компетентност съгласно
Закона за устройство на територията, Закона за
устройството на Черноморското крайбрежие,
Закона за морските пространства, вътрешните
водни пътища и пристанищата на Република
България и други и при координирането на
дейността на централните и териториалните
органи на изпълнителната власт, на органите на местното самоуправление и местната
администрация;
2. извършва мониторинг по прилагането на
нормативните актове в областта на устройството на територията, които са от неговата компетентност, прави предложения и съвместно с
компетентните дирекции на министерството
и други администрации разработва проекти
на нормативни актове по устройство на територията, административно-териториалното
устройство на страната, децентрализацията
на държавното управление и дейността на
местните власти и разработва методически
указания по тяхното прилагане;
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3. изготвя становища и съгласува проекти
на устройствени планове и техни изменения
съгласно Закона за устройство на територията, Закона за устройството на Черноморското
крайбрежие, Закона за морските пространства,
вътрешните водни пътища и пристанищата
на Република България и др.;
4. изготвя становища по проекти на нормативни актове на други държавни органи,
отнасящи се до устройството на територията,
административно-териториалното устройство
на страната, местното самоуправление и децентрализацията на държавното управление;
5. организира и осигурява дейността на
Националния експертен съвет по устройство на територията и регионална политика
(НЕСУТРП) за разглеждане на проекти на
общи и подробни устройствени планове, както
и специфични правила и нормативи към тях
съгласно Закона за устройство на територията, Закона за устройството на Черноморското
крайбрежие, Закона за морските пространства,
вътрешните водни пътища и пристанищата
на Република България и др.;
6. подпомага министъра при назначаване на специализирани експертни съвети за
специални обекти, свързани с отбраната и
сигурността на страната;
7. подпомага министъра за разрешаване
изработването, приемането и одобряването на:
а) общи устройствени планове на черноморските общини и за селищни образувания
с национално значение;
б) подробни устройствени планове, които
са от неговата компетентност по Закона за
устройство на територията, Закона за морските
пространства, вътрешните водни пътища и
пристанищата на Република България и др.;
8. подпомага министъра при съгласуване
и одобряване на инвестиционни проекти и
издаване на разрешения за строеж за обекти, които са от неговата компетентност по
Закона за устройство на територията, Закона
за морските пространства, вътрешните водни
пътища и пристанищата на Република България и др.;
9. подпомага министъра при разглеждане
на предложения на общински съвети за допускане на отклонения при условията и по реда
на нормативни актове, които са от неговата
компетентност;
10. подпомага министъра при регистриране
и издаване на удостоверения за въвеждане в
експлоатация на завършени строежи съгласно
правомощията му и води регистър на издадените удостоверения;
11. води регистър на техническите паспорти
на завършените строежи, за които разрешението за строеж е издадено от министъра на
регионалното развитие и благоустройството;
12. организира, поддържа и осиг у рява
ползването на архива на НЕСУТРП;
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13. проучва и изготвя отговори на предложения, жалби и сигнали на физически и
юридически лица по въпроси, свързани с
устройството на територията, от компетентността на Министерството на регионалното
развитие и благоустройството;
14. в областта на административно-териториалното устройство и децентрализацията:
а) предлага и подпомага провеждането на
процедури по Закона за административнотериториалното устройство на Република
България;
б) организира разработването, мониторинга и актуализацията на категоризацията на
административно-териториалните и териториалните единици в страната;
в) събира, поддържа и анализира информацията за административно-териториални
промени;
г) подпомага поддържането и актуализацията на Единния класификатор на административно-териториалните и териториалните
единици и на Националния регистър на населените места;
д) осъществява дейностите по създаването,
поддържането и съхраняването на регистър на
агломерациите по Закона за защита от шума
в околната среда;
е) организира разработването на стратегически и програмни документи в областта
на децентрализацията на държавното управление и координира тяхното обсъждане и
съгласуване;
ж) изпълнява функциите на Секретариат
на Съвета по децентрализация на държавното
управление;
з) иниции ра, координи ра и у част ва в
различни проекти и програми в сферата на
развитието на местното самоуправление и
междуобщинското сътрудничество;
и) участва в редовните сесии на органи и
работни групи към Съвета на Европа и координира връзката между институциите към
Съвета на Европа и местните и регионалните
власти в Република България;
к) подпомага провеждането на процедура за
определяне състава на българските представители в Конгреса на местните и регионалните
власти към Съвета на Европа и Комитета на
регионите към Европейския съюз;
л) организира и координира изпълнението
на Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа и
участието на българските общини;
м) осъществява функции на Секретариат
на Комисията за присъждане на Етикета за
иновации и добро управление на местно ниво.
Чл. 33. Дирекция „Технически правила и
норми“:
1. подпомага министъра при осъществяването на държавната политика по разработването на нормативни актове (издавани само
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стоятелно или съвместно с други компетентни
минист ри) в област та на проектирането,
изпълнението, поддържането и разрушаването
на строежите и тяхното хармонизиране с правото на Европейския съюз с оглед създаване
на условия за изграждането на безопасни,
енергоефективни и достъпни строежи с устойчиво използване на природните ресурси;
2. подпомага министъра при провеждането
на държавната политика по оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните
показатели на строителните продукти съгласно
Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския
парламент и на Съвета от 9 март 2011 г.
за определяне на хармонизирани условия
за предлагането на пазара на строителни
продукти и за отмяна на Директива 89/106/
ЕИО на Съвета (OB, L 88 от 4.04.2011 г.) и
при прилагането на национална система за
оценяване на строителни продукти, за които
все още няма хармонизирани технически
спецификации;
3. организира и ръководи цялостната дейност по при лагането на Регламен т (ЕС)
№ 305/2011;
4. организира и ръководи разработването
на техническите нормативни актове по т. 1,
извършва проучване и анализ на резултатите
от тяхното прилагане;
5. координира предоставянето на проектите
на технически нормативни актове на министерството за нотифициране пред Европейската
комисия;
6. изпълнява функциите на орган, отговорен
за уведомяване и провеждане на необходимите
процедури за оценка и нотифициране пред
Европейската комисия и държавите – членки
на Европейския съюз, на органи, оправомощени да изпълняват задачи като трети страни
в процеса на оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели
на строителните продукти в съответствие с
Регламент (ЕС) № 305/2011;
7. изпълнява функциите на звено за контакт относно продукти в строителството в
съответствие с изискванията на Регламент
(ЕС) № 305/2011 и Регламент (ЕО) № 764/2008
на Европейския парламент и на Съвета от
9 юли 2008 г. относно установяване на процедурите, свързани с прилагането на някои
национални технически правила за продукти,
законно предлагани на пазара в други държави
членки, и за отмяна на Решение № 3052/95/
ЕО (OB, L 218 от 13.08.2008 г.), предоставящо
информация относно националните изисквания, приложими за предвидената употреба на
всеки строителен продукт;
8. определя националните нива и параметри
на безопасност на сградите и съоръженията
и техническите класове на строителните продукти по отношение на носимоспособността,
огнеустойчивостта, дълготрайността и други,
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на конструкциите на строежите за прилагането на европейските норми за проектиране
на строителни конструкции;
9. осигурява ръководство на научноизследователската дейност, необходима за изработване
на националните разпоредби за въвеждане и
прилагане на европейските стандарти и норми;
10. представлява министерството и участва
в национални органи по акредитация, метрология и стандартизация, участва в работни
групи по европейска интеграция и в технически
комитети по стандартизация към Българския
институт за стандартизация и изработва становища по проекти на европейски стандарти
с оглед прилагането им чрез подзаконови
нормативни актове;
11. организира и разработва механизми и
правила за прилагането на Регламент (ЕС)
№ 305/2011: процедури за оценка, контрол
и нотифициране на органи, правила за определяне на национални изисквания за експлоатационните показатели на строителните
продукти и механизми за предоставяне на
тази информация;
12. организира и осъществява общо ръководство на лицата за оценяване на строителните продукти и на органите за техническо
оценяване и упражнява постоянен контрол
върху дейността им;
13. организира, координира и ръководи
дейността за определяне на национални изисквания към експлоатационните показатели
на строителните продукти, за деклариране на
нива, класове или гранични нива във връзка
с предвидената им употреба;
14. предоставя информация за националните
изисквания към експлоатационните показатели на строителните продукти във връзка с
тяхната предвидена употреба;
15. представлява министерството в Постоянния комитет по строителство съгласно
Регламент (ЕС) № 305/2011, изработва и съгласува позиции на Република България по
обсъжданите въпроси, изработва становища по
обсъжданите решения, мандати и стандарти;
16. участва в работна група „Техническа
хармонизация“ към Съвета на Европа и изготвя национални позиции по проекти на
европейски актове, свързани с прилагането на
Регламент (ЕС) № 305/2011; участва и изготвя
информация и становища в работните групи по
прилагането на Регламент (ЕС) № 305/2011 – в
AdCo групата относно надзора на пазара на
строителните продукти, в групата на звената
за контакт относно продукти в строителството
и в групата на нотифициращите органи;
17. изработва становища по нормативни
актове на други ведомства и за прилагане на
нормативните актове от компетентността на
министерството, оказва методическо ръководство за прилагането на нормативната уредба
и за популяризирането є;
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18. проучва и изготвя отговори на предложения, запитвания и писма на физически
и юридически лица по въпроси, свързани с
прилагането на нормативната уредба.
Чл. 34. Дирекция „Водоснабдяване и канализация“:
1. подпомага министъра при провеждане
на държавната политика в отрасъл „Водоснабдяване и канализация“ (ВиК) на национално
ниво;
2. осъществява административно-техническото обслужване и експертното осигуряване
на Съвета за устойчиво развитие на ВиК
отрасъла към министъра на регионалното
развитие и благоустройството;
3. разработва стратегия за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията
в Република България с основните цели, приоритетите, етапите и необходимите средства и
източниците на финансиране за изграждане и
развитие на ВиК системите и за повишаване
качеството на ВиК услугите; осъществява и
координира план за действие за изпълнение на
мерките, заложени в стратегията, и извършва
мониторинг на изпълнението є;
4. разработва нормативни актове, свързани
с развитието и управлението на водоснабдяването и канализацията;
5. координира планирането и управлението
на ВиК системите на национално ниво;
6. дава методически указания за разработването и прилагането на регионални генерални
планове на ВиК системите и генерални планове на агломерации над 10 000 еквивалентни
жители, на ВиК системите и инвестиционните
програми към тях; дава методически указания
за разработването и контролира изготвянето
на прединвестиционни проучвания за регионални интегрирани проекти за водоснабдяване
и канализация и други планови документи;
7. дава методически указания на асоциациите по ВиК, на местни и на териториални
власти във връзка със стратегията за развитие
и управление на отрасъл ВиК, планиране и
развитие на инфраструктурата, стопанисването, поддържането и експлоатацията на ВиК
системите и предоставяне на ВиК услугите;
8. дава методически указания, подпомага, координира и осъществява мониторинг
на изпълнението на договорите между асоциациите по ВиК и ВиК операторите във
връзка със стопанисването, поддържането
и експлоатацията на водоснабдителните и
канализационните системи и съоръжения и
предоставянето на услугите;
9. оказва методическа помощ на ВиК операторите по въпроси, свързани с изпълнението
на проекти за водоснабдяване и канализация
и предоставяне на ВиК услугите;
10. разработва и изпълнява мерки за изграждане и укрепване на административния
капацитет на структ у рите, анга ж ирани с
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планиране и развитие на инфраструктурата,
стопанисване, поддържане и експлоатация
на ВиК системите и предоставяне на ВиК
услугите;
11. осъществява комуникация и координация с Министерството на околната среда и
водите, дирекция „Централно координационно
звено“ в администрацията на Министерския
съвет, Европейската комисия, международни финансови инстит уции, Комисията за
енергийно и водно регулиране, областните
администрации, общините, ВиК операторите и с асоциациите по ВиК за изпълнение
на дейностите във връзка с управлението и
развитието на отрасъла;
12. създава и поддържа Единна информационна система за ВиК услугите и регистър
на асоциациите по ВиК и ВиК операторите и
подпомага и координира действията на ВиК
операторите по създаване, разработване и
развитие на информационни системи на ВиК;
13. създава и поддържа информационна
система за водностопанските системи и съоръжения;
14. изготвя и представя становища, предложения и позиции до министъра във връзка
със стратегически документи, разработени
от други ведомства, институции и структури,
относно развитието на ВиК отрасъла, управлението, поддържането и разширяването на
ВиК инфраструктурата;
15. планира и осъществява инвестиционни
проекти, свързани с водоснабдяването и канализацията, финансирани от държавния бюджет
и от международни финансови институции;
16. осъществява и координира съвместни
програми и проекти с други ведомства и юридически лица с нестопанска цел в областта
на водоснабдяването и канализацията;
17. събира информация за състоянието на
язовирите с приоритетно питейно водоснабдяване и за населените места с нарушено
водоснабдяване и проблеми с качеството на
питейната вода;
18. координира действията по събиране
на информация, свързана с водоснабдяването и канализацията, при ликвидиране на
последиците от стихийни бедствия, аварии и
катастрофи;
19. осигурява информация и публичност
на държавната политика за развитие на водоснабдяването и канализацията;
20. участва в организирането и провеждането на тръжни процедури по управляваните
от дирекцията проекти в съответствие с изискванията на българското законодателство,
ЕК и международните финансови институции;
21. участва в процеса по приключване на
проектите, финансирани от Кохезионния фонд
по Регламент 1164/94 на ЕС;
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22. осъществява административно, техническо и финансово управление на проекти,
финансирани от ЕС и от международните
финансови институции, в съответствие с изискванията на финансиращите организации
и с националното законодателство, в т. ч.:
а) поддържа контакти със съответните
дирекции в администрацията на Министерския съвет, Министерството на финансите и
Министерството на околната среда и водите, с
областните администрации, общините и ВиК
дружествата по въпроси, свързани с участие
в подготовката, изпълнението, наблюдението
и контрола на проектите, управлявани от
дирекцията и финансирани от ЕС и международните финансови институции;
б) изготвя доклади за напредъка на проектите, изпълнявани от дирекцията, пред
съответните европейски и национални органи
и наблюдаващи институции;
23. изготвя необходимите документи за
съответните звена в Министерството на финансите във връзка с проектите, финансирани
от ЕС и от международните финансови институции, управлявани от дирекцията;
24. осигурява условия за независими проверки и финансов контрол от компетентните
национални и международни органи на проектите, управлявани от дирекцията.
Чл. 35. Дирекция „Геозащита и благоустройствени дейности“:
1. подпомага министъра при:
а) осъществяване на държавната политика
за развитието, управлението и безопасността
на общинската пътна инфраструктура;
б) организира и координира дейността на
Помирителната комисия към министерството
при разглеждане на възникнали спорове по
чл. 10з, ал. 4 от Закона за пътищата;
2. подпомага министъра при подготовката
на предложения за утвърждаване на промени
в списъка на общинските пътища по чл. 3,
ал. 4 от Закона за пътищата;
3. осъществява комплекс от дейности за
регистриране и мониторинг на свлачищни
райони на територията на Република България
и на абразионните и ерозионните процеси по
Черноморското и Дунавското крайбрежие и
за превенция на застрашени или засегнати от
тях урбанизирани територии чрез държавните
дружества за геозащита;
4. създава и поддържа регистър на свлачищните райони в страната и на районите с
абразионни и ерозионни процеси по Черноморското и Дунавското крайбрежие и извършва
координация между отделните ведомства за
ограничаване на свлачищата на територията
на Република България и за предотвратяване
на аварии и щети чрез държавните дружества
за геозащита;
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5. подпомага министъра при издаване на
предварителни съгласия по постъпили искания
за строителство по реда на чл. 96, ал. 3 или
4 от Закона за устройство на територията в
регистрирани свлачищни райони и подготвя
проектите на предварителните съгласия;
6. планира и координира осъществяването
на инвестиционни проекти за геозащитни мерки и дейности за ограничаване на свлачища в
страната, на абразионни и ерозионни процеси
по Черноморското и Дунавското крайбрежие,
финансирани от държавния бюджет и от други
финансови източници;
7. участва в процеса по планиране, техническо и финансово управление на проекти за
геозащитни мерки и дейности в качеството
є на бенефициент по оперативна програма
„Околна среда“ 2014 – 2020 г. и на изпълнителен орган по Фонд „Солидарност“ на ЕС
и осъществява комуникация и координация
с общински администрации и др. по въпроси, свързани с изпълнението на геозащитни
мерки и дейности;
8. участва при изпълнението на решенията
на Междуведомствения съвет по въпросите
на граничния контрол от компетенциите на
министерството в съответствие с Наредбата
за г ра н и ч н и т е кон т рол но -п роп ускат ел н и
пунктове, приета с Постановление № 104 на
Министерския съвет от 2002 г.;
9. участва при разработването на нормативни актове в обхвата на нейната компетентност;
10. съдейства на общините за благоустрояване на населените места, както и при подготовката и осъществяването на инвестиционни
инфраструктурни проекти, финансирани със
средства от държавния бюджет;
11. създава и поддържа електронна база
от данни за съществуващата общинска пътна
мрежа и състоянието є;
12. изготвя отговори и/или становища на
запитвания и/или предложения за благоустрояване на населените места, геозащита и
промени в списъка на общинските пътища.
Чл. 36. Дирекция „Жилищна политика“:
1. подпомага министъра при разработването и провеждането на държавната жилищна
политика;
2. разработва Национална жилищна стратегия, концепции, национални програми и
планове за действие за развитието на жилищния сектор; осъществява и координира
изпълнението на мерките, заложени в тях, и
извършва мониторинг на изпълнението им;
3. разработва проекти на нормативни актове, свързани с жилищната политика, и участва
в разработването на нормативни актове за
подобряване на енергийната ефективност в
жилищните сгради в Република България
чрез представител в комисии и работни групи;
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4. разработва образци на документи, предвидени в нормативните актове, дава методически
указания, подпомага, координира и осъществява мониторинг, свързан с провеждането на
жилищната политика;
5. събира информация за състоянието на
съществуващия жилищен сектор и предлага
мерки за неговото подобряване и за усъвършенстване на управлението и поддържането
му;
6. организира провеждането на научни и
приложни изследвания, свързани с жилищната
политика и жилищния сектор;
7. проучва, анализира и изготвя отговори
на запитвания и предложения, свързани с
жилищната политика и подобряване на енергийната ефективност в жилищните сгради в
Република България;
8. организира провеж дането на информа ц ион но - образоват ел н и к а м па н и и с ред
гражданите и общинските и районните администрации за постигане на основните цели
на жилищната политика и за подобряване на
енергийната ефективност в жилищните сгради
в Република България;
9. координира и осъществява мониторинг
и контрол върху изпълняваните програми/
проекти за обновяване на жилищния сграден
фонд и подобряване на енергийната ефективност в жилищните сгради в Република
България, финансирани с национални и/
или европейски средства, чрез систематично
събиране и анализиране на информацията
по техническата и финансовата отчетност,
включително чрез извършване на проверки
(документални, на място, ad-hoc проверки, по
сигнали), и предлага предприемането на мерки
при констатирани нередности и нарушения;
10. планира, координира и осъществява
инвестиционни проекти, свързани с подобряване на състоянието на жилищния сектор и
на достъпа до жилища, финансирани от държавния бюджет и от международни финансови
институции;
11. осъществява и координира съвместни
програми и проекти с други ведомства и юридически лица с нестопанска цел в областта
на жилищния сектор;
12. съдейства за изграждането на общински
социални жилища и за изпълнението на Националната стратегия на Република България
за интегриране на ромите (2012 – 2020);
13. поддържа контакти с Управляващия
орган на Оперативна програма „Регионално
развитие“ 2007 – 2013 г. и на Оперативна
програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г.,
с финансови институции и други ведомства и
юридически лица, с областните и общинските
администрации и с неправителствени организации по въпроси, свързани с обновяването на
жилищния сграден фонд и с подобряването на
енергийната ефективност в жилищните сгради.
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Раздел VIII
Организация на работата в министерството
Чл. 37. (1) Документите, изпратени до
министерството от държавни органи, юридически или физически лица, се завеждат в
регистратурата във входящ регистър.
(2) При завеждането на документите се
извършва проверка за наличието на всички
материали, посочени в тях, и се образува
служебна преписка.
Чл. 38. (1) Министърът, заместник-министрите, главният секретар и директорите на
дирекции разпределят служебните преписки,
насочени към тях, с резолюция. Резолюцията
съдържа указания, срок за изработване, дата
и подпис.
(2) Ръководителите на административни
звена възлагат с резолюция изработването на
служебните преписки на определен служител.
При възлагане на повече от един служител
отговорен е служителят, посочен на първо
място в резолюцията.
(3) Служебните преписки се разпределят
за работа веднага след постъпването им в
министерството.
Чл. 39. (1) Предложения за усъвършенстване
на организацията и дейността на министерството и за решаване на въпроси от неговата
компетентност се подават до министъра.
(2) Сигнали за злоупотреби с власт, корупция, лошо управление, както и за други
незаконосъобразни и ли нецелесъобразни
действия или бездействия на ръководители на
администрации в системата на министерството, както и на служители от министерството
се подават до министъра.
(3) Министърът или упълномощено от него
длъжностно лице възлага с писмена резолюция изясняването на случая на звеното и/или
длъжностното лице, от чиято компетентност
е поставеният въпрос.
(4) Решението по направено предложение се
взема най-късно два месеца след постъпването
му и се съобщава на подателя в 7-дневен срок.
(5) Решението по подаден сигнал е писмено и мотивирано и се взема най-късно два
месеца след постъпването му. Решението се
съобщава на подателя в 7-дневен срок от постановяването му, а когато с него се засягат
права или законни интереси на други лица,
то се съобщава и на тях.
Чл. 40. Редът и организацията на административното обслужване, осъществявано в
министерството, се определят чрез вътрешни
правила, утвърдени от главния секретар.
Чл. 41. Изходящите от министерството
документи се съставят в два екземпляра.
Вторият екземпляр съдържа инициалите и
подписа на служителя, изготвил документа, и
на ръководителя на съответното административно звено, като се посочва датата.
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Чл. 42. За образцово изпълнение на служебните си задължения служителите може
да бъдат награждавани с отличия.
Чл. 43. (1) Работното време на служителите в министерството при 5-дневна работна
седмица е 8 часа дневно и 40 часа седмично.
(2) Работното време на служителите е с
променливи граници от 8,00 до 19,00 ч. със
задължително присъствие в периода от 10,00
до 16,00 ч. и с обедна почивка 30 минути
между 12,00 и 14,00 ч.
(3) Приемното време на министерството
е от 9,00 до 17,30 ч.
(4) Министърът ежегодно определя разпределението на работното време на отделните
структурни звена в министерството, както
и на определени служители при спазване на
условията по ал. 1 и 2.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
Параграф единс твен. Прави лник ът се
приема на основание чл. 42, ал. 4 от Закона
за администрацията.
Приложение
към чл. 13, ал. 3
Численост на персонала в организационните структури и административните звена на
Министерството на регионалното развитие и
благоустройството – 634 щатни бройки
Политически кабинет
в т.ч.:
съветници, експерти и технически сътрудници
Инспекторат
финансови контрольори
дирекция „Вътрешен одит“
Представители към Постоянното представителство на Република България към
Европейския съюз
Главен секретар
Обща администрация
в т.ч.:
дирекция „Административно обслужване
и човешки ресурси“
дирекция „Финансово-стопански дейности“
дирекция „Правна“
дирекция „Връзки с обществеността, протокол и международно сътрудничество“
дирекция „Информационно обслужване и
системи за сигурност“
дирекция „Обществени поръчки“
Специализирана администрация
в т.ч.:
Главна дирекция „Гражданска регистрация
и административно обслужване“
Главна дирекция „Стратегическо планиране
и програми за регионално развитие“

15
10
8
2
10
2
1
152

27
40
25
25
19
16
444

105
138
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дирекция „Управление на териториалното
сътрудничество“
дирекция „Търговски дружества и концесии“
дирекция „Държавна собственост“
дирекция „Устройство на територията и
административно-териториално устройство“
дирекция „Технически правила и норми“
дирекция „Водоснабдяване и канализация“
дирекция „Геозащита и благоустройствени
дейности“
дирекция „Жилищна политика“
6166

62
16
16
24
15
28
15
25

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 172
ОТ 17 АВГУСТ 2017 Г.

за одобряване на допълнителни трансфери
по бюджетите на общините за 2017 г. за
финансово осигуряване на дейностите по
Национална програма „Без свободен час“,
одобрена с Решение № 216 на Министерския
съвет от 2017 г. за одобряване на национални
програми за развитие на образованието
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни трансфери в размер 1 019 741 лв., разпределени по
общини съгласно приложението, за финансово
осигуряване на дейностите по Национална
програма „Без свободен час“, одобрена с
Решение № 216 на Министерския съвет от
2017 г. за одобряване на национални програми
за развитие на образованието.
(2) Допълнителните трансфери по ал. 1
да се осигурят за сметка на намаление на
утвърдените разходи по „Политика в област
та на всеобхватното, достъпно и качествено
пред у чилищно и у чилищно образование.
Учене през целия живот“, бюджетна програма
„Осигуряване на качеството в системата на
предучилищното и училищното образование“
по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2017 г.
(3) Допълнителните трансфери се предоставят по бюджетите на общините от централния бюджет под формата на обща субсидия
за делегираните от държавата дейности за
сметка на намаление на бюджетното взаимоотношение на централния бюджет с бюджета
на Министерството на образованието и науката за 2017 г.
Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се намалят показателите по чл. 16, ал. 3 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2017 г.
Чл. 3. Министърът на образованието и
науката да извърши съответните промени по
бюджета на Министерството на образованието
и науката за 2017 г. и да уведоми министъра
на финансите.
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Чл. 4. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния
бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния
бюджет за 2017 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси и във връзка с чл. 51, ал. 2 от Закона за публичните финанси и т. 3 от Решение
№ 216 на Министерския съвет от 2017 г. за
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одобряване на национални програми за развитие на образованието.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на образованието и
науката и на кметовете на общини.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
Приложение
към чл. 1, ал. 1

Разпределение на средствата по модули на Национална програма „Без свободен час“ за 2017 г.
Община

Област

Модул „Без свободен час в училище“

Модул „Без свободен
час в детската градина“

Общо

Банско

Благоевград

1 715

1 715

Благоевград

Благоевград

15 503

15 503

Гоце Делчев

Благоевград

7 141

7 141

Гърмен

Благоевград

784

784

Кресна

Благоевград

932

932

Петрич

Благоевград

2 119

2 119

Сандански

Благоевград

3 339

3 339

Сатовча

Благоевград

3 368

3 368

Хаджидимово

Благоевград

2 912

2 912

Якоруда

Благоевград

2 014

2 014

Айтос

Бургас

560

560

Бургас

Бургас

30 209

30 209

Карнобат

Бургас

1 319

1 319

Несебър

Бургас

404

404

Руен

Бургас

2 434

2 434

Созопол

Бургас

818

818

Царево

Бургас

1 795

1 795

Аврен

Варна

931

931

Аксаково

Варна

3 825

3 825

Белослав

Варна

2 474

Варна

Варна

77 712

Вълчи дол

Варна

3 528

3 528

Девня

Варна

2 184

2 184

Дългопол

Варна

4 874

4 874

Провадия

Варна

3 954

3 954

Суворово

Варна

Велико Търново

Велико Търново

Горна Оряховица

Велико Търново

8 179

8 179

Лясковец

Велико Търново

3 946

3 946

Павликени

Велико Търново

5 425

5 425

Полски Тръмбеш

Велико Търново

2 080

2 080

Свищов

Велико Търново

6 283

6 283

Стражица

Велико Търново

2 175

2 175

Брегово

Видин

1 251

1 251

2 474
2 784

80 496

2 608

2 608

15 300

15 300
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Модул „Без свободен
час в детската градина“

Общо

Видин

Видин

5 883

5 883

Димово

Видин

1 085

1 085

Кула

Видин

2 182

2 182

Бяла Слатина

Враца

3 042

3 042

Враца

Враца

18 606

18 606

Козлодуй

Враца

5 662

5 662

Криводол

Враца

525

525

Мездра

Враца

7 336

7 336

Мизия

Враца

1 253

1 253

Оряхово

Враца

2 044

2 044

Роман

Враца

1 057

1 057

Хайредин

Враца

910

910

Габрово

Габрово

1 323

Севлиево

Габрово

5 485

Балчик

Добрич

87

87

Генерал Тошево

Добрич

1 380

1 380

Добрич

Добрич

20 028

20 028

Каварна

Добрич

1 993

1 993

Тервел

Добрич

1 561

1 561

Шабла

Добрич

826

826

Кирково

Кърджали

441

441

Крумовград

Кърджали

3 310

3 310

Кърджали

Кърджали

11 256

11 256

Бобов дол

Кюстендил

736

736

Дупница

Кюстендил

6 887

6 887

Кюстендил

Кюстендил

14 606

14 606

Невестино

Кюстендил

629

629

Сапарева баня

Кюстендил

405

405

Ловеч

Ловеч

9 772

9 772

Тетевен

Ловеч

4 624

4 624

Троян

Ловеч

5 912

5 912

Берковица

Монтана

1 085

1 085

Вълчедръм

Монтана

1 004

1 004

Вършец

Монтана

2 533

2 533

Лом

Монтана

854

854

Монтана

Монтана

10 419

10 419

Белово

Пазарджик

994

994

Велинград

Пазарджик

5 132

5 132

Пазарджик

Пазарджик

17 019

17 019

Панагюрище

Пазарджик

3 028

3 028

Ракитово

Пазарджик

65

65

Септември

Пазарджик

2 576

2 576

Стрелча

Пазарджик

Брезник

Перник

Ковачевци

Перник

252

252

Перник

Перник

18 099

18 099

1 484

2 807
5 485

406

406

1 631

1 631
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Модул „Без свободен час в училище“

Модул „Без свободен
час в детската градина“
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Общо

Радомир

Перник

Белене

Плевен

973

973

Гулянци

Плевен

1 064

1 064

3 400

3 400

Долна Митрополия Плевен

1 556

1 556

Долни Дъбник

Плевен

1 060

1 060

Левски

Плевен

4 653

4 653

Плевен

Плевен

23 044

23 044

Червен бряг

Плевен

4 259

4 259

Кнежа

Плевен

1 980

1 980

Асеновград

Пловдив

9 304

9 304

Брезово

Пловдив

826

826

Калояново

Пловдив

774

774

Карлово

Пловдив

8 930

8 930

Кричим

Пловдив

644

644

„Марица“

Пловдив

2 606

2 606

Пловдив

Пловдив

72 400

72 400

Първомай

Пловдив

4 851

4 851

Раковски

Пловдив

4 767

4 767

„Родопи“

Пловдив

945

945

Садово

Пловдив

2 235

2 235

Стамболийски

Пловдив

273

273

Съединение

Пловдив

1 882

1 882

Хисаря

Пловдив

672

672

Сопот

Пловдив

1 358

1 358

Исперих

Разград

842

842

Кубрат

Разград

427

427

Лозница

Разград

2 329

2 329

Разград

Разград

4 339

4 339

Цар Калоян

Разград

280

280

Ветово

Русе

391

391

Русе

Русе

33 353

33 353

Сливо поле

Русе

1 796

1 796

Алфатар

Силистра

182

182

Дулово

Силистра

2 891

2 891

Силистра

Силистра

11 632

11 632

Ситово

Силистра

399

399

Тутракан

Силистра

84

84

Котел

Сливен

3 789

3 789

Нова Загора

Сливен

6 146

6 146

Сливен

Сливен

21 696

21 696

Твърдица

Сливен

3 162

3 162

Девин

Смолян

2 705

2 705

Златоград

Смолян

1 673

1 673

Мадан

Смолян

3 042

3 042

Неделино

Смолян

1 104

1 104

Рудозем

Смолян

4 477

4 477
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Модул „Без свободен
час в детската градина“

Общо

Смолян

Смолян

12 661

12 661

Чепеларе

Смолян

1 608

1 608

Столична

София-град

116 317

116 317

Божурище

София област

2 632

2 632

Ботевград

София област

928

928

Годеч

София област

378

378

Горна Малина

София област

413

413

Етрополе

София област

5 606

5 606

Златица

София област

3 121

3 121

Пирдоп

София област

679

679

Правец

София област

2 176

2 176

Самоков

София област

1 449

1 449

Своге

София област

2 688

2 688

Сливница

София област

2 532

2 532

Челопеч

София област

637

637

Братя Даскалови

Стара Загора

385

385

Казанлък

Стара Загора

13 506

13 506

Мъглиж

Стара Загора

1 631

1 631

Николаево

Стара Загора

1 030

1 030

Павел баня

Стара Загора

1 431

1 431

Раднево

Стара Загора

2 926

2 926

Стара Загора

Стара Загора

30 250

30 250

Чирпан

Стара Загора

7 296

7 296

Антоново

Търговище

380

380

Омуртаг

Търговище

5 580

5 580

Опака

Търговище

117

117

Попово

Търговище

3 484

3 484

Търговище

Търговище

16 224

16 224

Димитровград

Хасково

8 944

8 944

Минерални бани

Хасково

403

403

Свиленград

Хасково

4 696

4 696

Симеоновград

Хасково

1 656

1 656

Тополовград

Хасково

1 167

1 167

Харманли

Хасково

3 073

3 073

Хасково

Хасково

14 263

14 263

Велики Преслав

Шумен

901

901

Върбица

Шумен

1 168

1 168

Каспичан

Шумен

2 575

2 575

Никола Козлево

Шумен

1 048

1 048

Нови пазар

Шумен

1 174

1 174

Шумен

Шумен

20 638

20 638

Болярово

Ямбол

637

637

Елхово

Ямбол

973

973

Стралджа

Ямбол

3 441

3 441

„Тунджа“

Ямбол

420

420

Ямбол

Ямбол

18 998

18 998

ОБЩО:
6202

1 015 473

4 268

1 019 741
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 173
ОТ 17 АВГУСТ 2017 Г.

за одобряване на допълнителни трансфери
по бюджетите на общините за 2017 г. за
стипендии за образователни резултати на
общинските училища
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни трансфери в размер 1 561 475 лв., разпределени по
общини съгласно приложението, за изплащане
на стипендии за образователни резултати на
общинските училища.
(2) Допълнителните трансфери по ал. 1
да се осигурят за сметка на намаление на
утвърдените разходи по „Политика в област
та на всеобхватното, достъпно и качествено
пред у чилищно и у чилищно образование.
Учене през целия живот“, бюджетна програма „Улесняване на достъпа до образование.
Приобщаващо образование“ по бюджета на
Министерството на образованието и науката
за 2017 г.
(3) Допълнителните трансфери се предоставят по бюджетите на общините от централния бюджет под формата на обща субсидия
за делегираните от държавата дейности за
сметка на намаление на бюджетното взаимоотношение на централния бюджет с бюджета
на Министерството на образованието и на
уката за 2017 г.
Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се намалят показателите по чл. 16, ал. 3 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2017 г.
Чл. 3. Министърът на образованието и
науката да извърши съответните промени по
бюджета на Министерството на образованието
и науката за 2017 г. и да уведоми министъра
на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния
бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния
бюджет за 2017 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 и във връзка с чл. 51, ал. 2
от Закона за публичните финанси и чл. 2,
ал. 5, т. 1 и ал. 6 от Постановление № 33 на
Министерския съвет от 2013 г. за условията
за получаване на стипендии от учениците
след завършено основно образование (обн.,
ДВ, бр. 17 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 40 и 62
от 2013 г. и бр. 8 от 2014 г.).
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на образованието и науката и на кметовете на съответните общини.

ВЕСТНИК
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§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
Приложение
към чл. 1, ал. 1
Разпределение на допълнителните средства за
стипендии за образователни резултати на общинските училища
Община

Област

Средства
(в лв.)

Благоевград

Благоевград

41 920

Гоце Делчев

Благоевград

17 115

Разлог

Благоевград

4 350

Сандански

Благоевград

24 860

Бургас

Бургас

105 865

Варна

Варна

159 340

Велико Търново Велико Търново

47 465

Видин

Видин

22 940

Враца

Враца

13 175

Козлодуй

Враца

7 280

Габрово

Габрово

7 075

Севлиево

Габрово

5 025

Добрич

Добрич

24 200

Кърджали

Кърджали

18 200

Дупница

Кюстендил

8 875

Кюстендил

Кюстендил

6 150

Ловеч

Ловеч

29 370

Троян

Ловеч

7 225

Монтана

Монтана

Велинград

Пазарджик

6 090

Пазарджик

Пазарджик

36 245

Перник

Перник

24 860

Плевен

Плевен

42 355

Карлово

Пловдив

5 300

Пловдив

Пловдив

204 015

Разград

Разград

Русе

Русе

46 620

Силистра

Силистра

10 700

Сливен

Сливен

31 375

Златоград

Смолян

5 275

Смолян

Смолян

13 375

Столична

София-град

10 115

8 050

404 300

С Т Р.

32

Община

ДЪРЖАВЕН
Област

Средства
(в лв.)

Правец

София област

7 600

Казанлък

Стара Загора

16 995

Стара Загора

Стара Загора

61 490

Търговище

Търговище

Хасково

Хасково

22 650

Шумен

Шумен

33 500

Елхово

Ямбол

3 750

Ямбол

Ямбол

15 235

ОБЩО:
6203

1 150

1 561 475

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 174
ОТ 17 АВГУСТ 2017 Г.

за изменение на нормативни актове на Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В Постановление № 5 на Министерския
съвет от 2012 г. за разработване на стратегическите и програмните документи на Репуб
лика България за управление на средствата
от фондовете по Общата стратегическа рамка
на Европейския съюз за програмния период
2014 – 2020 г. (обн., ДВ, бр. 7 от 2012 г.; изм.
и доп., бр. 62 и 65 от 2013 г. и бр. 10, 44, 52,
76 и 101 от 2014 г.) навсякъде думите „заместник министър-председателят по европейските
фондове и икономическата политика“ и „заместник министър-председателя по европейските фондове и икономическата политика“ се
заменят съответно със „заместник министърпредседателят по чл. 5, ал. 1, т. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет
и на неговата администрация“ и „заместник
министър-председателя по чл. 5, ал. 1, т. 2 от
Устройствения правилник на Министерския
съвет и на неговата администрация“.
§ 2. В Постановление № 6 на Министерския съвет от 2007 г. за създаване на Единен
информационен портал за обща информация
за управлението на Структурните фондове и
Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България (обн., ДВ, бр. 10 от 2007 г.;
изм. и доп., бр. 93 от 2009 г., бр. 31 от 2010 г.,
бр. 54 от 2011 г., бр. 99 от 2012 г., бр. 62 и 65
от 2013 г., бр. 58, 76 и 101 от 2014 г., бр. 2 от
2016 г. и бр. 30 от 2017 г.) навсякъде думите
„заместник министър-председателя по европейските фондове“ се заменят със „заместник
министър-председателя по чл. 5, ал. 1, т. 2 от
Устройствения правилник на Министерския
съвет и на неговата администрация“.
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§ 3. В Постановление № 18 на Министерския съвет от 2003 г. за създаване на Съвет за
координация в борбата с правонарушенията,
засягащи финансовите интереси на Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 13 от 2003 г.; изм. и
доп., бр. 49 от 2003 г., бр. 95 от 2004 г., бр. 60 и
93 от 2006 г., бр. 37, 47, 57 и 79 от 2008 г., бр. 39,
71, 97 и 101 от 2009 г., бр. 5, 31 и 90 от 2010 г.,
бр. 7 и 54 от 2011 г., бр. 60 и 71 от 2012 г., бр. 65
от 2013 г., бр. 60, 76 и 101 от 2014 г. и бр. 77 от
2015 г.) навсякъде думите „заместник министър-председателят по европейските фондове
и икономическата политика“ и „заместник
м и н ис т ър -п редседат ел я по европейск и т е
фондове и икономическата политика“ се заменят съответно със „заместник министърпредседателят по чл. 5, ал. 1, т. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет
и на неговата администрация“ и „заместник
министър-председателя по чл. 5, ал. 1, т. 2 от
Устройствения правилник на Министерския
съвет и на неговата администрация“.
§ 4. В Постановление № 70 на Министерския съвет от 2010 г. за координация при
управлението на средствата от Европейските
структурни и инвестиционни фондове и за
създаване на Съвет за координация при управлението на средствата от Европейския съюз
(обн., ДВ, бр. 31 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 64,
90 и 95 от 2010 г., бр. 25 и 54 от 2011 г., бр. 7
и 80 от 2012 г., бр. 65 от 2013 г., бр. 10, 34, 58,
76, 94 и 101 от 2014 г., бр. 30 от 2015 г., бр. 2
от 2016 г., бр. 27 и 30 от 2017 г.) навсякъде
думите „заместник министър-председателят по
европейските фондове“ и „заместник министър-председателя по европейските фондове“ се
заменят съответно със „заместник министърпредседателят по чл. 5, ал. 1, т. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет
и на неговата администрация“ и „заместник
министър-председателя по чл. 5, ал. 1, т. 2 от
Устройствения правилник на Министерския
съвет и на неговата администрация“.
§ 5. В Постановление № 79 на Министерския съвет от 2014 г. за създаване на комитети за наблюдение на Споразумението за
партньорство на Република България и на
програмите, съфинансирани от ЕСИФ, за
програмен период 2014 – 2020 г. (обн., ДВ,
бр. 34 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 58, 76 и 101
от 2014 г., бр. 37 и 57 от 2015 г., бр. 2 и 46 от
2016 г. и бр. 30 от 2017 г.) се правят следните
изменения:
1. Навсякъде думите „заместник министърпредседателят по европейските фондове“ и
„заместник министър-председателя по европейските фондове“ се заменят съответно със
„заместник министър-председателят по чл. 5,
ал. 1, т. 2 от Устройствения правилник на
Министерския съвет и на неговата администрация“ и „заместник министър-председателя
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по чл. 5, ал. 1, т. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата
администрация“.
2. В чл. 12, ал. 3 т. 1 се изменя така:
„1. ръководи тели те на у п равл яващи те
органи на програмите по чл. 10, ръководителят на дирекцията, съответно на главната
дирекция, определена за управляващ орган
на съответната програма, или служител в
управляващия орган на програмата – когато
ръководителят на дирекцията, съответно на
главната дирекция, е и ръководител на управляващия орган, председателят на Комисията
за защита от дискриминация, изпълнителният
директор на Държавен фонд „Земеделие“,
директорите на дирекции „Икономическа
и социална политика“ и „Координация по
въпросите на Европейския съюз“ в администрацията на Министерския съвет, представител на Централното координационно
звено в администрацията на Министерския
съвет, директорите на дирекции „Държавни
помощи и реален сектор“ и „Икономическа
и финансова политика“ на Министерството
на финансите, представител на Секретариата
на Националния съвет за сътрудничество по
етническите и интеграционните въпроси;“.
§ 6. В Постановление № 98 на Министерския съвет от 2015 г. за условията и реда за
определяне на управляващи и сертифициращи органи по програмите, финансирани от
Европейските структурни и инвестиционни
фондове, програмите на Европейския съюз
за териториално сътрудничество и от Фонда
за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица, и на отговорен орган по Фонд
„Убежище, миграция и интеграция“ и по
Фонд „Вътрешна сигурност“ (ДВ, бр. 30 от
2015 г.; изм., бр. 30 от 2017 г.) навсякъде думите „заместник министър-председателят по
европейските фондове“ и „заместник министър-председателя по европейските фондове“ се
заменят съответно със „заместник министърпредседателят по чл. 5, ал. 1, т. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет
и на неговата администрация“ и „заместник
министър-председателя по чл. 5, ал. 1, т. 2 от
Устройствения правилник на Министерския
съвет и на неговата администрация“.
§ 7. Параграф 3 от преходните и заключителните разпоредби на Постановление
№ 118 на Министерския съвет от 2014 г. за
условията и реда за определяне на изпълнител
от страна на бенефициенти на безвъзмездна
финансова помощ от Финансовия механизъм
на Европейското икономическо пространство, Норвежкия финансов механизъм, Фонд
„Убежище, миграция и интеграция“ и Фонд
„Вътрешна сигурност“ (обн., ДВ, бр. 44 от
2014 г.; изм. и доп., бр. 76 и 101 от 2014 г.,
бр. 50 от 2015 г., бр. 52 от 2016 г. и бр. 30 от
2017 г.) се изменя така:
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„§ 3. Изпълнението на постановлението
се възлага на заместник министър-председателя по чл. 5, ал. 1, т. 2 от Устройствения
правилник на Министерския съвет и на неговата администрация и на министъра на
вътрешните работи.“
§ 8. В Постановление № 160 на Министерския съвет от 2016 г. за определяне правилата за разглеждане и оценяване на оферти и
сключването на договорите в процедурата за
избор с публична покана от бенефициенти на
безвъзмездна финансова помощ от Европейските структурни и инвестиционни фондове
(обн., ДВ, бр. 52 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 76
от 2016 г. и бр. 30 от 2017 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 2 ал. 7 се отменя.
2. Параграф 4 от преходните и заключителните разпоредби се изменя така:
„§ 4. (1) Разпоредбите на чл. 2, ал. 1 и
чл. 5, ал. 2 не се прилагат за бенефициенти
по програмите за европейско териториално
сътрудничество, в които Република България
участва.
(2) Оферти за участие в процедура за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти
по програмата по ал. 1 се подават на адрес на
бенефициента, посочен в публичната покана.
(3) В слу чаите по чл. 2, ал. 1 и чл. 5,
ал. 2 – до осигуряването на техническа възможност за използване на ИСУН, бенефициентите по програмата за развитие на селските
райони публикуват публичните покани на
Единния информационен портал, а офертите
се подават на адреса на бенефициента, посочен
в публичната покана.
(4) В слу чаите по чл. 2, ал. 1 и чл. 5,
ал. 2 – до осигуряването на техническа възможност за използване на ИСУН, физическите и юридическите лица и техни обединения – кандидати за безвъзмездна финансова
помощ от ЕСИФ, публикуват публичните
покани на Единния информационен портал, а
офертите се подават на адреса на съответния
кандидат за безвъзмездна финансова помощ,
посочен в публичната покана.“
3. Параграф 7 от преходните и заключителните разпоредби се изменя така:
„§ 7. Изпълнението на постановлението се
възлага на заместник министър-председателя
по чл. 5, ал. 1, т. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата
администрация, министъра на образованието
и науката, министъра на вътрешните работи,
министъра на труда и социалната политика,
министъра на земеделието, храните и горите, министъра на финансите, министъра на
икономиката, министъра на регионалното
развитие и благоустройството, министъра на
околната среда и водите и на министъра на
културата.“
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§ 9. В Постановление № 161 на Министерския съвет от 2016 г. за определяне на правила
за координация между управляващите органи
на програмите и местните инициативни групи
и местните инициативни рибарски групи във
връзка с изпълнението на Подход „Водено
от общностите местно развитие“ за периода
2014 – 2020 г. (обн., ДВ, бр. 52 от 2016 г.; изм.
и доп., бр. 32 от 2017 г.) навсякъде думите
„заместник министър-председателя по европейските фондове“ и „заместник министър-председателя по европейските фондове
и икономическата политика“ се заменят със
„заместник министър-председателя по чл. 5,
ал. 1, т. 2 от Устройствения правилник на
Министерския съвет и на неговата администрация“.
§ 10. В Постановление № 162 на Министерския съвет от 2016 г. за определяне на детайлни
правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани
от Европейските структурни и инвестиционни
фондове за периода 2014 – 2020 г. (обн., ДВ,
бр. 53 от 2016 г.; изм., бр. 30 от 2017 г.) се
правят следните изменения:
1. Навсякъде думите „заместник министър-председателя по европейските фондове“
се заменят със „заместник министър-председателя по чл. 5, ал. 1, т. 2 от Устройствения
правилник на Министерския съвет и на неговата администрация“.
2. В чл. 7 ал. 3 се изменя така:
„(3) Изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и
7 и когато е приложимо – по чл. 55, ал. 1, т. 5
от Закона за обществените поръчки, се отнасят
за лицата, които представляват кандидата.“
§ 11. Параграф 5 от преходните и заключителните разпоредби на Постановление № 189
на Министерския съвет от 2016 г. за определяне на национални правила за допустимост
на разходите по програмите, съфинансирани
от Европейските структурни и инвестиционни
фондове, за програмен период 2014 – 2020 г.
(обн., ДВ, бр. 61 от 2016 г.; изм., бр. 30 от
2017 г.) се изменя така:
„§ 5. Изпълнението на постановлението се
възлага на заместник министър-председателя
по чл. 5, ал. 1, т. 2 от Устройствения правилник
на Министерския съвет и на неговата администрация, на министъра на финансите, на
министъра на икономиката, на министъра на
труда и социалната политика, на министъра на
регионалното развитие и благоустройството, на
министъра на транспорта, информационните
технологии и съобщенията, на министъра на
образованието и науката, на министъра на
околната среда и водите и на министъра на
земеделието, храните и горите.“
§ 12. В Наредбата за определяне на услови я та, реда и меха н изма за фу н к ц ио ниране на Информационната система за
управление и наблюдение на средствата от
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Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН) и за провеж дане на
производства пред управляващите органи
посредством ИСУН, приета с Постановление № 243 на Министерския съвет от 2016 г.
(обн., ДВ, бр. 76 от 2016 г.; изм., бр. 30 от
2017 г.), навсякъде думите „заместник министър-председателя по европейските фондове“
се заменят със „заместник министър-председателя по чл. 5, ал. 1, т. 2 от Устройствения
правилник на Министерския съвет и на неговата администрация“.
§ 13. В чл. 5 от Наредбата за посочване
на нередности, представляващи основания за
извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера
на финансовите корекции по реда на Закона
за управление на средствата от Европейските
структурни и инвестиционни фондове, приета
с Постановление № 57 на Министерския съвет
от 2017 г. (ДВ, бр. 27 от 2017 г.), се правят
следните изменения:
1. В ал. 1 думата „установява“ се заменя
с „определя“.
2. В ал. 3 думите „сумата на засегнатите от
нарушението разходи“ се заменят със „сумата
на допустимите, засегнати от нарушението
разходи“.
§ 14. В Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, приет с Постановление № 229 на
Министерския съвет от 2009 г. (обн., ДВ,
бр. 78 от 20 09 г.; изм. и доп., бр. 102 от
2009 г., бр. 15, 25 и 30 от 2010 г.; попр., бр. 32
от 2010 г.; изм. и доп., бр. 74 и 88 от 2010 г.,
бр. 15, 25, 31, 43, 54 и 80 от 2011 г., бр. 22,
50 и 103 от 2012 г., бр. 30, 51, 69, 70, 74,
82, 88 и 102 от 2013 г., бр. 8, 49, 58, 67,
76 и 94 о т 2014 г., бр. 5, 19, 37 и 57 о т
2015 г., бр. 2, 8, 49 и 91 от 2016 г. и бр. 12, 30,
39, 45 и 63 от 2017 г.), чл. 72 се изменя така:
„Чл. 72. (1) Дирекция „Икономическа и
социална политика“:
1. подготвя експертни становища по целесъобразността на внесените за разглеждане от
Министерския съвет проекти на стратегии,
програми и актове, свързани с икономическото, инфраструктурното и социалното развитие
на страната;
2. подпомага разработването на общата
политика за административното регулиране
на стопанската дейност;
3. подпомага и координира изпълнението
и мониторинга на хоризонталните политики;
4. осигурява координацията и подпомага
дейността на администрациите по изпълнението на програмите и проектите за публично-частното партньорство, концесиите и
инвестициите;
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5. осигурява координация при разработването, актуализацията, оценката и изпълнението на национални програми за интегрирано
развитие на инфраструктурата;
6. поддържа интернет базиран национален
концесионен регистър и поддържа информационна система за инвестиционни проекти за
интегрирано развитие на инфраструктурата;
7. организира процесуалното представителство и правната защита на Министерския
съвет и на неговите актове и на актовете на
министър-председателя пред Комисията за
защита на конкуренцията и пред всички съдебни инстанции по дела, свързани с концесии;
8. изпълнява функциите на секретариат на
Съвета за развитие, като:
а) осъществява неговото административно
и организационно-техническо обслужване;
б) подпомага експертно неговата дейност
по чл. 2, т. 1 – 5 и 10 – 14 от Постановление
№ 110 на Министерския съвет от 2010 г. (ДВ,
бр. 44 от 2010 г.);
9. отговаря за поддържането и развитието
на портала за консултативните съвети.
(2) Дирекция „Икономическа и социална
политика“ подпомага дейността на заместник
министър-председателя по икономическата и
демографската политика.
(3) При изпълнение на функциите си по
ал. 1, т. 1 – 4 и 6 дирекцията съгласува приоритетните мерки и политики, свързани с
икономическото и социалното развитие на
страната, със заместник министър-председателя по икономическата и демографската
политика.“
§ 15. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
6204

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 175
ОТ 17 АВГУСТ 2017 Г.

за изменение и допълнение на Правилника за
прилагане на Закона за защита на класифицираната информация, приет с Постановление № 276 на Министерския съвет от 2002 г.
(обн., ДВ, бр. 115 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 22
от 2003 г., бр. 6 от 2004 г., бр. 56 от 2006 г.,
бр. 84 от 2007 г., бр. 44 и 91 от 2008 г., бр. 7 от
2009 г., бр. 5 от 2010 г. и бр. 27 и 64 от 2016 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 36 се създава ал. 3:
„(3) В случаите на премахване на класификацията поради изтичане на сроковете
за защита на класифицираната информация
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грифът за сигурност се счита за заличен с
изтичането на съответния срок и без да са
изпълнени действията по ал. 1 и 2.“
§ 2. В чл. 50 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 накрая се добавя „или удължаване на сроковете за защита“.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Когато националните интереси налагат удължаване на сроковете за защита
по чл. 34 ЗЗКИ, организационната единица,
в която е създаден документът, отправя до
ДКСИ писмено мотивирано искане за удължаване, като посочва и срока за удължаване
при спазване изискването на чл. 34, ал. 2
ЗЗКИ. Искането се изпраща най-късно три
месеца преди изтичането на съответния срок
за защита.“
3. Създава се нова ал. 3:
„(3) Държавната комисия по сигурността
на информацията се произнася по искането
в двуседмичен срок от получаването му с
решение, с което разрешава удължаване на
срока, посочен в искането, или отказва удължаване. Държавната комисия по сигурността
на информацията може да иска допълнителна информация относно необходимостта от
удължаване.“
4. Създава се нова ал. 4:
„(4) Решението на ДКСИ е окончателно и
не подлежи на обжалване.“
5. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно
ал. 5 и 6.
6. Досегашната ал. 4 става ал. 7 и в нея
думите „ал. 3, т. 2“ се заменят с „ал. 6, т. 2“.
7. Досегашната ал. 5 става ал. 8 и се изменя така:
„(8) Организационната единица уведомява
в тримесечен срок ДКСИ и всички получатели при удължаване на сроковете за защита
и при промяна на нивото на класификация
или при неговото премахване, извършено на
основание ал. 5, т. 3. В случаите на липса на
уведомяване в указания срок се счита, че не
е извършено удължаване на срока на защита,
промяна на нивото на класификация или неговото премахване, извършено на основание
ал. 5, т. 3.“
8. Досегашната ал. 6 става ал. 9 и в нея
думите „Във всички случаи“ се заменят с „В
случаите по ал. 8“.
9. Досегашната ал. 7 става ал. 10.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
6205
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 176
ОТ 17 АВГУСТ 2017 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата за
дългосрочните командировки в чужбина, приета с Постановление № 252 на Министерския
съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 100 от 2000 г.;
изм. и доп., бр. 44 от 2001 г.; попр., бр. 51 от
2001 г.; изм. и доп., бр. 93 от 2001 г., бр. 5 от
2002 г., бр. 50, 80 и 86 от 2004 г., бр. 43, 55 и
78 от 2005 г., бр. 14 от 2006 г., бр. 3, 20 и 70
от 2008 г., бр. 29, 43, 79 и 93 от 2009 г., бр. 25
от 2010 г., бр. 13, 62 и 82 от 2013 г., бр. 36,
40, 56 и 94 от 2015 г. и бр. 45 и 51 от 2017 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 25 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) На командирования служител и на
всеки член на неговото семейство се поемат
разходи за медицинско обслужване и здравно
осигуряване в приемащата държава за една
календарна година в размер до 50 на сто от
базисния размер за 30 календарни дни, определен във валута за съответната държава,
срещу представяне на разходооправдателни
документи освен в случаите, когато е обезпечено безплатно медицинско обслужване по
силата на международен договор с приемащата
държава.“
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) На командирования служител в държава – членка на Европейския съюз, в държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в
Конфедерация Швейцария и на всеки член на
неговото семейство се поемат разходи в приемащата държава за една календарна година
в размер до 30 на сто от базисния размер за
30 календарни дни при нормативно определено в законодателството на приемащата
държава доплащане за част от съответните
здравни услуги, предоставяни по силата на
регистрация към местната здравноосигурителна система чрез формуляр S1/S072, и/или за
медицинските услуги, които не се предоставят по силата на регистрация към местната
здравноосигурителна система чрез формуляр
S1/S072. Командированият служител е длъжен
да представи разходооправдателни документи
и други официални документи за наличието
на предпоставките за възстановяване на разходите по тази алинея, като в противен случай същите не се изплащат от изпращащата
администрация.“
3. Създава се нова ал. 3:
„(3) На командирования служител в Съединените американски щати и на всеки член на
неговото семейство се поемат разходи за медицинско обслужване и за здравно осигуряване в
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приемащата държава за една календарна година в размер до 62 на сто от базисния размер за
30 календарни дни, определен във валута,
срещу представяне на разходооправдателни
документи освен в случаите, когато е обезпечено безплатно медицинско обслужване по
силата на международен договор с приемащата държава.“
4. Алинея 4 се отменя.
5. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и се изменя така:
„(4) Лицата по ал. 1 могат да сключват в
приемащата държава в рамките на предвидените средства договор за медицинска осигуровка с покритие само в приемащата държава.
Може да се сключи и групова медицинска
осигуровка в рамките на нормативноопределените размери.“
6. Създава се нова ал. 5:
„(5) Лицата по ал. 2 могат да сключват
в приемащата държава в рамките на предвидените средства договор за допълнителна
медицинска осигуровка с покритие само в
приемащата държава, обхващаща медицинско
обслужване извън предоставеното безплатно
по силата на регистрация към местната здравноосигурителна система чрез формуляр S1/
S072. Може да се сключи и договор за групова
допълнителна медицинска осигуровка в рамките на нормативноопределените размери.“
7. Създава се ал. 6:
„(6) Лицата по ал. 3 могат да сключват в
приемащата държава в рамките на предвидените средства договор за медицинска осигуровка с покритие само в приемащата държава.
Може да се сключи и групова медицинска
осигуровка в рамките на нормативноопределените разходи.“
8. Досегашната ал. 2 става ал. 7 и в нея
думите „по ал. 1“ се заличават.
9. Досегашната ал. 5 става ал. 8.
10. Създава се ал. 9:
„(9) С разрешение на ръководителя на изпращащата администрация могат да се поемат и
разходи над определения лимит за медицинско
обслужване и здравно осигуряване за съответната държава за неотложна животоспасяваща
медицинска намеса, ако тези разходи не се
поемат от сключената медицинска осигуровка, тя е с максимално възможно покритие за
лимита за медицинско обслужване и здравно
осигуряване за съответната държава и не е
възможно транспортиране в България.“
Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
6206
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 177
ОТ 17 АВГУСТ 2017 Г.

за изменение на Постановление № 67 на Министерския съвет от 2017 г. за одобряване на прогнозно разпределение на разходите по подготовка и провеждане на Българското председателство
на Съвета на Европейския съюз през 2018 г. и на допълнителни разходи за 2017 г. (обн., ДВ,
бр. 29 от 2017 г.; изм. и доп., бр. 39, 44, 49 и 64 от 2017 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. Пореден № 7 от приложението се изменя така:
„
7.

Национална служба за
охрана – общо:

1 200 000 1 325 000 2 525 000
Закупуване на оборудване и специализи- 1 200 000
рана техника, включително за проверка
на лица и багажи
Наемане на автомобили, включително
бронирани и микробуси; гориво, смазочни
материали и други разходи, свързани с
председателството

1 200 000

1 325 000 1 325 000

“

Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
6207

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 178
ОТ 17 АВГУСТ 2017 Г.
за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерския съвет за 2017 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на Министерския съвет за 2017 г.
в размер 500 хил. лв. за ремонт и възстановяване на сгради в Троянския манастир „Успение
Богородично“.
(2) Разходите по ал. 1 да се осигурят чрез
преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2017 г.
Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат разходите по бюджета на Министерския
съвет за 2017 г. по „Политика в областта на
правото на вероизповедание“, бюджетна програма „Вероизповедания“, и показателите по
чл. 6, ал. 3 от Закона за държавния бюджет
на Република България за 2017 г.

Чл. 3. Главният секретар на Министерския
съвет да извърши съответните промени по
бюджета на Министерския съвет за 2017 г. и
да уведоми министъра на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2017 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на главния секретар на Министерския съвет.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
6208
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
ПРАВИЛНИК

за администрацията в съдилищата
Ч АСТ П ЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С този правилник се определят звената на администрацията, функционалните им
характеристики, организацията на работата в
районните, окръжните, административните,
военните, специализирания наказателен съд,
апелативния специализиран наказателен съд
и апелативните съдилища, длъжностното
разписание, типовите длъжностни характеристики на съдебните служители, редът за
провеждане на конкурс, условията за несъвместимост за съдебен служител и органите
по назначаването им.
Чл. 2. (1) Администрацията по чл. 1 е обща
и специализирана и се ръководи от съдебен администратор или административен секретар.
(2) По преценка на ВСС въз основа на
степента на натовареност в съдилищата може
да се назначават съдебни помощници.
Чл. 3. При осъществяването на своята
дейност съдебните служители се ръководят
от принципите на законност, отговорност,
прозрачност, бързина, ефективност, лоялност и йерархична подчиненост съобразно
изискванията за качествено обслужване на
физическите и юридическите лица, както
и на професионалната етика на съдебните
служители.
Ч АС Т В Т ОРА
СТРУКТУРА НА АДМИНИСТРАЦИЯТА НА
РАЙОННИТЕ, ОКРЪЖНИТЕ, А ДМИНИСТРАТИВНИТЕ, ВОЕННИТЕ, АПЕЛАТИВНИТЕ, СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯ НАКАЗАТЕЛЕН СЪД И АПЕЛАТИВНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРАН СЪД
Г л а в а

п ъ р в а

СЪДЕБЕН АДМИНИСТРАТОР
Чл. 4. (1) Съдебният администратор ръководи администрацията на съда.
(2) За съдебен администратор може да се
назначи лице, което:
1. има българско гражданство;
2. има висше образование с образователна
степен „магистър“ по специалностите публична администрация, икономика или право и
професионален опит не по-малко от 8 години;
3. не е осъждано на лишаване от свобода
за умишлено престъпление от общ характер
независимо от реабилитацията;
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4. притежава необходимите нравствени и
професионални качества;
5. притежава добри практически умения
за работа със системен и приложен софтуер.
(3) Назначаването на съдебен администратор се извършва след провеждането на
конкурс, организиран от административния
ръководител на съответния орган на съдебната власт.
(4) Докато упражнява длъжността си, съдебният администратор не може да членува в
политическа партия или коалиция, организация с политически цели, както и да извършва
политическа дейност.
Чл. 5. (1) Съдебният администратор:
1. планира, организира и ръководи съдебните служители;
2. отговаря за управлението на административната дейност в съда;
3. осигурява организационна връзка между
административния ръководител и съдиите с
администрацията на съда;
4. организира разпределението на дейностите между отделните звена на администрацията
на съда и изпълнението на задълженията на
съдебните служители;
5. въвежда програмни решения по дългосрочното планиране, бюджетната политика,
финансите, автоматизацията, снабдяването
с оборудване и връзките с обществеността;
6. създава условия за нормална и ефективна
работа на съдебните служители;
7. организира провеждането на конкурси за
назначаване на съдебните служители и участва
в комисиите по провеждането на конкурсите
в случаите, предвидени в този правилник;
8. организира обучението на съдебните
служители и повишаването на тяхната квалификация;
9. следи за спазването на трудовата дисциплина и уплътняване на работното време;
10. съгласува времето за ползване на отпуските от съдебните служители и тяхното
персонално заместване от друг служител;
11. участва в комисията по атестиране и
предлага промяна в ранговете и трудовото
им възнаграждение;
12. предлага служителите за поощрение
или за налагане на дисциплинарни наказания;
13. ръководи работата по изготвянето на
проекта за бюджет на съда и го представя за
одобрение на административния ръководител
на съда;
14. ръководи и контролира снабдяването
и оборудването на съда;
15. организира контрола по събирането на
таксите от администрацията на съда;
16. планира и контролира дейността по
изграждането, поддържането и ремонта на
съдебната сграда и другите сгради, стопанисвани от съда;
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17. изпълнява и други задължения, възложени му от административния ръководител
на съда.
(2) В администрациите по чл. 1, в които
няма назначен или няма щатна бройка за
съдебен администратор или при продължителното му отсъствие, функциите по ал. 1 се
поемат от административния секретар.
Чл. 6. (1) Съдебният администратор в изпълнение на функциите си издава разпореждания, които са задължителни за съдебните
служители.
(2) Съдебните служители могат да оспорят
пред административния ръководител на съда
разпорежданията на съдебния администратор,
които ги засягат във връзка с изпълнение на
служебните им задължения. Решението на
административния ръководител е окончателно.
Чл. 7. Съдебният администратор получава
основно възнаграждение в размер 80 на сто
от основното възнаграждение на съдия в
съответния съд.
Г л а в а

в т о р а

СЛУЖИТЕЛ ПО СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА
Чл. 8. (1) Служителят по сигурността на
информацията осъществява дейност та по
защита на класифицираната информация в
съда съгласно ЗЗКИ и ППЗЗКИ.
(2) За служител по сигурността на информацията се назначава лице, което има не
по-малко от 5 години професионален опит,
получило е разрешение за достъп до класифицирана информация, издадено от Държавната
комисия по сигурността на информацията
(ДКСИ) за ниво на класификация „Строго
секретно“, има само българско гражданство,
надеждно е от гледна точка на сигурността и
опазването на тайната и притежава необходимите нравствени и професионални качества.
(3) Служителят по сигурността на информацията е пряко подчинен на административния
ръководител на съда.
(4) Служителят по сигурността на информацията изпълнява и други дейности, възложени
му от административния ръководител.
(5) В сл у чаите, когато н яма назначен
служител по сигурността на информацията,
административният ръководител на съда определя със заповед друг съдебен служител,
който да изпълнява функциите му.
Г л а в а

т р е т а

АДМИНИСТРАТИВЕН СЕКРЕТАР
Чл. 9. (1) Административният секретар
подпомага административния ръководител и
съдебния администратор при изпълнение на
функциите им.
(2) За административен секретар се назначава лице, което е български гражданин,
има завършено висше образование, с образо-
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вателна степен „бакалавър“, с не по-малко от
5 години професионален опит, не е осъждано
на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер, независимо дали
е реабилитирано, и притежава необходимите
нравствени и професионални качества.
(3) Назначаването на административен
секретар се извършва след провеждането на
конкурс, организиран от административния
ръководител на съответния орган на съдебната власт.
Чл. 10. (1) Административният секретар:
1. приема и докладва жалби, сигнали и
предложения до председателя;
2. организира приема на гра ж дани от
председателя на съда;
3. събира, обработва и съхранява кадровите досиета;
4. организира стажа на стажант-юристите, като води картотека и лични досиета на
всички стажанти;
5. поддържа библиотеката на съда;
6. подрежда и съхранява всички документи,
постъпващи и изходящи от съда, които не се
отнасят до образувани дела, като ги подрежда
в канцеларски дела по реда и при условията,
утвърдени с индивидуалната номенклатура
на делата в съответния съд;
7. организира работата на съдебните заседатели и осъществява връзка с тях;
8. изпълнява и други задължения, свързани
с документооборота и административното
обслужване, възложени му от административния ръководител на съда или от съдебния
администратор.
(2) Когато няма назначен съдебен администратор, функциите му се изпълняват от
административен секретар.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

СЪДЕБНИ ПОМОЩНИЦИ
Чл. 11. (1) Съдебните помощници са съдебни служители с юридическо образование,
които подпомагат съдиите в тяхната работа.
(2) За съдебен помощник се назначава лице,
което отговаря на изискванията на чл. 162 ЗСВ
и е издържало конкурс за съдебен служител.
(3) Административният ръководител на
съответния съд разпределя съдебните помощници по отделения и състави.
Чл. 12. Съдебният помощник:
1. извършва проверка по редовността и
допустимостта на жалбите, протестите и молбите за отмяна, като подпомага образуването
на делата, следи за спазване на законоустановените срокове, на законовите изисквания
относно съдържанието и основанието им, на
изискванията за легитимация на страните;
2. изготвя проекти на съдебни актове;
3. проучва, анализира и обобщава правната
доктрина и съдебната практика по конкретни
въпроси;
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4. изготвя проекти на отговори по постъпили в съда писма и сигнали, за които се
изискват специални правни знания;
5. дава мнения по дела, изготвя доклади
и становища по правни въпроси;
6. изпълнява и други задачи, възложени
от административния ръководител, неговите
заместници, от ръководителите на отделения,
съдебния администратор или съдии.
Чл. 13. (1) Съдебните помощници са длъжни да пазят като служебна тайна сведенията,
които са им станали известни в кръга на
службата и засягат интересите на гражданите, юридическите лица, административните
органи и държавата.
(2) Във връзка със служебната си дейност съдебните помощници нямат право да
дават правни съвети и мнения на страните,
на процесуалните им представители или на
трети лица.
(3) При изпълнение на слу жебните си
задължения в съда и в обществения живот
съдебните помощници трябва да имат поведение, съобразено с професионалната етика,
като не допускат уронване престижа на съдебната власт.
(4) Съдебните помощници получават основно месечно възнаграждение в размер до
90 на сто от основното възнаграждение на
младши съдия.
Г л а в а

п е т а

ОБЩА И СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ
Чл. 14. Администрацията на съдилищата
е обща и специализирана.
Чл. 15. (1) Общата администрация подпомага дейността на административния ръководител на съда, съдебния администратор или
административния секретар и специализираната администрация съобразно Класификатора
на длъжностите за съдебни служители.
(2) Общата администрация може да включва
административни звена: отдели или сектори,
както следва:
1. „Финансова дейност и снабдяване“;
2. „Стопанисване и управление на съдебното имущество“;
3. „Човешки ресурси“;
4. „Информационно обслужване, статистика
и информационни технологии“;
5. „Пресслужба и информация“.
(3) Със заповед на административния ръководител на съда функциите на отделните
звена на общата администрация могат да се
съвместяват, както и да се възлагат на административния секретар или на определен
съдебен служител.
(4) Функциите на административните звена,
свързани с управлението и стопанисването
на недвижимите имоти, се упражняват, в
случай че стопанисването и управлението
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им е възложено от Висшия съдебен съвет на
административния ръководител на съда, в
съответствие с чл. 388, ал. 1 ЗСВ.
Чл. 16. (1) Специализираната администрация подпомага и осигурява осъществяването
на съдебната дейност.
(2) Специализираната администрация се
състои от административни звена: служби
и самостоятелни длъжности, както следва:
1. „Регистратура за класифицирана информация“;
2. „Регистратура“;
3. „Съдебно деловодство“;
4. „Съдебни секретари“;
5. „Архив“;
6. „Връчване на призовки и съдебни книжа“;
7. „Служител по сигурността на информацията“;
8. „Съдебни помощници“;
9. „Бюро съдимост“.
(3) Функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост, както и контролът
върху нея се уреждат с наредба на министъра
на правосъдието.
(4) Със заповед на а дминист ративни я
ръководител на районния съд може да бъде
създадена служба по връчване на призовки и
съдебни книжа при съдебноизпълнителната
служба.
Чл. 17. (1) Службите на специализираната
администрация могат да се ръководят от
началник или завеждащ служба.
(2) Началникът или завеждащият служба:
1. ръководи, организира и контролира
работата в службата;
2. координира връзките на службата с други
служби и административни звена на съда;
3. подпомага служителите в изпълнение
на задълженията им;
4. контролира точното отразяване на съдебната информация в деловодните книги и
регистри;
5. организира началното и периодичното
обучение на съдебните служители от съответната служба;
6. изготвя годишни планове за обучения,
съгласувани с останалите завеждащ служби,
и ги предоставя на съдебния администратор
за одобрение;
7. може да изготвя мотивирани писмени
предложения за реорганизиране на работата
с цел нейното подобряване в службата.
Чл. 18. Органите на съдебната власт, в
които общият брой на съдебните служители е до 15, могат да използват само една от
длъжностите: „Началник служба“; „Административен секретар“.
Чл. 19. (1) Административният ръководител
утвърждава структура на администрацията,
с която определя звената, числеността им и
длъжностите в тях, при спазване на Класификатора на длъжностите в администрацията
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съобразно ЗСВ, разпоредбите на този правилник и специфичните изисквания, приети от
Висшия съдебен съвет.
(2) Въз основа на утвърдената структура се
изготвя поименно разписание на длъжностите.
Ч АСТ Т РЕТА
ФУНКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА НА ОБЩАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
Чл. 20. Звено „Финансова дейност и снабдяване“:
1. подпомага административния ръководител на съда и съдебния администратор за
правилното и законосъобразно използване на
финансовите ресурси и опазване на паричните
средства и стоково-материалните ценности;
2. осъществява финансово-счетоводното обслужване на съда в съответствие със Закона за
счетоводството и другите нормативни актове;
3. разработва проект за годишния бюджет
и тригодишната бюджетна прогноза на съда;
4. завежда, приключва и отчита бюджетните
и набирателните сметки на съда;
5. извършва плащани ята във връзка с
разходите на съда и възнагражденията на съдиите, служителите, вещите лица, съдебните
заседатели, особените представители и др.;
6. събира и отчита постъпленията от държавните такси и други приходи;
7. таксите на страните по изпълнителни
дела, събирани от държавните съдебни изпълнители, се прехвърлят от набирателната
по транзитната сметка;
8. осъществява материално-техническото
снабдяване на съда с инвентар, техника, консумативи, материали и обзавеждане;
9. осъществява контрол при възстановяване
на субсидираните такси;
10. приема, обработва и подрежда постъпилите счетоводни док у менти, изготвя и
съхранява счетоводните регистри и отчети;
11. отговаря за счетоводния архив съгласно
процедурните правила към СФУК;
12. води кореспонденцията, свързана с
финансовата дейност на съда;
13. изготвя справки, удостоверения, служебни бележки, свързани с възнагражденията,
обезщетенията, осигуровките и пенсионирането на магистратите, на съдебните служители
и лицата по извънтрудови правоотношения.
Чл. 21. Звено „Стопанисване и управление
на съдебното имущество“:
1. подпомага административния ръководител на съда и съдебния администратор/
административния секретар в управлението
на възложеното и предоставено имущество
на съда;
2. подпомага административния ръководител на съда и съдебния администратор/
административния секретар в управлението и
стопанисването на имуществото, собственост
на съда, и отговаря за него;
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3. отговаря за строителството, ремонта,
използването и стопанисването на съдебните
сгради, предоставени на съда.
Чл. 22. Звено „Човешки ресурси“:
1. подпомага административния ръководител на съда и съдебния администратор в
управлението на човешките ресурси;
2. събира, обработва и съхранява служебната информация за съдиите и съдебните
служители;
3. изготвя заповедите и удостоверителните
документи, касаещи трудови правоотношения
на съдиите и съдебните служители;
4. води копие на личните трудови досиета
на съдиите и личните трудови досиета на
съдебните служители, държавните съдебни
изпълнители и съдиите по вписванията.
Чл. 23. Звено „Информационно обслужване,
статистика и информационни технологии“:
1. подпомага административния ръководител на съда и съдебния администратор за
въвеждането и поддържането на информационните и компютърните системи в съда;
2. отговаря за програмното и технологичното осигуряване на компютърната техника;
3. осигурява интегрирането на информационните системи на съда в информационните
системи на други ведомства;
4. прави предложения за закупуване на нови
и модернизиране на съществуващи програмни
продукти, като извършва инсталирането и
поддържането им;
5. провежда обучение на съдиите и съдебните служители за работа с програмни
продукти;
6. организира публикуването на постановените съдебни актове на страницата на съда
в интернет;
7. подпомага административния ръководител на съда и съдебния администратор в
събирането и обобщаването на статистическата информация;
8. оказва помощ при отстран яване на
констатирани грешки при отразяване на съдебната информация в електронното досие,
електронните деловодни книги и регистри;
9. изготвя всички статистически форми
на електронен и хартиен носител по образец,
утвърден от ВСС, в сроковете по ЗСВ и ги
изпраща на ВСС, МП и ИВСС;
10. изготвя и друга статистическа информация.
Чл. 24. „Пресслужба и информация“:
1. подготвя и осигурява информационната
стратегия на съда;
2. организира и провежда информационни
кампании за дейността на съда;
3. подпомага административния ръководител на съда и съдиите при информиране на
обществеността и осигуряване на връзки със
средствата за масово осведомяване;
4. организира и ръководи пресконференции;
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5. организира изявите на съдиите, свързани с работата им, в средствата за масово
осведомяване;
6. поддържа архив на медийните изяви на
съдиите;
7. съгласува всички материали относно
дейността на съда, както и публичните изяви
по т. 5;
8. информира гражданите за процедурите,
извършвани в съда, и реда за тяхното осъществяване;
9. предоставя информация за реда за достъп
до делата, местонахождението на различните
служби и друга информация, свързана с дейността на съда;
10. установява и утвърждава ефективни
канали за комуникация и взаимодействие
на органите на съдебната власт с медиите и
други институции;
11. инициира форми на взаимодействие
за по-голяма достъпност и разбираемост на
съдебните актове;
12. организира мониторинг и контрол на
процедурите за достъп до документи и информация.
Ч АСТ Ч ЕТ ВЪР ТА
ФУНКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
Г л а в а

ш е с т а

РЕГИСТРАТУРА ЗА КЛАСИФИЦИРАНА
ИНФОРМАЦИЯ
Чл. 25. (1) Административният ръководител на съд, в който се получава, създава,
регистрира, обработва, съхранява, разпределя, предоставя и размножава класифицирана информация, създава регистратура за
класифицирана информация като отделно
организационно звено.
(2) Щатното обособяване, структу рата,
численият състав и мерките за защита на
регистратурата се определят в зависимост от
нивата на класификация и обема на класифицираната информация.
(3) За регистратурите се осигуряват отделни помещения, намиращи се в съответни на
нивата на класификация на информацията
зони за сигурност и защитени с необходимите
по ЗЗКИ и правилника мерки за защита на
класифицираната информация.
(4) Начинът за работа с материали, съдържащи класифицирана информация, и редът за
съхранението им се определят от административния ръководител на съда в съответствие
с изискванията на ЗЗКИ, ППЗЗКИ и други
подзаконови актове в областта на защита на
класифицираната информация.
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Чл. 26. За регистриране и отчет на материалите, съдържащи класифицирана информация, в регистратурите се водят специални
регистри и отчетни документи съгласно ЗЗКИ
и подзаконовите актове по прилагането му.
Г л а в а

с е д м а

РЕГИСТРАТУРА
Чл. 27. Служба „Регистратура“:
1. приема и регистрира входящата кореспонденция;
2. експедира изходящата кореспонденция;
3. осигурява информация за получената и
изпратената кореспонденция;
4. води разносна книга;
5. разпределя и направлява постъпилата
поща;
6. изпълнява и други задължения, свързани
с документооборота и административното
обслужване, възложени от административния
ръководител на съда, съдебния администратор
или административния секретар.
Чл. 28. (1) В регистратурата на районния
съд се приемат и регистрират книжата на
насрочени продажби: протоколи за деня на
разгласяване на обявленията за провеждане
на публична продан, обявления за проданта, копия от вписаните възбрани, сведения
за тежестите от териториалната дирекция
на Националната агенция за приходите, от
службата по вписвания, нотариалния акт и
наддавателни предложения по ГПК.
(2) Обявленията за продан се публикуват
на интернет страницата на окръжния съд по
местоизпълнението съобразно разпоредбите
на чл. 487, ал. 2 ГПК.
Чл. 29. (1) В регистратурата се водят на
хартиен и/или електронен носител следните
книги и регистри:
1. входящ дневник;
2. изходящ дневник;
3. разносна книга;
4. регистър на заявленията за достъп до
обществена информация;
5. книга по чл. 251, ал. 3 АПК.
(2) Когато книгите и регистрите се водят
само на електронен носител, административният ръководител определя със заповед
периодичността на разпечатването им на
хартиен носител.
(3) Книгите и регистрите се водят за календарна година.
Чл. 30. Във входящия дневник се описват
всички документи и дела, постъпващи в съда.
Чл. 31. (1) В изходящия дневник се описва
изходящата кореспонденция от съда.
(2) Изходящите книжа по делата се подписват от служителя, който ги е изготвил, и
от съдията-докладчик по съответното дело
или от тези, които ги заместват.
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(3) Изходящите книжа извън тези по ал. 2
се подписват от служителя, който ги е изготвил, и от административния ръководител или
от определен от него заместник.
Чл. 32. (1) Разносната книга съдържа информация за движението на документи между
съда и други институции.
(2) Разносната книга се води от куриер или
от определено със заповед на административния ръководител лице.
(3) Куриерите разнасят служебна поща и
изпълняват възложените им от административния ръководител и от съдебния администратор задължения.
Чл. 33. В регистъра на заявленията за
достъп до обществена информация се описват: пореден номер на заявлението, заявител,
входящ номер и дата на заявлението, кратко
описание на поисканата информация, номер,
дата и съдържание на решението „предоставен достъп пълен, частичен или отказ“ или
отговорът.
Чл. 34. (1) Отбелязванията във входящия,
изходящия дневник, регистъра на заявления
за достъп до обществена информация по
ЗДОИ и в административните съдилища и
книгата по чл. 251, ал. 3 АПК се номерират
последователно.
(2) Когато в дневниците е направена корек
ция, тя се отбелязва с бележка. В дневниците,
които са част от автоматизираните системи за
управление на делата, не се допуска изтриване
(заличаване) на направените регистрации и в
тях се отбелязват всички следващи изменения
или поправки.
(3) На първата страница на всеки приет
или издаден от съда документ се отбелязват
регистрационният номер, датата на постъпване, час – при необходимост или поискване
от вносителя, и се полага подписът на съдебния служител. При поискване от вносителя
на документа тези данни се отбелязват и на
представено от него копие.
(4) В случай че входящият дневник се води
и на хартиен носител, той се приключва от
съответния служител в края на работния ден,
като непосредствено след последния запис
се отбелязва броят на постъпилите за деня
входящи документи.
Чл. 35. (1) Постъпващите в съда документи
на хартия трябва да са написани четливо в
препоръчителен формат А4.
(2) При обработването на постъпили по
пощата или чрез куриерска услуга книжа
по съдебни дела се запазва пликът. Върху
първата страница на постъпилите книжа се
записва номерът на обратната разписка или
датата на пощенското клеймо с означение,
че са получени.
(3) Книжата, отнасящи се по висящи дела,
се предават от служба „Регистратура“ в деловодството в деня на постъпването им.
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(4) Книжата, по които се образуват дела,
се предават най-късно на следващия ден от
постъпването им на административния ръководител на съда или на определени от него
съдии, които образуват делото, ако са налице
процесуалните изисквания, като определят
вида му и съдията-докладчик на принципа на
случайния подбор, използвайки програмата
за случайно разпределение на делата.
(5) Дейността по случайното разпределение
на делата може да се възложи на съдебен
служител въз основа на мотивирана заповед
на административния ръководител.
Чл. 36. След разпределението на делото
административният ръководител на съда, посочените от него съдии или лицата по чл. 35,
ал. 5 от този правилник предават делото в
деловодството.
Г л а в а

о с м а

СЪДЕБНО ДЕЛОВОДСТВО
Раздел I
Функции на служба „Съдебно деловодство“
Чл. 37. Служба „Съдебно деловодство“
включва всички деловодители в съда. Тя
осигурява производството по висящи дела и
влезли в сила съдебни актове.
Чл. 38. Съдебният служител в служба
„Съдебно деловодство“:
1. окомплектува образуваните и разпределени на съдия-докладчик входящи документи;
2. извършва вписвания в съответните деловодни книги;
3. изготвя списък за призовките, изпраща
призовките, изготвени по образец, и съобщенията по делата с изключение на тези по
отложените дела;
4. подрежда и докладва на съдията-докладчик новопостъпили документи към висящите
дела;
5. изпълнява разпореждания на съда, постановени в закрити и разпоредителни заседания;
6. следи за изтичане на процесуалните срокове, представя делата на съдиите-докладчици
и изпълнява техните указания;
7. организира и поддържа подреждането
на делата в деловодството;
8. предоставя справки по делата;
9. подготвя и изпраща до съответната инстанция делата по разпореждане на съдиятадокладчик, по които са постъпили жалби;
10. проверява ежемесечно делата без движение и спрените дела и ги докладва на
съдията-докладчик;
11. извършва проверка и предава в архива делата, но не по-рано от два месеца след
приключването им;
12. поддържа календар за насрочените дела;
13. отразява в електронната папка и/или
на хартиен носител съответния статус и местоположение на делото;
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14. съобразно длъжностна характеристика
може да изготвя и изпраща обявления на
страните след постановяване на решение по
делото, като прави отбелязване върху решението;
15. вписва новообразуваните дела в азбучниците и в съответните описни книги найкъсно на следващия ден след образуването;
16. оставя копия от изходящите документи,
които се съхраняват към съответните съдебни
дела или папки; на копията се отбелязват
имената на лицата, подписали съответния
документ, и номерът, под който са изведени;
17. връща на съответния орган приложените
по делото преписки и материали след влизане
в сила на съдебния акт;
18. изпълнява и други задължения, свързани
с документооборота и определени със заповед
на административния ръководител на съда или
с разпореждане на съдебния администратор.
Чл. 39. (1) В деловодството се водят на
електронен носител и/или на хартиен носител
следните книги и регистри:
1. азбучен указател за образуваните наказателни, граждански, търговски, фирмени,
изпълнителни и административни дела;
2. описна книга;
3. книга за открити заседания;
4. книга за закрити и разпоредителни
заседания;
5. книга за привеждане в изпълнение на
влезли в сила присъди и определения по глава
двадесет и девета от Наказателно-процесуалния кодекс;
6. книга за веществените доказателства;
7. книга за получените и върнатите призовки и други съдебни книжа;
8. регистри за юридически лица с нестопанска цел и другите юридически лица, които
не са търговци, и специални регистри;
9. книга по чл. 634в от Търговския закон;
10. регистър на съдебните решения по
чл. 235, ал. 5 ГПК;
11. книга за приемане и отказ от наследство;
12. регистър на изпълнителни листове, издадени за държавни такси и суми, присъдени
в полза на съдебната власт;
13. регистър на актовете, с които препис
ката е върната, респективно производството
по делото е прекратено и върнато на първоинстанционния съд за поправка на очевидна
фактическа грешка, допълване, изменение
в частта за разноските на решението или
отстраняване на нередовности и за администриране на жалбата.
(2) Деловодните книги се приключват с
изтичане на календарната година.
(3) Образците на книги се изработват съгласно приложение № 1.
Чл. 40. Отделенията могат да водят отделни
книги по чл. 39, ал. 1.
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Чл. 41. (1) Регистрите за юридическите
лица с нестопанска цел и другите юридически лица, които не са търговци, се водят от
окръжен съд по седалище на ЮЛ и съдържат
обстоятелства за направените вписвания.
(2) Регистрациите за политическите партии
и движения се водят от СГС.
(3) Регистрите по ал. 1 се водят на съхранение по ред, определен в Наредба № 14 от
1991 г. за водене и съхраняване на регистрите
за вписванията на министъра на правосъдието
(ДВ, бр. 62 от 1991 г.).
Раздел II
Деловодни книги и регистри
Чл. 42. (1) Азбучният указател осигурява
бърза информация за номерата на образуваните дела по зададено име.
(2) За наказателните, гражданските, търговските, фирмените, административните,
нотариалните и изпълнителните дела се водят
отделни азбучни указатели.
(3) Азбучните указатели се водят по имената на:
1. ищците и ответниците по граждански
и търговски дела;
2. подсъдимите по наказателни дела и
нарушителите по Указа за борба с дребното
хулиганство;
3. жалбоподателите по административни,
административнонаказателни и второинстанционни дела;
4. наименованията на юридическите лица с
нестопанска цел и другите юридически лица,
които не са търговци, и специални регистри;
5. молителите в делата по реабилитация,
в производствата във връзка с изпълнение на
наказанията и исканията до съда в досъдебното производство;
6. лицата, по отношение на които се иска
прилагане на принудителна медицинска мярка;
7. длъжниците по изпълнителни дела;
8. страните по вписана сделка в съдебните райони, в които съдията по вписванията
изпълнява функциите на нотариус.
Чл. 43. (1) Описната книга осигурява информация за делата от образуването им до
предаване в архива.
(2) За наказателните, гражданските, търговските, фирмените, административните,
нотариалните и изпълнителните дела се водят
отделни описни книги.
(3) В описната книга се отразяват и промените на обстоятелствата относно предмета,
страните и статистическия код, настъпили в
хода на делото.
Чл. 44. (1) Книгата за открити заседания
осигурява информация за насрочените за
определена дата дела и техния статус.
(2) За наказателните, гражданските, търговските, административните и изпълнителните
дела се водят отделни книги.
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Чл. 45. (1) В книгата за закрити и разпоредителни заседания се вписва резултатът от
закритото или разпоредителното заседание.
(2) За наказателните, гражданските, търговските, административните и фирмените
дела се водят отделни книги.
Чл. 46. Книгата за изпълнение на влезли в сила присъди и определения съдържа
информация за влезлите в сила присъди и
определения, за органите за изпълнение и за
срока на изпращане.
Чл. 47. Книгата за веществени доказателства съдържа информация за съхраняването
на веществените доказателства по наказателни
дела и тяхното движение.
Чл. 48. Книга за движението на всички
получени и върнати призовки и съдебни книжа.
Чл. 49. Книгата за приемане и отказ от
наследство се води на основание чл. 49 от
Закона за наследството.
Чл. 50. (1) Книгата по чл. 634в от Търговския
закон е публична и осигурява информация за
производствата по несъстоятелност.
(2) Действията на съда и участниците в
делата по несъстоятелност се вписват последователно по реда на извършването им, както
и решенията и определенията на въззивния
и касационния съд по жалбите срещу актове
на съда по несъстоятелност.
(3) Книгата по чл. 634в от Търговския
закон се номерира в томове и се съхранява
в електронна форма.
Чл. 51. В книгата по чл. 251, ал. 3 АПК се
вписват лицето, което е направило искането,
датата и точният час на постъпването.
Чл. 52. Регистърът на съдебните решения
по чл. 235, ал. 5 ГПК осигурява публичност и
право на достъп на всеки до съдебните решения при спазване изискванията на чл. 64 ЗСВ.
Регистърът се образува от последователното
подреждане на съдебните решения, като съдебният служител удостоверява с подписа си
датата на обявяване на решението.
Чл. 53. Регистърът на издадените изпълнителни листове в полза на съдебната власт
осигурява информация за техния брой, дължимите суми и събирането им.
Г л а в а

д е в е т а

СЪДЕБНИ СЕКРЕТАРИ
Чл. 54. Служба „Съдебни секретари“ включва всички съдебни секретари в съда.
Чл. 55. (1) Съдебният секретар:
1. съставя протоколи за откритите съдебни
заседания под диктовката на председателя на
състава, които са на разположение на страните в тридневен срок от съдебното заседание;
2. изготвя списъци за реда и часовете на
разглеждане на делата по образец – приложение № 2, и ги поставя пред съдебните зали и
информационните табла;
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3. подрежда и номерира по реда на постъпването на книжата от заседанията;
4. изпълнява разпорежданията на съда,
постановени в откритите заседания;
5. съобразно длъжностна характеристика
може да изготвя и изпраща обявления на
страните след постановяване на решение по
делото, като прави отбелязване върху решението;
6. вписва в книгата за открити съдебни
заседания делата на състава;
7. съставя документи за изплащане на определените суми за възнаграждения и разноски
на експерти, свидетели, съдебни заседатели и
други по определени образци;
8. съставя списъци на лицата за призоваване
в съда след първото по делото заседание по
образец – приложение № 3, на които отбелязва кога и къде са изпратени призовките
и съобщенията, или отразява начина на уведомяването им;
9. най-малко 10 дни преди заседанието
проверява връщането на призовките и другите книжа по делото и докладва резултата
на съдията-докладчик;
10. изготвя призовките по отложените дела
и отразява резултата в книгата за откритите
заседания в тридневен срок от съдебното
заседание;
11. изг о т вя изп ъ л н и т ел н и л ис т ове по
подлежащи на изпълнение съдебни актове,
както и по определения за налагане на глоба
и отбелязва това в регистъра за издадените
изпълнителни листове;
12. в срока за изготвяне на протокола
предава обявените за решаване дела на съдията-докладчик, а отложените, прекратените
и с изготвени актове дела – в деловодството;
13. извършва и други дейности, указани
в този правилник и възложени му от административния ръководител на съда или от
съдебния администратор.
(2) Съдебни секретари по дела, съдържащи
класифицирана информация, могат да бъдат
само тези служители, които имат издадено
разрешение за достъп до съответно ниво на
класифицирана информация. При работа с
тези дела съдебните секретари осъществяват
функциите, като спазват правилата за работа с
материали, съдържащи класифицирана информация, установени със ЗЗКИ и подзаконовите
актове по прилагането му.
Чл. 56. Протоколите се изготвят съобразно
изискванията на процесуалните закони.
Г л а в а

д е с е т а

АРХИВ
Чл. 57. Служба „Архив“ осигурява съхраняването на всички свършени дела, деловодни
книги и всички други документи, създавани
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в резултат на дейността и във връзка с осъществяването на функциите на структурните
звена на съда.
Чл. 58. Служба „Архив“:
1. приема от служба „Съдебно деловодство“
свършените през предходната година дела и
приключените деловодни книги;
2. приема и съхранява приключилите номенклатурни канцеларски дела, образувани
от дейността на общата администрация;
3. води архивната книга;
4. отговаря за съхраняването на предадените дела и документи;
5. извършва всички видове справки по
предадените дела, книги и документи;
6. изпраща по разпореждане на съда архивираните дела на други органи и следи за
срочното им връщане;
7. отговаря за съхраняването на документите след изтичане на срока за съхраняване
на делата;
8. извършва преглеждане и унищожаване
на делата с изтекъл срок на съхранение след
утвърждаване на акт, изготвен от комисия,
назначена със заповед на административния
ръководител;
9. участва в експертизата на ценността на
документите в съда;
10. подготвя и предава документи в териториалната дирекция „Архив“;
11. издава преписи на съдебни актове по
архивните дела;
12. извършва и други дейности, възложени
от съдебния администратор и от председателя
на съда, свързани с предадените в службата
дела и документи.
Чл. 59. (1) Архивната книга съдържа информация за предадените в архива дела.
(2) За гражданските, наказателните, административните, търговските, фирмените,
нотариалните и изпълнителните дела се водят
отделни архивни книги.
Чл. 60. (1) Свършените през текущата година дела се предават в архива най-късно до
края на юни следващата година, не по-рано
от два месеца от свършването им или в срок,
определен от административния ръководител.
(2) В срока по ал. 1 се предават и делата
по делбените производства, по които е допусната делбата, ако съделителите в дадения
им срок не са внесли разноски за извършване на експертиза за оценка на имотите и
съставяне на дяловете. Ако до изтичане на
срока за пазене на делото страните внесат
разноските, въз основа на определение на
съда делото се изважда от общия архив и се
докладва под стария номер за по-нататъшен
ход, като постановеният акт статистически
се отчита като нов.
(3) В хипотезата на ал. 2, изречение 1-во,
делото статистическ и да се от чи та като
свършено.
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(4) При предаване на делото в архива на
последната страница се поставя стикер, върху
който се отбелязва броят на съдържащите се
в папката книжа. Стикерът се подпечатва и
подписва от съответния деловодител.
(5) Книгите и приключилите номенклатурни канцеларски дела, образувани от дейността
на общата администрация, се внасят в архив
с приемателно-предавателен протокол, след
като необходимостта от тях отпадне.
(6) Фирмените дела се внасят в архив при
спазване на разпоредбите на Закона за търговския регистър.
(7) Архивирането на делата се извършва
по вътрешни правила, утвърдени от административния ръководител.
Чл. 61. (1) При внасянето им в архива делата
се вписват в архивната книга по групи според
вида и характера им, като във всяка група се
подреждат по реда на образуването им.
(2) Делата се предават в архив с приемателно-предавателен протокол с подписите на
предаващия и приемащия служител.
(3) На всяко архивно дело се слагат архивен
номер и номер на връзката.
Чл. 62. (1) В описната книга се отбелязва
под кой пореден номер на архивната книга е
предадено делото в архива.
(2) Архивните материали по наказателни,
граждански, административни, търговски,
нотариални и изпълнителни дела се държат
отделно.
Чл. 63. (1) На всяка връзка със свършени
дела се поставя стикер с означение на номера
на връзката и архивните номера на делата,
които се съдържат в нея.
(2) Архивните материали се съхраняват
в подходящи помещения, които осигуряват
тяхното физическо запазване, защитата им от
посегателство и подреждането им по подходящ
за търсене начин.
(3) По възможност помещението на архива се състои от две отделения – канцелария
и хранилище. Достъпът на външни лица до
хранилището е забранен.
Чл. 64. (1) Изнасянето на делата и другите
книжа от архива за служебни справки, както
и изпращането за послужване, се допуска
само по писмено искане на друг съд, прокуратурата, следствените отдели, органите
на Министерството на вътрешните работи и
Инспектората към ВСС с писмено разрешение
на административния ръководител на съда
или на друг съдия, на който е възложено от
председателя, срещу документ, удостоверяващ
получаването.
(2) Страните по делата, техни пълномощници или лица с правен интерес могат да искат
справки и да получават преписи от документи
по архивираните дела.
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(3) На мястото на изваденото дело се поставя картон, на който се означава къде се
намира то. Съдебният архивар води дневник
за извадените от архива дела, по който следи
за връщането им.
Чл. 65. (1) Внесените в архива дела и други
книжа се съхраняват:
1. в апелативните, окръжните, административните и военните съдилища – 10 години;
2. в районните съдилища, службите по
вписванията и съдебноизпълнителните служби – 5 години;
3. бракоразводните дела – 10 години;
4. делата за издръжка и за изменение на
издръжка – 25 години, а при издръжка и изменение на издръжка на дете – 5 години след
навършване на 25-годишна възраст на детето,
в чиято полза е била присъдена;
5. делата за осиновявания и за установяване
на произход – 130 години;
6. запрещение – 25 години;
7. описните книги и азбучниците – 100 години;
8. книгите за открити и закрити заседания – 25 години;
9. книгите за приемане и отказ от наследство – 100 години.
(2) Базата данни от деловодните програми
се архивира и съхранява по ред и при условия,
определени за работа с електронни документи.
(3) Наличните регистри за юридически
лица, търговските регистри и книгите за
изп ъ лнение на п рисъди т е се съх ра н яват
75 години.
(4) Наказателните дела, по които присъдата
не е приведена в изпълнение, не се унищожават и се съхраняват в архива до изтичане на
абсолютната давност по НК за изпълнение
на наказанието и по които наказанието не е
изтърпяно.
(5) Папките с оригиналните заповеди,
описната книга и азбучниците на военните
съдилища не се унищожават и се пазят в дирекция „Държавен военноисторически архив“
към Държавна агенция „Архиви“.
(6) При унищожаване на съдебни дела
присъдите и решенията по тях се отделят в
томове, които се съхраняват за срок 20 години
в съответния съд, след което се изпращат за
съхранение в дирекция „Централен държавен
архив“ към Държавна агенция „Архиви“.
Чл. 66. (1) След изтичане на сроковете за
съхранение по чл. 65, ал. 1 се извършва подбор
на материалите, като тези, които имат политическо, научно, историческо и практическо
значение, се отделят и предават в съответните
окръжни държавни архивни фондове, а от
военните съдилища – в дирекция „Държавен
военноисторически архив“ към Държавна
агенция „Архиви“.
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(2) При разглеждането на делата съдът
отбелязва върху кориците кои материали да
бъдат пазени.
(3) Материалите се подбират всяка година
до края на първото тримесечие от комисия
в състав, определен от председателя на съда.
(4) При подбора на материалите комисията
по ал. 3 се ръководи от издадените за тази цел
инструкции от органите на Държавна агенция
„Архиви“, а военните съдилища – и от ръководствата по архивите в Българската армия.
Чл. 67. Ако комисията намери, че делото
не подлежи на запазване, от него се изваждат
документите за гражданско и имотно състояние, решенията по делата за гражданско
състояние и по искове за вещни права върху
недвижими имоти, както и по искове от
обуславящо значение за принадлежността на
такива права, за наследство, всички решения
по дела за делби и протоколите за теглене на
жребий по делата за делби, влезлите в сила
постановления за възлагане на недвижими
имоти, протоколите за обстоятелствена проверка, съставени от 16.02.1948 г. до 12.02.1952 г.
Тези книжа се подреждат в папки, като им
се съставя опис. Папките и архивната книга
се съхраняват 100 години.
Чл. 68. (1) За материалите, които подлежат
на унищожаване, комисията по чл. 63, ал. 3
съставя акт в два екземпляра, който се утвърждава от административния ръководител
на съда. Един екземпляр от акта се изпраща
на местния орган на архивното управление,
а един остава в архива.
(2) Във военните съдилища при унищожаване на съдебните наказателни и граждански
дела присъдите и решенията по тях се отделят
в томове, които се изпращат за съхранение в
Държавния военноисторически архив заедно
със съответните описни книги.
(3) Архивните материали се унищожават,
след като докладът на комисията бъде одобрен
от органа на съответното местно архивно
управление.
(4) При унищожаване на материалите се
вземат мерки за запазването на държавната
и военната тайна.
Чл. 69. Унищожаването или предаването
в архива на материали, съдържащи класифицирана информаци я, се извършва при
спазване на реда, сроковете и изискванията,
предвидени в ЗЗКИ и подзаконовите актове
по прилагането му.
Чл. 70. Архивните материали със срок на
съхранение над 5 години могат да се пре
хвърлят и съхраняват на магнитен носител
или микрофилми.
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СЛУЖБА „ВРЪЧВАНЕ НА ПРИЗОВКИ И
СЪДЕБНИ КНИЖА“
Чл. 71. Служба „Връчване на призовки и
съдебни книжа“ отговаря за своевременното
и законосъобразно връчване на призовките
и съдебните книжа съгласно правилата на
процесуалните закони.
Чл. 72. Служба „Връчване на призовки и
съдебни книжа“ включва всички призовкари
и куриери в съда.
Чл. 73. (1) Съдилищата, намиращи се в
едно населено място, могат със споразумение
между административните ръководители да
извършат териториално райониране на населеното място, като всеки район се обслужва
само от един призовкар.
(2) Обособените по ал. 1 райони се разпределят, като всеки съд назначава призовкар,
който обслужва района и изпълнява задълженията си за връчване на призовки.
(3) Извън случаите по ал. 1 и 2 по преценка на административния ръководител могат
да бъдат обособени райони, обслужвани от
отделни призовкари.
(4) За окръжните и районните съдилища,
намиращи се в едно населено място, със заповед на административния ръководител на
окръжния съд може да се създаде обща служба
„Връчване на призовки и съдебни книжа“.
Чл. 74. (1) Призовкарите връчват призовките
и съдебните книжа съгласно изискванията на
процесуалните закони.
(2) Невръчените призовки, както и връчените извън сроковете по процесуалните
закони се връщат с бележка върху тях за
причините за това.
(3) Връчването се удостоверява с подпис на
призовкаря, начина, както и всички действия
във връзка с връчването. Името и длъжността
на призовкаря могат да се отразят и с личен
печат.
Чл. 75. (1) Призовките за лицата, заявили,
че желаят да бъдат призовавани по електронен
път, се връчват чрез системата за електронно призоваване, част от единния портал за
електронно правосъдие.
(2) Връчването по електронен път се удостоверява с копие от електронния запис за изпращането, съответно изтеглянето, съхранено
в единния портал за електронно правосъдие.
Връчването по електронен път се смята за
лично връчване.
(3) Призовките, които не са изтеглени в
7-дневен срок от изпращането им чрез единния
портал за електронно правосъдие, се връчват
по общия ред, предвиден в процесуалните
закони.
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СЛУЖБА „БЮРО СЪДИМОСТ“
Чл. 76. (1) Бюра за съдимост се разкриват
към всеки районен съд. При Министерството на правосъдието има централно бюро за
съдимост.
(2) Дейността на бюрата за съдимост е
регламентирана в Наредба № 8 от 2008 г. за
функциите и организацията на дейността на
бюрата за съдимост (ДВ, бр. 24 от 2008 г.).
Г л а в а
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ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ
Чл. 77. (1) Съдебната администрация е
длъжна да осигурява откритост, достоверност и пълнота на информацията, събирана
и съхранявана от съдилищата.
(2) Страните по делата и техните представители осъществяват правото си на достъп
до информацията в производствата по реда
на процесуалните закони.
(3) Адвокатите осъществяват правото си
на достъп до информация по делата съгласно
чл. 31 от Закона за адвокатурата, като имат
право на свободен достъп и могат да правят
справки и без пълномощно по конкретното
дело, само въз основа на качеството си на
адвокат, което удостоверяват чрез представяне
на адвокатска карта.
(4) Лицата, които не са страни по делото,
имат правата по ал. 2 при наличие на законен
интерес, заявен с мотивирана писмена молба.
(5) Справки по движението на делата се
дават незабавно. Справки по движението на
делата се дават и чрез средства за отдалечен
достъп.
Чл. 78. (1) Страните, техните представители и адвокатите се запознават с делата в
помещенията на деловодството или в стая за
четене на делата, след като попълнят контролен
лист – приложение № 4, който е отпечатан от
вътрешната страна на корицата на папката
на делото – приложение № 5.
(2) Копия от приложените към делата книжа се издават от съдебната администрация в
деня на поискването им. Страните и техните
представители могат сами да копират и фото
графират книжата по делото при извършване
на справка. Копия от приложени към делото
книжа се предоставят на адвокат, който не
е пълномощник на страна по делото, въз основа на писмена молба и след разпореждане
на съдията-докладчик.
(3) При писмено заявление служителите от
съответните служби издават съдебни удостоверения и преписи от приложените към делата
книжа в деня на постъпване на молбата или
най-късно на следващия ден, след разпореждане на съдията-докладчик.
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(4) До деня преди съдебното заседание делата са на разположение на страните, техните
представители и адвокатите. Денят преди съдебното заседание делата са на разположение
на съдебния състав.
Чл. 79. Разходите за получаване на информация се заплащат по нормативите, определени в Тарифа № 1 към Закона за държавните
такси за таксите, събирани от съдилищата,
прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието (ДВ, бр. 71
от 1992 г.) и Тарифата за държавните такси,
които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс (ГПК) (в сила
от 1.03.2008 г.), приета с ПМС № 38 от 2008 г.
(ДВ, бр. 22 от 2008 г.).
Г л а в а
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Чл. 80. (1) Образуваните дела се разпределят в следните видове:
1. наказателни дела:
а) наказателни дела от общ характер – по
обвинителни актове, по внесени споразумения
от прокурора по реда на Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) и по молби за трансфер
на наказателно производство от други държави
по чл. 478, ал. 1, т. 2 НПК;
б) наказателни дела от частен характер – по
тъжби на пострадалия (НПК);
в) частни наказателни дела – по частни жалби, жалби по чл. 243 НПК и частни протести
по НПК; по молби за реабилитация; по предложения за принудителни медицински мерки
по чл. 89 НК; по искания за задължително
настаняване и лечение по чл. 154, ал. 2 и 3 и
по чл. 157 от Закона за здравето; по всички
искания и жалби към съда в досъдебното
производство; по производствата във връзка
с изпълнение на наказанията; по делегация
на български и чуждестранни съдилища по
наказателни дела и по молби и предложения
за определяне на общо наказание; по молби
по чл. 474, ал. 3 НПК; по чл. 74, ал. 3 и чл. 111
от Закона за изпълнение на наказанията и
задържането под стража; по чл. 23 – 24а от
Закона за борба срещу противообществените
прояви на малолетните и непълнолетните;
по чл. 463 и сл. НПК; по Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест; по
искане на прокурор за разкриване на банкова
тайна; по искания по Закона за електронните
съобщения и по Закона за специалните разузнавателни средства; по искания по Закона
за признаване, изпълнение и изпращане на
решения за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции; по
искания по Закона за признаване, изпълнение
и постановяване на актове за обезпечаване на
имущество или доказателства; по искания по
Закона за признаване, изпълнение и изпращане
на съдебни решения и решения за пробация
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с оглед упражняване на надзор върху пробационните мерки и алтернативните санкции;
по чл. 40, ал. 4 ДОПК и други искания на
органи, на които е възложено по закон да
извършват действия при установяване на административни нарушения или преследване
на престъпления;
г) административнонаказателни дела – по
жалби срещу наказателни постановления, по
УБДХ, по ЗООРПСМ, по предложения по
чл. 78а НК и по чл. 83б ЗАНН;
2. граждански дела:
а) по всички молби и жалби от гражданскоправен характер, които се разглеждат в
открито или закрито заседание и се издава
решение;
б) частни граждански дела – по всички
молби и жалби от гражданскоправен характер,
включително касаещите случаи на съдебна
администрация, по които съдът се произнася
с определение или заповед, по делегация на
българските и чуждестранните съдилища по
граждански дела; по искане за разкриване
на банкова тайна извън случаите по чл. 76,
ал. 1, т. 1, буква „в“;
3. търговски дела:
а) по всички молби и жалби в производствата по чл. 365 ГПК и по несъстоятелност,
срещу отказ за вписване в търговския регистър;
б) частни т ърговск и дела – по всичк и
молби, жалби и възражения, по които съдът
се произнася с определение, с изключение на
възраженията по чл. 690 ТЗ;
4. фирмени дела – по искания за вписване
на юридическите лица с нестопанска цел и
други юридически лица, които не са търговци;
5. административни дела:
а) по жалби по реда на Административнопроцесуалния кодекс и по други закони,
предвиждащи съдебен контрол на административни актове от административен съд
(окръжен съд) и районен съд;
б) част ни а дминист рат ивни дела – по
всички искания и жалби по реда на АПК и
други закони, по които съдът се произнася с
определение или разпореждане;
6. нотариални дела в съдебните райони,
в които съдията по вписванията изпълнява
нотариални функции;
7. изпълнителни дела – по молбите за
образуване на изпълнително производство;
8. въззивни дела – по жалбите и протестите
пред въззивната инстанция срещу решенията и
присъдите, както и по жалби срещу действията
на съдебен изпълнител; въззивните дела са
от същия характер, какъвто е характерът на
делото, по което е постановен атакуваният
съдебен акт,
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9. касационни дела – по касационни жалби пред окръжния и административния съд;
касационните дела са от същия характер,
какъвто е характерът на делото, по което е
издаден съдебният акт;
10. наказателни дела – за възобновяване.
(2) Номерът на делото се състои от последователно обозначени: номер на годината,
единен информационен код на съда съгласно
списъка от приложение № 9, номер, обозначаващ характера на делото, както следва:
01 – първоинстанционни граждански дела;
02 – първоинстанционни наказателни дела;
03 – нотариални дела; 04 – изпълнителни
дела; 05 – второинстанционни граждански
дела; 06 – второинстанционни наказателни
дела; 07 – административни дела, 08 – фирмени дела; 09 – търговски дела; 10 – второинстанционни търговски дела, и 11 – второинстанционни фирмени дела; петцифрен
пореден номер на делото, единен в съответствие с описните книги по чл. 43, ал. 2 от
правилника (Пример първи: 20141800100038,
където 2014 е годината на образуване на делото; 180 е номерът на Софийския окръжен
съд; 01 – първоинстанционно г ра ж данско
дело; 00038 е поредният номер на делото.).
(3) Не се образуват частни наказателни
дела по: молби за тълкуване на влязлата
в законна сила присъда или определение
(чл. 414, ал. 1, т. 1 НПК); по молби за изменение на мярката за неотклонение по висящо
съдебно производство; по искания от НБПП
за присъждане на адвокатско възнаграждение на служебен защитник; по искания от
всякакъв характер във връзка с разноските,
веществените доказателства по делото, както
и първоначалния режим на изтърпяване на
наказанието „лишаване от свобода“, като
произнасянето се извършва в рамките на
самото дело; по молби на граждани за отбелязвания в бюлетин за съдимост; по чл. 68,
ал. 1 и чл. 70, ал. 7 НК.
(4) Не се образуват частни граждански
дела: по молби за издаване на изпълнителен
лист по влязло в законна сила решение; по
молби за допускане на обезпечение по висящ
иск; по молби за отмяна на допуснато обезпечение и освобождаване на гаранция или за
замяна на обезпечителни мерки по дело, по
което е допуснато обезпечението; по искане
за спиране на изпълнението на изпълнителни
дела, образувани по актове, постановени по
реда на чл. 417 ГПК; по частни жалби по
чл. 413, ал. 1 и чл. 419, ал. 1 ГПК, подадени
едновременно с възражението по чл. 423, ал. 1
ГПК; по искания от НБПП; по молби за освобождаване от държавни такси и разноски;
по молби за удостоверяване наличие/липса
на висящи производства срещу молителя; по
частни жалби срещу определение по чл. 248
ГПК, когато има постъпила въззивна жалба
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срещу решението; по молби за тълкуване на
решение, за издаване на дубликат от унищожен или изгубен изпълнителен лист, при
отсрочване или разсрочване изпълнението
на решение; в случаите на обезсилване на
решението за изплащането на уравненията
на дяловете и обезсилване на решение по
чл. 362, ал. 2 ГПК, както и по всички молби
по вече образувани дела.
(5) Частни граждански и частни наказателни дела се образуват в случаите по ал. 2
и 3 само ако първоначалното дело е изгубено
или унищожено.
(6) Когато делото е върнато за ново разглеждане от друг състав на същия съд, то
се образува под нов номер.
(7) При отмяна на определение за прек ратяване на делото след връщането м у
продължава под същия номер и се докладва
на същия съдия-докладчик.
(8) След прекратяване на съдебното производство в хипотезите на чл. 42, ал. 2 НПК
(определяне на подсъдност) и на чл. 249 НПК
(връщане на делото на прокурора от съдиятадокладчик), чл. 288, т. 1 НПК (прекратяване
на съдебното производство и изпращане на
делото на съответния прокурор) повторно
внесеното в съда дело се образува под нов
номер и се възлага за разглеждане на първоначалния съдия-докладчик. Тези случаи се
отчитат в отделна графа в статистическите
формуляри.
(9) При повторно постъпване в съда на
въззивни жалби по граждански, търговски и
наказателни дела, по които производството по
делото е било прекратено и делото върнато
на първоинстанционния съд за поправка на
очевидна фактическа грешка, допълване,
изменение в частта за разноските на решението или отстраняване на нередовности и
за администриране на жалбата, делото се
образува под нов номер и се разпределя на
първоначалния съдия-докладчик. Тези случаи
се отчитат в отделна графа в статистическите
формуляри, както и в съответния софтуер за
случайно разпределение на делата.
(10) При определяне на нов съдия-докладчик по НОХД, в случаи след одобрено
споразумение или отказ да се одобри споразумение за част от подсъдимите от първоначално определения съдия-докладчик, делото
продължава под същия номер, но се отчита
статистическ и на всек и от определените
съдии докладчици.
(11) В сл у ча и т е на ч л. 60, а л. 1 след
изтичане на срока за съхранение и унищожаване на делото, ако съделителите внесат
депозита, делото следва да се образува под
нов номер.
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КЛАСИФИЦИРАНЕ НА ДЕЛАТА И МАРКИРАНЕ С ГРИФ ЗА СИГУРНОСТ

ПОДРЕЖДАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА
ДЕЛАТА

Чл. 81. (1) Основание за класифициране на
дело е включването към него на материали
и/или документи, съдържащи класифицирана
информация, маркирани с гриф за сигурност.
(2) Когато класифицирана информация
се включва в делото с устните изявления
на участн иците в производството, нейното
ниво на класификация се съобщава предварително от лицето, което ще възпроизведе
информацията. Последващото протоколиране
на изявленията, маркирането на протокола
с гриф за сигурност и включването му към
материалите по делото е основание за класифицирането на това дело.
(3) Съдебно дело, в което са включени
док у менти и/или материа ли, съдържащи
класифицирана информация, представлява
сбор от документи по смисъла на § 1, т. 12
ЗЗКИ. На основание чл. 30, ал. 3 ЗЗКИ то
се маркира с гриф за сигурност, съответен
на най-високото ниво на класификация на
материал или документ, съдържащ се в него.
(4) За да не се затруднява достъпът до не
класифицираните материали, по преценка на
органа, който разглежда делото, е възможно
обособяването на явен и класифициран том
на делото.
(5) В случаите по ал. 4 в класифицирания
том се включват всички материали и/или
документи по делото, маркирани с гриф за
сигурност. Класифицираният том се маркира
по правилата на чл. 30, ал. 3 ЗЗКИ, като за
разделянето се прави отметка в явния том.
(6) В случаите на разделяне на делото мерките за защита на класифицираната информация по ЗЗКИ и по подзаконовите нормативни
актове по прилагането му се прилагат само
по отношение на класифицирания том.
(7) Включването към делата на документи
и/или материали, които по преценка на лицата,
получили по законоустановения ред достъп
до тях, съдържат класифицирана информация,
но не са маркирани с гриф за сигурност, не
представлява основание за класифициране на
делата. В този случай лицата имат право да
уведомят автора на информацията или неговия
висшестоящ ръководител за необходимостта
от маркирането на информацията с гриф за
сигурност.
(8) Лицата, получили по законоустановения
ред достъп до материали и/или документи по
делото, маркирани с гриф за сигурност, които
по тяхна преценка не съдържат класифицирана информация, имат право да уведомят
за това автора на информацията или неговия
висшестоящ ръководител.

Чл. 82. (1) Книжата по образуваните дела
се поставят в папки по образец – приложение
№ 5, при спазване на обозначеното цветово
кодиране, както следва: червен цвят на папката – за наказателни дела; зелен – за граждански дела; бял – за административни дела;
жълт – за фирмени; оранжев – за търговски
дела; манила – за изпълнителни дела; сив – за
вписвания, и син – за дела по несъстоятелност.
(2) Върху предната корица на папките се
отбелязват наименованието на съда, номерът
на делото, предметът на делото и страните,
датата на образуване и свършване, определеният съдия-докладчик и датите на насрочените
открити съдебни заседания.
(3) Името на съдията-докладчик може да
се кодира по ред, определен от административния ръководител на съда.
(4) Към делото се прилага протоколът за
случайното разпределение на делото.
(5) Делата, чието разглеждане е свързано с
кратки процесуални срокове, се обозначават
с жълт етикет.
(6) Всички книжа, които постъпват или
се съставят по делото, се прикрепват последователно в папката и се номерират. При
запълване на корицата на делото с книжа
към долната страна на корицата се прикрепя
с машинки нова папка, на която се отбелязва
същият номер на делото. Първата папка се
обозначава като том 1, а следващата като том
2 и т.н. Номерата на поредния том се отбелязват над целия номер на делото. На празен
лист в края на първата папка се отбелязва:
„Следва том 2“, и така за всеки пореден том.
Номерирането на книжата, които се прилагат в новите томове, следва номерацията на
книжата от предишния том.
(7) Към долната корица на делата с помощт а
на машинки се прикрепят досъдебните производства и преписките на несъдебните органи.
(8) Жалбите и книжата, подадени до погорните инстанции, се прикрепят с машинка
към вътрешната страна на предната корица
на папката на първоинстанционното дело и
така се изпращат на следващата инстанция.
При подреждане на книжата в папка от погорната инстанция жалбите, доказателствата
и възраженията на другата страна се поставят
в нова папка, която се прикрепя с машинки
към горната корица на делото от предишната
инстанция. При прилагане на повече томове в
по-горната инстанция същите следват хронологичен ред, така че винаги цялото дело от тази
инстанция да е върху делото от предишната.
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(9) Контролният лист по чл. 78, ал. 1 се
съхранява на задната корица на папката или
се прикрепя към задната корица на папката,
като се счита за неразделна част от нея.
Чл. 83. (1) Папките с несвършени дела
се подреждат в съдебното деловодство по
пореден номер за съответната календарна
година и по видове дела, а при недостиг на
място – по определен от административния
ръководител ред.
(2) Делата, по които тече срок за извършване на определени процесуални действия
(без движения, спрени, с жалби и др.), се
подреждат отделно.
Чл. 84. (1) Делата се съхраняват в деловодството. При изнасяне на дело от деловодството деловодителят записва в картон заместител – приложение № 6, кой взема делото,
дата, час и подпис на лицето, взело делото.
Картон заместителят се поставя на мястото
на взетата папка. Картон заместителят следва
делото до неговото унищожаване.
(2) При постъпване на документи по дело,
когато същото не се намира в деловодството,
документите се поставят в папка-джоб по образец – приложение № 6а, която се подрежда
на рафта до картон заместителя. При връщане
на делото в деловодството документите се
прилагат към делото.
(3) Делата, по които се провеждат заседания
при закрити врата, се съхраняват отделно от
останалите дела.
Чл. 85. Съдебните служители следят:
1. да не се правят никакви бележки, знаци
и подчертавания в книжата по делото;
2. да не се изнасят делата от служебните
помещения без разрешение;
3. да не се изваждат приложени към делата книжа или да се добавят без писмено
разрешение на съдията докладчик.
Чл. 86. (1) Несвършените дела не се прилагат към други дела и не се изпращат на
други учреждения. По разпореждане на съдията-докладчик неприключилите заповедни
производства, по които е издадена заповед по
чл. 410 или 417 ГПК, могат да се прилагат към
постъпилите в същия съд искови производства
по чл. 422 ГПК.
(2) Несвършено дело може да се изпраща
само за послужване по друго дело, без да се
прилага по него, стига това да не препятства
разглеждането му.
(3) По разпореждане на съда свършените
дела се прилагат към други дела, когато:
1. трябва да се реши въпросът за присъдено нещо;
2. книжата, които следва да се приложат,
са многобройни;
3. се иска изменение на присъдена издръжка
или изменение на родителски права.
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(4) Служби „Съдебно деловодство“ и „Архив“ следят и отговарят за своевременното
връщане на делата след послужване.
(5) При постъпило мотивирано искане
от друг съд, прокуратурата или окръжните
следствени отдели в окръжните прокуратури
заверени преписи от документи по насрочени
дела могат да бъдат изпращани след разрешение от съответния съдия-докладчик.
(6) При предявяване на иск за установяване
на вземане по чл. 422 ГПК административният ръководител може да разпореди делото да
бъде разпределено на съдията, издал заповедта
за изпълнение срещу ответника, в случай че
заповедното производство е било разгледано
в същия съд.
Г л а в а
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ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛА
Раздел I
Производство по несвършени дела
Чл. 87. (1) Новообразуваните дела се вписват в съответната описна книга най-късно на
следващия работен ден след предаването им в
деловодството и се поставят в папка по реда
на чл. 82, ал. 1.
(2) В деня на вписване или най-късно на
следващия ден делото се докладва на определения съдия-докладчик.
(3) Съдията-докладчик определя датата и
часа на съдебните заседания, като съобразява
определените от закона срокове за насрочване
и решаване на делата.
Чл. 88. (1) Служба „Съдебно деловодство“
изпраща призовките и съобщенията по новообразуваните дела най-късно в тридневен
срок от съответното разпореждане на съдията-докладчик. Призовките и съобщенията
се подписват от съответния служител, освен
ако призоваването не е по електронен път.
(2) Призовките и съобщенията имат съдържание съгласно изискванията на процесуалните закони.
(3) Датата и начинът на изпращане на призовките и съобщенията се отбелязват върху
списъка на лицата за призоваване.
(4) Когато се призовават лица, лишени от
свобода или задържани под стража, както и
служещи във въоръжените сили или в Министерството на вътрешните работи, призовките
и съобщенията се изпращат до съответния
началник или командир с отделно писмо,
подписано от съдията-докладчик, в което се
указва задължително ли е личното явяване
на призования.
(5) Служба „Съдебно деловодство“ незабавно преглежда върнатите призовки, а неправилно връчените, както и невръчените се
докладват същия или най-късно на следващия
ден на съдията-докладчик.
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Чл. 89. (1) Най-късно в деня преди насроченото заседание съдебният секретар вписва
в книгата за открити заседания датата на заседанието, номера на делото, състава на съда,
съдията-докладчик, участващия прокурор и
съдебния секретар.
(2) След приключване на съдебното заседание съдебният секретар отразява в книгата за
открити заседания резултата от заседанието.
(3) Резултатът по решените дела се отразява
в книгата за открити заседания и описната
книга от съдебен служител.
Чл. 90. Най-късно на следващия ден след
предаване на решеното дело от съдията- докладчик съдебният служител изготвя и изпраща обявления на страните, за което прави
отбелязване върху решението.
Чл. 91. Служба „Съдебно деловодство“ следи
за своевременното връчване на книжата по
делата и изтичане на сроковете за обжалване.
Чл. 92. (1) Служба „Съдебно деловодство“
ежемесечно извършва проверка на делата,
които не са насрочени, и докладва резултата
на административния ръководител.
(2) Деловодителите един път на 6 месеца
преглеждат спрените дела и докладват на съдията-докладчик, който преценява наличието
на предпоставки за тяхното възобновяване и
издаване на изпълнителен лист, както и наличието на основания за прилагане на чл. 109
от този правилник.
Чл. 93. (1) Със заповед на административния
ръководител на съда всяка календарна година
през януари се извършва инвентаризация на
делата за предходната година.
(2) По изключение и по преценка на административния ръководител може да се
извърши втора инвентаризация за годината,
но не по-рано от шест месеца от първата.
(3) По време на инвентаризацията не се
преустановява предоставянето на справки по
дела на страни и адвокати и обслужването им.
Чл. 94. (1) Ако някое дело бъде изгубено
или унищожено преди изтичане на срока за
пазенето му, със заповед на административния
ръководител на съда се възстановява. За целта
се съставя акт от съдебния администратор
или административния секретар, като се използват всички книжа, отнасящи се до делото,
които се намират в съда, в други учреждения
и у страните, включително документите от
електронната папка на делото.
(2) Когато делото е изгубено или унищожено в първата инстанция, преди да е издадено
решение по него, разпитаните свидетели и
вещи лица могат да бъдат разпитани отново,
ако не е възможно да се възстановят съответните протоколи.
(3) След като се приключи събирането
на материалите и се съставят проектите за
възстановяваните книжа, съдът в открито
заседание с призоваване на страните се про-
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изнася по възстановяването с определение,
което подлежи на обжалване по съответния
процесуален ред.
(4) Когато е изгубено или унищожено дело,
което е било приложено към друго дело,
приложеното дело се възстановява от съда, в
който е било образувано. Възстановяването се
извършва след изпращане на препис от акта,
съставен от съответния друг съд, установил
изгубването или унищожаването.
(5) По реда на предходните алинеи се
възстановяват и изгубени или унищожени
съдебни актове и съдебни книжа, както и
дела, унищожени след изтичане на сроковете
по чл. 62, когато с решение на ВКС е уважена
молба за отмяна на влязло в сила решение и е
възобновена висящността на производството.
(6) Когато несвършено наказателно дело
от общ характер не може да се възстанови,
съдът с определение предлага на органите на
предварителното производство да проведат
ново разследване.
(7) Когато делото не е възстановено поради
това, че събраните материали са недостатъчни, и бъде заведено отново, не се събират
повторно държавни такси.
Раздел II
Производство по дела за обжалвани актове
Чл. 95. Получените в служба „Съдебно
деловодство“ жалби и протести се докладват
не по-късно от следващия работен ден след
постъпването им в съда заедно с делото на
съдията-докладчик.
Чл. 96. (1) Протестът и жалбата се изпращат на по-горния съд по разпореждане
на съдията-докладчик заедно с делото или
обжалвания акт в тридневен срок след постъпване на възражението от ответната страна
или от изтичане на срока за възражение или
от изтичане на срока за обжалване и протест.
(2) Служба „Съдебно деловодство“ изготвя
и отразява в описната книга писмата, с които
делата се изпращат на по-горния съд или се
връщат на първоинстанционния съд.
Чл. 97. (1) Разгледаните от по-горната
инстанция дела се връщат в съответните
съдилища в седемдневен срок от влизане
в сила на съдебния акт заедно с делото на
последната инстанция.
(2) Ако осъденият е задържан под стража,
делото се връща на окръжния (районния) съд,
чиято присъда е обжалвана или протестирана, в тридневен срок от влизане в сила на
съдебния акт.
(3) По-горната съдебна инстанция веднага
писмено разпорежда на началника на затвора
да бъдат освободени задържани подсъдими,
които са били оправдани, осъдени условно
или изтърпели наложеното им наказание, ако
не се задържат на друго основание. Когато
задържаният присъства в съдебната зала, той
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незабавно се освобождава, ако няма друго
основание за задържането му, като съдът
уведомява началника на затвора за освобождаването чрез конвоиращите служители.
Раздел III
Производство по дела за влезли в сила актове
Чл. 98. (1) Преписи от присъдата, с която
подсъдимият е оправдан или освободен от
наказателна отговорност или от изтърпяване
на наказанието, както и преписи от определението за прекратяване на наказателното
производство се изпращат от първоинстанционния съд на съответните органи в седемдневен
срок от влизането им в сила или от връщане
на делото в съда за връщане на иззети документи, ценности и други предмети, както и
за снемане на полицейска регистрация. При
отмяна на мярка за обезпечаване препис от
присъдата или определението се изпраща в
седемдневен срок на съответните органи от
първоинстанционния съд.
(2) Съответният служител изпраща преписи
от присъдата или споразумението, с които
подсъдимият е осъден да изтърпи съответно
наказание (без глоба и конфискация), на прокурора за изпълнение най-късно в тридневен
срок от влизането им в сила или връщане на
делото в съда.
Чл. 99. Когато с присъдата е постановена
конфискация на определени вещи или отнемане на вещи в полза на държавата, съдът
изпраща препис от присъдата на Националната
агенция за приходите.
Чл. 100. Когато изпълнението на присъдата е отложено на основание чл. 66 НК и
съдът е възложил полагането на възпитателни
грижи, препис от присъдата се изпраща на
ръководството по месторабота или на лицето,
натоварено с възпитателни грижи. За непълнолетни препис от присъдата се изпраща на
съответната Местна комисия за борба срещу
противообществените прояви на малолетните
и непълнолетните.
Чл. 101. (1) Когато непълнолетен е настанен
във възпитателно училище-интернат по реда
на НК, препис от присъдата или определението с мотивите се изпращат на прокурора.
(2) Когато съдът е отложил изпълнението на
наказанието по отношение на непълнолетен,
препис от присъдата с мотивите се изпращат
на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и
непълнолетните.
Чл. 102. На прокурора се изпращат и преписи от определенията по НПК за прилагане
на принудителни медицински мерки, за определяне на общо наказание и от решенията,
с които лицето е освободено от наказателна
отговорност и му е наложено административно
наказание по реда на чл. 78а НК.
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Чл. 103. Препис от решението за настаняване на лечение по Закона за здравето се
изпраща за изпълнение на ръководителя на
съответното здравно заведение и на прокурора.
Чл. 104. Всички действия по привеждане в
изпълнение на присъдите се отразяват в книгата за изпълнение на присъдите от служба
„Съдебно деловодство“. Книгата се проверява
ежемесечно от административния ръководител
на съда или от определено от него лице и от
съдебния администратор.
Чл. 105. Едновременно с изпращане на
присъдата за изпълнение се съставя и бюлетин
за съдимост съгласно Наредба № 8 от 2008 г.
за функциите и организацията на дейността
на бюрата за съдимост (ДВ, бр. 24 от 2008 г.)
и статистическа карта, която се изпраща в
Националния статистически институт.
Чл. 106. (1) Служба „Съдебно деловодство“ в едномесечен срок от влизане в сила
на присъдите за престъпления, свързани с
наркотични вещества, с които е постановено
отнемане в полза на държавата на наркотичните вещества, изпраща препис от тях и на
Агенция „Митници“.
(2) В същия срок се изпраща и препис от
присъдата за престъпления, свързани с акцизни
стоки, с които е постановено отнемането им
в полза на държавата, на органа, задържал
съответните стоки, и на Агенция „Митници“.
Чл. 107. Разпоредбите на чл. 102 до чл. 111
се прилагат и в случаите на частично влизане
на присъдата в сила.
Чл. 108. (1) При изпращане на препис от
присъдата за изпълнение, издаване на изпълнителен лист, бюлетин за съдимост, карта за
обвиняемо лице и при извършване на други
действия въз основа на съдебния акт се прави
съответна датирана бележка за това върху самия акт, която се приподписва от служителя,
извършил тези действия.
(2) Когато документите по ал. 1 се предават в същото населено място, това може
да се извърши срещу подпис върху самия
съдебен акт, като се написват трите имена и
длъжността на лицето, което ги е получило.
(3) Ако при изпълнението на съдебния акт е
нужно да се направят много вписвания върху
него, те може да се нанесат върху отделен лист
(справка), който се подрежда непосредствено
след съдебния акт и се номерира.
Чл. 109. За присъдените държавни такси,
наложени глоби и съдебни разноски по дела
се издава изпълнителен лист от първоинстанционния съд в полза на бюджета на съдебната
власт по сметка на съответния съд. Издадените
в полза на съдилищата изпълнителни листове се изпращат на Националната агенция за
приходите или на други органи, на които е
възложено със закон да събират вземанията
на съдебната власт, като съдът изисква да бъде
уведомен за образуването на изпълнителното
дело и за изпълнението по него.
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Чл. 110. Изпълнителните листове в полза
на страните по делата се издават по тяхна
молба след разпореждане на съдията.
Чл. 111. Служебното издаване на изпълнителен лист въз основа на подлежащ на
принудително изпълнение съдебен акт се
извършва в 7-дневен срок след изтичане на
срока за доброволно изпълнение или връщане
на делото в съда.
Чл. 112. По влезли в сила решения относно
изменение на гражданското състояние – развод, унищожаване на брака, допускане и
прекратяване на осиновяване, установяване
на произход, поставяне под запрещение, лишаване от родителски права, се изпращат
съобщения до служба „Гражданска регистрация и административно обслужване“ на
областно равнище, а в случаите на влязло в
сила решение, с което е допусната промяна
на име – и на съответното бюро за съдимост.
Чл. 113. (1) Представените по делото писмени доказателства и оригинални документи
се връщат на страните по тяхно писмено заявление след приключване на делото с влязъл в
сила съдебен акт по разпореждане на съдиятадокладчик и след представяне на копие от тях
срещу разписка, съдържаща опис на върнатите
документи. По преценка на съдията-докладчик
оригиналите могат да бъдат върнати срещу
представяне на заверени преписи и преди
приключване на производството.
(2) Представените по делата писмени доказателства, оригинални документи и преписки
от административните органи, институции и
техните администрации се връщат след влизане в сила на съдебния акт.
Чл. 114. Всички действия по привеждане в
изпълнение на влезли в сила съдебни актове
се отбелязват с датирана бележка върху самия
акт, която се подписва от съдебния служител,
извършил действието.
Чл. 115. (1) При обжалване на наказателни
постановления и административни актове
съдът уведомява административните органи
за резултата и връща оригиналите на административния акт и преписката ведно с копие
от влезлия в сила съдебен акт.
(2) При обжалване действията или отказите
на съдебен изпълнител, на съдия по вписванията или нотариус съдът уведомява съответния
орган за резултата и му връща изпратените
материали ведно с копие от влезлия в сила
съдебен акт.
Раздел IV
Производство по изпълнителни дела
Чл. 116. Доколкото в този раздел не е
установено друго, за изпълнителните дела
се прилагат съответните разпоредби на този
правилник.
Чл. 117. (1) Служба „Съдебно деловодство“
в съдебноизпълнителната служба:
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1. организира превеждането на постъпилите
по делата суми съвместно с лицето, отговорно за счетоводните записвания в съда, след
издадено разпореждане на държавния съдебен
изпълнител;
2. докладва на държавния съдебен изпълнител периодично, но не по-малко от два пъти
в годината, изпълнителните дела, по които
няма движение;
3. при изгубване или унищожаване на изпълнителен лист изготвя акт и докладва на
държавния съдебен изпълнител за съставянето на констативен протокол, като незабавно
съобщава на взискателя за това.
(2) По всеки акт, подлежащ на съдебно
изпълнение, се образува отделно изпълнително дело.
(3) Представените след образу ване на
делото изпълнителни листове за изменение
размера на главното или за акцесорно вземане
между същите страни се присъединяват към
същото дело.
Чл. 118. (1) Когато изпълнителният лист
по прекратено дело бъде поискан обратно от
взискателя, той се връща срещу разписка,
която се прилага към делото заедно с копие
от изпълнителния лист.
(2) При архивиране на изпълнително дело
върху изпълнителния лист се правят отбелязвания върху щемпел по образец – приложение
№ 7.
(3) При унищожаване на изпълнително
дело изпълнителният лист се изважда и се
подрежда в обща папка. Папката се пази в
срока по чл. 66, ал. 6.
Чл. 119. (1) Неполучените суми по изпълнително производство, които са отбелязани
върху изпълнителния лист, когато той е върнат, се изплащат на взискателя, след като той
представи изпълнителния лист.
(2) Подлежащите на възстановяване суми
на длъжника и на трети лица се изплащат по
тяхно искане, направено в срока на съхранение на изпълнителното дело, след посочване
на банкова сметка.
Чл. 120. (1) Изпълнителните дела, образувани въз основа на обезпечителни заповеди,
се архивират и унищожават по общия ред
след влизане в сила на постановлението за
прекратяване или приключване.
(2) При унищожаване от делата се изваждат
обезпечителните заповеди, връчените запорни
съобщения и протоколите за опис на вещи.
Извадените книжа се подреждат в обща папка,
като се съхраняват в срока по чл. 65, ал. 1.
(3) Вдигането на наложените обезпечителни
запори по архивирани или унищожени дела
се извършва след представяне на заверен
препис от влязло в сила определение на съда
по чл. 402, ал. 3 ГПК по молба на заинтересовано лице, депозирана най-късно в срока
по ал. 2. Съобщенията за вдигане на запора
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се изпращат до ответника или трети лица въз
основа на данните за тях от запазените при
архивиране на делото книжа.
Чл. 121. Отбелязванията върху изпълнителните листове се нанасят, както следва:
1. отбелязванията върху листа за изплатени суми по чл. 455, ал. 2 ГПК и по чл. 118,
ал. 2 се нанасят върху изпълнителния лист по
следния начин: на обратната страна на листа,
в две вертикални колони, хронологично, в
лява колона, от горе надолу, а след запълване
на мястото, в дясна колона, от горе надолу;
2. щемпелът по чл. 118, ал. 2 се поставя
непосредствено след последното отбелязване
за изплатена сума;
3. при запълване на мястото се добавят нови
бели листове с формат А4, които се прикрепват към първообразния изпълнителен лист;
4. прикрепените листове се номерират с
отделна номерация от тази на изпълнителното
дело, поставена в долния десен ъгъл на листа,
като се започне от първообразния изпълнителен лист; всеки номер съдържа данни за
конкретната и общия брой достигнати при
архивиране на делото страници, с разделител
наклонена черта, например: 1/5 – първа от
общо 5 страници; 2/5 – втора от общо пет
страници, и т.н.
Г л а в а
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СЪДЕБНИ ПОРЪЧКИ
Чл. 122. (1) Делата, образувани по делегация от българските съдилища, се насрочват
от делегиращия съд за разглеждане от районните съдилища за сряда и петък от 14 ч. или
след предварително съгласуване на датата с
делегирания съд.
(2) Поръчката трябва да съдържа трите
имена на страните.
(3) Поръчката следва да съдържа и списък
на лицата, призовани за участие в делото, в
случай че заседанието се отложи по разпита
на вещото лице.
(4) Делегиращият съд уведомява страните
за датата и часа на изпълнение на процесуалното действие. При отлагане на делото
делег и ра ни я т съд оп редел я и у ведом я ва
страните за датата и часа на изпълнение на
процесуалното действие.
(5) Когато съдебната поръчка е за разпит
на свидетел или експерт, делегиращият съд
изпраща на делегирания съд въпросен лист,
представен от страната, посочила свидетеля
или поискала експертизата, приподписан от
съдията-докладчик.
(6) При необходимост делегиращият съд
може да изпрати заедно с поръчката и делото.
(7) Пор ъч к ата се изп ра ща, след к ат о
страните внесат необходимите разноски за
изпълнение на делегацията по сметката на
делегирания съд. Вносните документи се
прилагат към поръчката.
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Чл. 123. (1) Когато при изпълнение на
поръчката се окаже, че лицето, което трябва
да се разпита, живее в друг район, съдът, до
който е била отправена съдебната поръчка,
прекратява делото и изпраща поръчката на
съда по местоживеенето на лицето, като уведомява делегиращия съд.
(2) При други пречки за изпълнение на
поръчката в зависимост от характера им тя
се прекратява или се искат указания от делегиращия съд.
Чл. 124. Международната правна помощ
се извършва съгласно процесуалните закони,
международните договори и действие правото
на Европейския съюз.
Г л а в а
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СЪХРАНЯВАНЕ НА ВЕЩЕСТВЕНИТЕ
ДОК АЗАТЕЛСТВА
Чл. 125. (1) Постъпилите в съда веществени
доказателства се приемат и се регистрират
в книгата за веществени доказателства от
определен със заповед на административния
ръководител съдебен служител.
(2) Приемането се извършва по данните в
обвинителния акт или заявлението за приобщаване на вещественото доказателство и се
удостоверява с протокол, подписан от предаващия и приемащия служител. Протоколът
се прилага към делото.
(3) Веществените доказателства се описват
подробно в книгата, като се означават видът,
марката, фабричният номер, броят, метражът,
теглото и степента на износеност, когато
това е от значение. При нужда може да се
използва помощта на вещо лице, определено
с разпореждане на съдията-докладчик.
(4) Веществените доказателства се приемат
в съда, опаковани съобразно естеството им и
по подходящ за съхранение начин.
Чл. 126. Върху опаковката на веществените
доказателства се поставя стикер с означение
на номера и годината на делото и номера, под
който са вписани в книгата за веществени
доказателства.
Чл. 127. (1) Веществените доказателства,
с изключение на парите и другите ценности,
се съхраняват от деловодството в специални
помещения или обезопасени шкафове и не
могат да се ползват за цели извън процеса.
(2) Парите и другите ценности се предават
за пазене в търговска банка или в касата на
съда.
(3) Взривните вещества, огнестрелните
оръжия и боеприпасите остават за съхранение
в съответната полицейска служба, в която
са били предадени по време на досъдебното
производство.
(4) Отровните и упойващите вещества
остават на съхранение по местата, където
са били предадени по време на досъдебното
производство.
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(5) Наркотичните вещества, прекурсорите
и растенията, съдържащи наркотични вещества, се съхраняват по реда, предвиден в
съответните специални закони и подзаконови
нормативни актове.
(6) Акцизните стоки (алкохол и цигари)
остават на съхранение при органа, който ги
е задържал, под контрола на митническите
органи. Транспортирането на акцизни стоки
се извършва от или за сметка на органа по
задържането по реда на Наредба № 7 от 2010 г.
за разпореждането с отнети и изоставени в
полза на държавата акцизни стоки (ДВ, бр.
72 от 2010 г.).
(7) Превозните средства (с животинска
тяга, МПС, водни и въздухоплавателни, железопътни, електротранспортни и др.), животни,
птици, влечуги, насекоми, горива и бързоразвалящи се стоки остават на съхранение по
местата, където са били предадени по време
на досъдебното производство.
(8) Съдебните сл у ж ители, отговарящи
за съхранение на съответните вещества, са
длъжни да осигурят представянето им в съда
по разпореждане на съдебния състав.
Чл. 128. Веществени доказателства се получават от съдебния секретар при предявяване
по реда на НПК и се връщат в деловодството
след приключване на съдебното заседание.
Чл. 129. Веществените доказателства се
предоставят за експертизи с писмен протокол,
изготвен от определения по реда на чл. 125,
ал. 1 съдебен служител. Протоколът съдържа
точното им описание, номерата на следственото и съдебното дело, датата на предаване
и подписите на предаващия и приемащия
служител.
Чл. 130. Когато делото се предава от един
орган на друг, веществените доказателства
се предават заедно с делото въз основа на
изрично искане от другия орган.
Чл. 131. (1) Веществените доказателства
се проверяват всяка година от комисия, назначена със заповед на административния
ръководител.
(2) Комисията проверява налице ли са
всички веществени доказателства, правилно
ли се съхраняват и има ли доказателства,
по отношение на които не е направено разпореждане на съда или разпореждането не
е изпълнено. Комисията изготвя протокол
за проверката, който се съхранява в служба
„Съдебно деловодство“ или в служба „Архив“
като приложение към книгата за веществени
доказателства.
Чл. 132. (1) Веществените доказателства, за
които е разпоредено връщане на собственика
или предоставяне на друга институция, се предават с протокол, съдържащ следните данни:
точно описание, номерата на следственото
и съдебното дело, номера на присъдата или
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определението, отнасящи се до веществените
доказателства, датата на предаването и подписите на приемащото и предаващото лице.
(2) Когато собственикът на веществено
доказателство по ал. 1 не го потърси в едногодишния срок от уведомяването или не
може да бъде намерен в едногодишен срок
от влизане в сила на съдебния акт, с който
е постановено връщането, същото се отнема
в полза на държавата. При незначителна
стойност вещественото доказателство се унищожава по реда на чл. 133.
(3) Когато собственикът е чуждестранно
лице, чрез Министерството на правосъдието
се уведомява посолството на съответната
държава и ако веществените доказателства
не бъдат потърсени в едногодишен срок от
уведомлението, с тях се постъпва по реда на
ал. 2.
Чл. 133. (1) За унищожаването на веществените доказателства, за които е постановено
това, както и тези, които са без стойност и
подлежат на унищожаване, се съставя протокол и се прави отбелязване в книгата за
веществените доказателства.
(2) Ако вещите са изгубили стойността си
след постъпването им в съда поради недобро
съхраняване или друга причина, комисията
по чл. 131, ал. 1 съставя протокол за това,
който се представя на административния
ръководител на съда за търсене на съответна
отговорност от виновното длъжностно лице.
Ако за такива вещи в присъдата не е постановено да бъдат унищожени, унищожаването
се извършва по решение на същата комисия,
одобрено от административния ръководител
на съда.
Чл. 134. Физическото унищожаване на
подлежащите на унищожаване веществени
доказателства по чл. 132 и 133 се отразява в
протокол. Унищожаването може да се осъществи със съдействието на оторизирани и
специализирани органи и институции.
Ч АСТ П ЕТА
СТАТУТ НА СЪДЕБНИ СЛУЖИТЕЛИ
Г л а в а
д в а д е с е т а
НАЗНАЧАВАНЕ
Чл. 135. (1) Съдебните служители се назначават на длъжности съгласно длъжностното разписание на админист раци ята на
съдилищата въз основа на Класификатора на
длъжностите за съдебни служители, издаден
от съдийската колегия на ВСС.
(2) Броят на съдебните служители се определя от съдийската колегия на Висшия съдебен
съвет по предложение на административния
ръководител на съответния съд.
Чл. 136. За съдебен служител може да бъде
назначено лице, което:
1. е български гражданин;
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2. е навършило пълнолетие;
3. не е поставено под запрещение;
4. не е осъждано за умишлено престъпление
от общ характер;
5. не е лишено по съответен ред от правото
да заема определена длъжност;
6. отговаря на изискванията за заемане
на длъжността, предвидени в нормативните
актове, в този правилник, в Класификатора
по чл. 341, ал. 1 ЗСВ и в длъжностната характеристика за съответната длъжност.
Чл. 137. (1) При назначаване на съдебни служители се прилагат разпоредбите на
чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда.
(2) При възникване на трудовото правоотношение служителят подписва декларация за
обстоятелствата по чл. 107а, ал. 1 КТ.
(3) Когато по време на осъществяване
на трудовото правоотношение за съдебния
служител възникне някое от основанията за
недопустимост по чл. 136 или по чл. 107а,
ал. 1 КТ, той е длъжен в 7-дневен срок от
настъпването на това основание да уведоми
органа по назначаването.
(4) За съдебните служители се прилагат и
задълженията по чл. 107а, ал. 4 и 5 КТ.
Чл. 138. (1) Съдебен служител, чиято дейност е свързана с осъществяването на правомощията на съответния съд, се назначава от
административния ръководител на съда след
провеждане на конкурс.
(2) При назначаване на съдебен служител
на друга длъжност в администрацията на същия съд, на ВСС, на Инспектората към ВСС,
както и при преместването му в друг орган
на съдебната власт конкурс не се провежда.
Чл. 139. (1) Конкурсът за съдебен служител
по чл. 138, ал. 1 се провежда от комисия в
състав от трима до петима членове, назначена с писмена заповед на административния
ръководител на съда.
(2) Комисията заседава в пълния си състав
и взема решения с обикновено мнозинство.
(3) За заседанията си комисията води протокол, който се подписва от всички членове.
(4) В зависимост от длъжността, за която
е обявен конкурсът, в състава на комисията
влиза и ръководителят на съответното административно звено.
Чл. 140. (1) Заповедта, с която се обявява
конкурсът, съдържа:
1. длъжността, за която се провежда конкурсът;
2. минималните и специфичните изисквания, предвидени в нормативните актове за
заемане на длъжността;
3. специфичните изисквания за заемане на
длъжността, определени от административния
ръководител на съда;
4. начина на провеждане на конкурса и за
оценяване на кандидатите;
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5. необходимите документи, мястото и
срока на подаването им;
6. общодостъпно място, на което ще се
обявяват списъците или други съобщения във
връзка с конкурса.
(2) Обявлението за конкурса се публикува
в един централен или местен ежедневник, на
интернет страницата на съда и се поставя на
общодостъпното място по ал. 1, т. 6.
(3) В обявлението се съдържат всички
данни от заповедта по ал. 1, кратко описание
на длъжността съгласно типовата длъжностна
характеристика и информация за минималния
размер на основната заплата за длъжността.
Чл. 141. (1) Кандидатите подават лично
или чрез пълномощник писмено заявление
за участие в конкурса.
(2) Към заявлението се прилагат:
1. декларация от кандидата, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен
под запрещение, не е осъждан за умишлено
престъпление от общ характер на лишаване
от свобода, не е лишен от правото да заема
определена длъжност;
2. декларация от кандидата за липсата на
обстоятелствата по чл. 136;
3. копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност,
които се изискват за длъжността;
4. копие от документите, удостоверяващи
професионалния опит;
5. свидетелство за съдимост и медицинско
свидетелство;
6. други документи, удостоверяващи квалификации, свързани със заемане на длъжността.
Чл. 142. (1) Конкурсната комисия разглежда
всяко постъпило заявление, като преценява
да ли са представени всичк и необходими
документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните
изисквания, предвидени в обявата за заемане
на длъжността.
(2) До участие в конкурса се допускат единствено кандидатите, които напълно отговарят
на посочените в обявата изисквания.
(3) Решението на комисията относно допускането до конкурса се оформя в протокол
и се изготвят списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати, които се подписват
от членовете на комисията.
(4) В списъка на допуснатите кандидати се
посочват датата на провеждане на конкурса,
която не може да бъде по-рано от 14 дни от
изнасянето на списъка, началният час и мястото на провеждане на конкурса.
(5) В списъка на недопуснатите до конкурса кандидати се посочват основанията за
недопускането им.
(6) Списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати се поставят на общодостъпно
място в сградата на съда и се публикуват в
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неговата интернет страница не по-късно от
7 дни след изтичане на срока за подаване на
заявленията за участие в конкурса.
(7) Недопуснатите кандидати могат да подадат жалба до административния ръководител
на съда в седемдневен срок от обявяването на
списъците. Административният ръководител
на съда се произнася окончателно в три
дневен срок. Жалбата не спира конкурсната
процедура.
Чл. 143. (1) Когато няма допуснати кандидати, административният ръководител с писмена
заповед прекратява конкурсната процедура.
(2) Конкурсът се провежда по обявения
начин и когато допуснатият кандидат е само
един.
Чл. 144. (1) Въз основа на проведения конкурс по Кодекса на труда комисията оформя
протокол с резултатите от проведения конкурс
и класира успешно издържалите конкурса.
(2) Протоколът от крайния резултат на
конкурса се публикува на интернет страницата на съда и се съобщава на участниците
в него в 3-дневен срок от провеждането му.
Чл. 145. С класирания на първо място
кандидат се сключва споразумение и му се
връчва индивидуална длъжностна характеристика, съобразена с типовите длъжностни
характеристики на съдебните служители в
администрацията на съответния съд.
Г л а в а

д в а д е с е т

и

п ъ р в а

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДЕБНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ
Чл. 146. (1) Съдебните служители са длъжни
да изпълняват задълженията си в съответствие със своите индивидуални длъжностни
характеристики.
(2) Допълнителни задължения могат да се
възлагат на съдебния служител временно –
до 45 работни дни в годината, при служебна
необходимост, съгласно условията на чл. 259,
ал. 1 КТ.
(3) При служебна необходимост съдебният
служител е длъжен да изпълнява служебните
си задължения и в извънработно време.
(4) При изпълнение на служебните си задължения в почивни и празнични дни по разпореждане на административния ръководител
съдебният служител получава допълнително
възнаграждение в размер, определен от ВСС.
Чл. 147. (1) Работното време на администрацията на съда е от 8,30 до 17 ч. с половин
час обедна почивка.
(2) Съдебните служители са длъжни да
спазват работното време и да го използват
за изпълнение на служебните си задължения.
Чл. 148. (1) Съдебните служители предоставят справки на страните, на процесуалните
им представители и на адвокатите за движението на делата в рамките на работното време
без прекъсване от 9 до 17 ч., като обедната
почивка се ползва по график.
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(2) По време на инвентаризация справки
по дела се извършват по реда и в часове, определени със заповед на административния
ръководител.
Чл. 149. (1) Съдебните служители са длъжни да пазят като служебна тайна сведенията,
които са им станали известни в кръга на
службата и засягат интересите на гражданите,
на юридическите лица и на държавата.
(2) Съдебните служители са политически
неутрални при изпълнение на служебните си
задължения.
(3) Съдебните служители спазват Етичния
кодекс на съдебните служители, приет от ВСС.
(4) Съдебните служители са длъжни да
изпълняват служебните си задължения в делово облекло и да носят табелка с името и
длъжността си.
Чл. 150. (1) Съдебните служители задължително се застраховат срещу злополука за
сметка на бюджета на съдебната власт.
(2) Задължителното обществено и здравно
осигуряване на съдебния служител се извършва за сметка на бюджета на съдебната власт.
Чл. 151. (1) Съдебните служители имат
право да получават възнаграждението, определено за заеманата длъжност, съобразно
Класификатора на длъжностите в администрацията, приет от ВСС.
(2) При първоначално назначение в орган
на съдебна власт на съдебния служител се
определя основно месечно възнаграждение за
заеманата длъжност съобразно Класификатора
на длъжностите в администрацията.
(3) При преминаване от един орган на
съдебната власт в друг съдебният служител
запазва придобития ранг.
(4) При преназначаване на съдебен служител на друга длъжност в същия орган на
съдебна власт запазва придобития ранг, освен
ако не е по-нисък от определения за новата
длъжност минимален ранг.
Чл. 152. Съдебните служители имат право да получават ежегодно суми за облекло
в размер до две средномесечни заплати на
заетите в бюджетната сфера.
Чл. 153. Съдебните служители имат право
на годишен отпуск и на допълнителен платен
годишен отпуск за работа в извънработно време
и за изпълнение на допълнителни задължения
в размер, определен от ВСС.
Чл. 154. Съдебните служители могат да
бъдат поощрявани с отличие или награда за
проявен висок професионализъм, образцово
изпълнение на служебните задължения и
високи нравствени качества при условията
на чл. 358а ЗСВ.
Чл. 155. Съдебен служител, придобил право
на пенсия за осигурителен стаж и възраст,
при освобождаване от длъжност има право
на еднократно парично обезщетение в размер
на толкова брутни месечни възнаграждения,
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колкото прослужени години има в органите
на съдебната власт, но не повече от десет
брутни месечни възнаграждения.
Чл. 156. (1) Съдебните служители могат да
образуват и членуват в организации, които
защитават професионалните им интереси.
(2) Организациите по ал. 1 не могат да
членуват във федерации и конфедерации на
синдикални организации на работници и
служители.
Чл. 157. При изпълнение на служебните си
задължения съдебните служители се легитимират със служебна карта по образец, определен
от Висшия съдебен съвет – приложение № 8.
Г л а в а

д в а д е с е т

и

в т о р а

АТЕСТИРАНЕ И ПОВИШАВАНЕ В РАНГ
Чл. 158. (1) Всеки съдебен служител при
доказана добра професионална квалификация
може да бъде повишен в ранг след атестиране.
(2) Атестирането на съдебните служители
има за цел:
1. установяване равнището на професионалната квалификация на служителите и
нейното съответствие с изискванията на индивидуалната им длъжностна характеристика;
2. справедливо възнаграждение на съдебните служители за приноса им към работата
на съдебната администрация;
3. подобряване на служебните взаимоотношения и работата в екип;
4. осъществяване на прозрачна и справедлива процедура за професионално развитие.
Чл. 159. Ранговете, в които съдебните
служители могат да бъдат повишавани при
работата си в съда, са от пета до първа степен
във възходяща степен.
Чл. 160. При повишаване в ранг съдебният
служител получава и по-високо възнаграждение за ранг в размер, определен от ВСС.
Чл. 161. (1) Атестирането на съдебните
служители се извършва ежегодно.
(2) Оценяването на изпълнението на длъжността обхваща периода от 1 декември на
предходната година до 30 ноември следващата
година.
(3) При преназначаване на друга длъжност
в същата съдебна администрация съдебният
служител се атестира и оценява за изпълнението на тази длъжност, която е заемал подълго време в периода на оценяване.
(4) При преминаване на длъжност в друг
орган на съдебната власт през текущата година
съдебният служител се атестира и оценява,
след като бъде изискана справка от последния
работодател.
Чл. 162. (1) Атестирането на съдебния администратор/административния секретар и на
служителя по сигурността на информацията се
извършва от административния ръководител
или от определен от него заместник.
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(2) Съдебните служители, с изключение на
посочените в ал. 1, се атестират от постоянно
действаща в рамките на календарната година
комисия, назначена от административния
ръководител на съда.
Чл. 163. (1) Атестирането включва два етапа:
1. изготвяне на работен план: от 1 декември
до 31 декември;
2. изготвяне на оценка и вписване на
резултатите в атестационен формуляр: от
1 ноември до 30 ноември.
(2) При необходимост комисията провежда междинни срещи със съответния съдебен
служител.
(3) Ако съдебният служител е отсъствал
повече от половината на даден период за
атестиране, същи ят ще се атестира през
следващия период.
(4) Служителите, постъпили на длъжност в
съответния съд след 1 декември, се атестират
през следващия атестационен период.
Чл. 164. При атестирането на всеки съдебен
служител се вземат предвид изпълнението на
индивидуалния работен план, реализираните
изисквания при изпълнение на конкретните
служебни задължения, професионалните му
умения и спазване принципите на професионалната етика.
Чл. 165. (1) Показателите, по които се оценяват съдебните служители, са, както следва:
1. качествено изпълнение на задълженията – до 4 точки;
2. срочно изпълнение на задълженията – до
4 точки;
3. способност за самостоятелна работа – до
4 точки;
4. степен на подготвеност и възможност
за работа с информационни технологии – до
3 точки;
5. степен на подготвеност и способност
за работа с нормативни актове – до 3 точки;
6. усъвършенстване на професионалните
знания и умения – до 3 точки;
7. инициативност, поемане на извънредна
работа – до 4 точки;
8. взаимоотношения на съдебния служител
с останалите служители – до 3 точки;
9. взаимоотношения на съдебния служител
с магистрати – до 3 точки;
10. способност за работа в екип – до 4 точки;
11. конфиденциалност при изпълнение на
задълженията – до 3 точки;
12. поведение при работа с граждани – до
4 точки;
13. равнопоставено отношение към граждани и адвокати – до 3 точки;
14. етично поведение на работното място – до 3 точки;
15. спазване на работното време – до 3
точки;
16. спазване на деловия стил на обличане
в институцията – до 2 точки;
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17. организационни умения – до 3 точки;
18. управленски компетенции и умения в
областта на управлението – до 3 точки;
19. оценка на прекия ръководител – до
3 точки.
(2) Преди атестирането се определят показателите, по които ще се атестират съдебните
служители според заеманата от тях длъжност.
(3) При атестирането се вземат предвид и
постъпилите сигнали, жалби и предложения.
Чл. 166. Показателите за оценката се вписват във формуляр и се определя обща оценка,
която може да бъде – 1, 2, 3, 4 и 5, като общият сбор от точки е съобразно включените
показатели:
1. оценка 1 – „отличен“, атестираният изключително ефективно изпълнява работата си,
значително над изискванията за длъжността
при получени от 60 до 62 точки – или разлика
от 3 точки между горната и долната граница,
ако са изключени показатели;
2. оценка 2 – „много добър“, атестираният
редовно изпълнява задълженията си над изискванията при получени от 54 до 59 точки
включително – или разлика от 6 точки между
горната и долната граница, ако са изключени
показатели;
3. оценка 3 – „добър“, атестираният като
цяло изпълнява работата си на ниво на изискванията за длъжността, но не ги надминава
при получени от 48 до 53 точки включително – или разлика от 6 точки между горната и
долната граница, ако са изключени показатели;
4. оценка 4 – „задоволителен“, атестираният
изпълнява задълженията си под нивото на
изискванията за длъжността при получени от
42 до 47 точки включително – или разлика
от 6 точки между горната и долната граница,
ако са изключени показатели;
5. оценка 5 – „слаб“, системно атестираният
изпълнява задълженията си под нивото на
изискванията за длъжността при получени от
36 до 41 точки включително – или разлика
от 6 точки между горната и долната граница,
ако са изключени показатели.
Чл. 167. (1) Комисията вписва общата оценка във формуляра за атестиране и запознава
атестирания със съдържанието му.
(2) Формулярът се подписва от комисията
и атестирания.
Чл. 168. Съдебен служител, който не е
съгласен с общата оценка, може да подаде
пред административния ръководител на съда
мотивирано възражение в седемдневен срок
от датата на запознаването и подписването
на формуляра.
Чл. 169. Административният ръководител
на съда се произнася с решение в седемдневен срок от подаване на възражението, като
решението му е окончателно.
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Чл. 170. (1) Съдебните служители се повишават в ранг при три последователни оценки
не по-ниски от „оценка 2“.
(2) Когато съдебният служител придобие
правото за повишаване в ранг, атестационният
формуляр се представя на административния
ръководител на съда ведно с предложение от
съдебния администратор.
(3) Предсрочно повишаване в ранг може
да се извършва при оценка „отличен“, като
следващото повишение се извършва по реда
на ал. 1.
(4) Съдебен служител, получил при едно
от последните три атестирания оценка 4 „задоволителен“ или 5 „слаб“, няма право на
увеличение на определената основна работна
заплата за длъжността при промяна на Класификатора на длъжностите.
(5) Повишаването в ранг се извършва със
заповед на административния ръководител.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Длъжностите в администрацията на
районните, окръжните, административните,
военните, специализираните и апелативните
съдилища се определят съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията.
§ 2. По смисъла на този правилник професионален опит е времето, през което служителят е извършвал дейност в област или
области, които са свързани с функциите,
определени в длъжностната характеристика
за съответната длъжност.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 3. Този правилник се приема на основание чл. 342, ал. 1 от Закона за съдебната
власт с решение на Пленума на ВСС по т. 7
от протокол № 25 от 3.08.2017 г.
§ 4. За неу редените в този правилник
въпроси относно трудовоправния статут на
съдебните слу ж ители се прилагат разпоредбите на Кодекса на труда и на Закона за
съдебната власт.
§ 5. В двумесечен срок от влизане в сила
на този правилник административните ръководители следва да приведат в съответствие
с него длъжностните характеристики на служителите, в чиито задължения е настъпила
промяна или чиито изисквания за заемане
на длъжността са променени.
§ 6. Този правилник отменя Правилника
за администрацията в районните, окръжните,
административните, военните и апелативните
съдилища (ДВ, бр. 66 от 2009 г.).
§ 7. Този правилник влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
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Приложение № 2
към чл. 55, ал. 1, т. 2
СПИСЪК
на делата на
……………………. отделение,
………………. съд – …………….,
които ще се разглеждат на ……………….
№ по ред

Номер на делото

Наср. за часа

№ по ред

1.

11.

2.

12.

3.

13.

4.

14.

5.

15.

6.

16.

7.

17.

8.

18.

9.

19.

10.

20.

Номер на делото

Наср. за часа

Приложение № 3
към чл. 55, ал. 1, т. 8

Приложение № 4
към чл. 78, ал. 1

КОНТРОЛЕН ЛИСТ
по .......... дело № .........../..... г.
ПРЕДОСТАВЯНЕ
Дата:

Име и фамилия:

ВРЪЩАНЕ
Подпис:

Отпечатва се от вътрешната страна на задната корица на делото.
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Приложение № 5
към чл. 82, ал. 1

ПАПКИ НА ДЕЛА

Червен – Наказателни дела;
Зелен – Граждански дела;
Бял – Административни дела;
Жълт – Фирмени дела;
Манила – Изпълнителни дела;
Сив – Вписвания;
Син – Несъстоятелност;
Плюс – Оранжев за търговски дела

Приложение № 6
към чл. 84, ал. 1

КАРТОН ЗАМЕСТИТЕЛ
К АРТОН ЗАМЕСТИТЕЛ
Приложение № ……, чл. ……………………
дело № ………………….
1

2

№ по
ред

взето от
три имена

3
в качеството на
страна, пълномощник,
адвокат; вещо лице:

4

дата и час на
подпис
получаване

(попълва се от лицето, което се запознава с делото)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

5

6

7

върнато
на
дата и
час

подпис на деловодителя

(попълва се от деловодител)

С Т Р.

66
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Отпечатва се на картон – лице и гръб.

Приложение № 6а
към чл. 84, ал. 2

БРОЙ 68

ДЪРЖАВЕН

Приложение № 7
към чл. 118, ал. 2
ОБРАЗЕЦ НА ЩЕМПЕЛ
Изп. дело № ......................................................
ПДИ, връчена на .............................................
Внесени, но неполучени от взискателя суми:
.............................................................................
Приключено на ............................................ г.
Прекратено на .............................................. г.
По чл. ................................................................
Последно изпълнително действие ............ г.
дата ................................. г., ..............................
(подпис и печат)

Приложение № 8
към чл. 157

Приложение № 9
към чл. 80, ал. 2
Единен информационен код на съдилищата в
Република България
№
1

Съд
2

ВЕСТНИК
1

С Т Р. 6 7
2

3

9.

Районен – Петрич

123

10.

Районен – Разлог

124

11.

Районен – Сандански

125

12.

Окръжен – Видин

130

13.

Районен – Белоградчик

131

14.

Районен – Видин

132

15.

Районен – Кула

133

16.

Окръжен – Враца

140

17.

Районен – Бяла Слатина

141

18.

Районен – Враца

142

19.

Районен – Кнежа

143

20.

Районен – Козлодуй

144

21.

Районен – Мездра

145

22.

Районен – Оряхово

146

23.

Окръжен – Кюстендил

150

24.

Районен – Дупница

151

25.

Районен – Кюстендил

152

26.

Окръжен – Монтана

160

27.

Районен – Берковица

161

28.

Районен – Лом

162

29.

Районен – Монтана

163

30.

Окръжен – Перник

170

31.

Районен – Брезник

171

32.

Районен – Перник

172

33.

Районен – Радомир

173

34.

Районен – Трън

174

35.

Софийски окръжен

180

36.

Районен – Ботевград

181

37.

Районен – Елин Пелин

182

38.

Районен – Етрополе

183

39.

Районен – Ихтиман

184

40.

Районен – Костинброд

185

41.

Районен – Пирдоп

186

42.

Районен – Самоков

187

43.

Районен – Своге

188

Код

44.

Районен – Сливница

189

3

45.

Апелативен – Бургас

200

1.

Апелативен – София

100

46.

Окръжен – Бургас

210

2.

Апелативен специализиран наказа101
телен

47.

Районен – Айтос

211

3.

Специализиран наказателен

105

48.

Районен – Бургас

212

4.

Софийски градски

110

49.

Районен – Карнобат

213

50.

Районен – Малко Търново

214

5.

Софийски районен

111

51.

Районен – Несебър

215

6.

Окръжен – Благоевград

120

52.

Районен – Поморие

216

7.

Районен – Благоевград

121

53.

Районен – Средец

217

8.

Районен – Гоце Делчев

122

54.

Районен – Царево

218
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55.

Окръжен – Сливен

220

101. Районен – Трявна

424

56.

Районен – Котел

221

102. Окръжен – Ловеч

430

57.

Районен – Нова Загора

222

103. Районен – Ловеч

431

58.

Районен – Сливен

223

104. Районен – Луковит

432

59.

Окръжен – Ямбол

230

105. Районен – Тетевен

433

60.

Районен – Елхово

231

106. Районен – Троян

434

61.

Районен – Тополовград

232

107. Окръжен – Плевен

440

62.

Районен – Ямбол

233

108. Районен – Левски

441

63.

Апелативен – Варна

300

109. Районен – Никопол

442

64.

Окръжен – Варна

310

110. Районен – Плевен

443

65.

Районен – Варна

311

111. Районен – Червен бряг

444

66.

Районен – Девня

312

112. Окръжен – Русе

450

67.

Районен – Провадия

313

113. Районен – Бяла

451

68.

Окръжен – Добрич

320

114. Районен – Русе

452

69.

Районен – Балчик

321

115. Апелативен – Пловдив

500

70.

Районен – Ген. Тошево

322

116. Окръжен – Кърджали

510

71.

Районен – Добрич

323

117. Районен – Ардино

511

72.

Районен – Каварна

324

118. Районен – Крумовград

513

73.

Районен – Тервел

325

119. Районен – Кърджали

514

74.

Окръжен – Разград

330

120. Районен – Момчилград

515

75.

Районен – Исперих

331

121. Окръжен – Пазарджик

520

76.

Районен – Кубрат

332

122. Районен – Велинград

521

77.

Районен – Разград

333

123. Районен – Пазарджик

522

78.

Окръжен – Силистра

340

124. Районен – Панагюрище

523

79.

Районен – Дулово

341

125. Районен – Пещера

524

80.

Районен – Силистра

342

126. Окръжен – Пловдив

530

81.

Районен – Тутракан

343

127. Районен – Асеновград

531

82.

Окръжен – Търговище

350

128. Районен – Карлово

532

83.

Районен – Омуртаг

351

129. Районен – Пловдив

533

84.

Районен – Попово

352

130. Районен – Първомай

534

85.

Районен – Търговище

353

131. Окръжен – Смолян

540

86.

Окръжен – Шумен

360

132. Районен – Девин

541

87.

Районен – Велики Преслав

361

133. Районен – Златоград

542

88.

Районен – Нови пазар

362

134. Районен – Мадан

543

89.

Районен – Шумен

363

135. Районен – Смолян

544

90.

Апелативен – Велико Търново

400

136. Районен – Чепеларе

545

91.

Окръжен – Велико Търново

410

137. Окръжен – Стара Загора

550

92.

Районен – Велико Търново

411

138. Районен – Казанлък

551

93.

Районен – Горна Оряховица

412

139. Районен – Раднево

552

94.

Районен – Елена

413

140. Районен – Стара Загора

553

95.

Районен – Павликени

414

141. Районен – Чирпан

554

96.

Районен – Свищов

415

142. Окръжен – Хасково

560

97.

Окръжен – Габрово

420

143. Районен – Димитровград

561

98.

Районен – Габрово

421

144. Районен – Свиленград

562

99.

Районен – Дряново

422

145. Районен – Харманли

563

423

146. Районен – Хасково

564

100. Районен – Севлиево

1
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147. Районен – Ивайловград

565

164. Административен – Ловеч

713

148. Военно-апелативен

600

165. Административен – Монтана

714

149. Военен – София

610

166. Административен – Пазарджик

715

150. Военен – Пловдив

620

167. Административен – Перник

716

151. Военен – Сливен

650

168. Административен – Плевен

717

152. Административен – София-град

701

169. Административен – Пловдив

718

153. Административен – София област

702

170. Административен – Разград

719

154. Административен – Благоевград

703

171. Административен – Русе

720

155. Административен – Бургас

704

172. Административен – Силистра

721

156. Административен – Варна

705

173. Административен – Сливен

722

157. Административен – Велико Търново 706

174. Административен – Смолян

723

158. Административен – Видин

707

175. Административен – Стара Загора

724

159. Административен – Враца

708

176. Административен – Търговище

725

160. Административен – Габрово

709

177. Административен – Хасково

726

161. Административен – Добрич

710

178. Административен – Шумен

727

162. Административен – Кюстендил

711

163. Административен – Кърджали

712

179. Административен – Ямбол

728

5997
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ЗАПОВЕД № РД-14-221
от 12 юли 2017 г.
На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията и чл. 91, ал. 1 от Административно
процесуалния кодекс във връзка с чл. 310, ал. 1,
т. 2, чл. 319, ал. 1, т. 1 и чл. 320, ал. 1 ЗПУО, по
мотивирано предложение от кмета на община
Омуртаг след Решение № 241 по протокол № 27
от 18.05.2017 г. на Общинския съвет – гр. Омуртаг, становище от Регионалното управление на
образованието – Търговище, и становище на
експертната комисия, назначена със Заповед
№ РД-09-2402 от 18.05.2017 г. на министъра на
образованието и науката, поради намаляване
броя на учениците и обучение в слети класове
по демографски причини нареждам:
I. Отменям Заповед № РД-14-206 от 6.07.2017 г.
за отказ за закриване на Основно училище „Христо Смирненски“ – с. Обител, община Омуртаг,
област Търговище.
II. Закривам Основно училище „Христо Смирненски“ – с. Обител, община Омуртаг, област
Търговище.
1. Учениците от Основно училище „Христо
Смирненски“ – с. Обител, община Омуртаг, област Търговище, да се насочат за обучение към
Основно училище „Н. Й. Вапцаров“ – с. Врани
кон, община Омуртаг, област Търговище.
2. Задължителната документация на Основно
училище „Христо Смирненски“ – с. Обител, община Омуртаг, област Търговище, да се съхранява
в Основно училище „Н. Й. Вапцаров“ – с. Врани
кон, община Омуртаг, област Търговище.
3. Имуществото на Основно училище „Христо Смирненски“ – с. Обител, община Омуртаг,
област Търговище, е общинска собственост и
се разпределя със заповед на кмета на община
Омуртаг.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.

6038

Министър:
Кр. Вълчев

ЗАПОВЕД № РД-14-349
от 9 август 2017 г.
На основание § 16, ал. 13 ЗПУО, чл. 11, ал. 3
ЗНП (отм.), чл. 19 от Наредба № 7 от 2001 г. за
откриване, преобразуване, промени и закриване
на частни детски градини и училища (отм.) във
връзка с постъпило заявление вх. № 0607-284
от 21.07.2017 г. от Валентина Денчева Денчева,

управител на „Айви Ком“ – ООД, преобразувам
Частно основно училище с изучаване на немски
език „Веда“ – София, открито със Заповед № РД14-26 от 8.05.1998 г. на министъра на образованието и науката и Частна профилирана гимназия
„Веда“ – София, открита със Заповед № РД-14-48
от 23.05.2001 г. на министъра на образованието
и науката, в Частно средно училище с немски
език „Веда“ – София.
Училището има право да издава удостоверение за завършен клас, свидетелство за основно
образование, удостоверение за завършено средно
образование и диплома за завършено средно
образование.
Официален адрес на училището и адрес, на
който се провежда обучението, е: София 1220,
район „Надежда“, кв. Триъгълника, ул. Иван
Мърквичка № 1.
Училището се управлява и представлява от
Валентина Денчева Денчева.

6039

Министър:
Кр. Вълчев

ЗАПОВЕД № РД-14-350
от 9 август 2017 г.
На основание § 16, ал. 13 ЗПУО, чл. 11, ал. 3
ЗНП (отм.), чл. 28, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 20,
т. 2 и 3 от Наредба № 7 от 2001 г. за откриване,
преобразуване, промени и закриване на частни
детски градини и училища (отм.) във връзка с
постъпило заявление вх. № 0607-284 от 25.07.2017 г.
от Валентина Денчева Денчева, управител на
„Айви Ком“ – ООД, изменям Заповед № РД-14-96
от 17.06.2003 г. на министъра на образованието
и науката, както следва:
Думите „седалище и адрес – София, ул. Марин
Дочев Христов № 5, първи етаж от източното
крило на ОДЗ № 48 „Братя Грим“ се изменят
така: „адрес на институцията, на който се провежда обучението: София 1233, район „Сердика“,
ул. Марин Дочев Христов № 18“ и София 1309,
район „Илинден“, ул. Кукуш № 2“.

6040

Министър:
Кр. Вълчев

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
ЗАПОВЕД № РД-18-32
от 29 юни 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището
на с. Александрово, община Търговище, област
Търговище.
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Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

6076

Изпълнителен директор:
М. Киров

ЗАПОВЕД № РД-18-33
от 29 юни 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Бистра, община Търговище, област Търговище.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

6077

Изпълнителен директор:
М. Киров

ЗАПОВЕД № РД-18-34
от 29 юни 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри за
неурбанизираната територия в землището на с.
Божурка, община Търговище, област Търговище.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

6078

Изпълнителен директор:
М. Киров

ЗАПОВЕД № РД-18-35
от 29 юни 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Голямо Соколово, община Търговище, област
Търговище.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

6079

Изпълнителен директор:
М. Киров

ВЕСТНИК

за неурбанизираната територия в землището
на с. Голямо ново, община Търговище, област
Търговище.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

6080

Изпълнителен директор:
М. Киров

ЗАПОВЕД № РД-18-37
от 29 юни 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището
на с. Горна Кабда, община Търговище, област
Търговище.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

6081

Изпълнителен директор:
М. Киров

ЗАПОВЕД № РД-18-38
от 29 юни 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри за
неурбанизираната територия в землището на с. Давидово, община Търговище, област Търговище.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

6082

Изпълнителен директор:
М. Киров

ЗАПОВЕД № РД-18-39
от 29 юни 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището
на с. Драгановец, община Търговище, област
Търговище.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

6083
ЗАПОВЕД № РД-18-36
от 29 юни 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри

С Т Р. 7 1

Изпълнителен директор:
М. Киров

ЗАПОВЕД № РД-18-40
от 29 юни 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам

С Т Р.

72

ДЪРЖАВЕН

кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Здравец, община Търговище, област Търговище.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

6084

Изпълнителен директор:
М. Киров

Изпълнителен директор:
М. Киров

БРОЙ 68

имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Момино, община Търговище, област Търговище.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

6088

ЗАПОВЕД № РД-18-41
от 29 юни 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището
на с. Кошничари, община Търговище, област
Търговище.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

6085

ВЕСТНИК

Изпълнителен директор:
М. Киров

ЗАПОВЕД № РД-18-45
от 29 юни 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Подгорица, община Търговище, област Търговище.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

6089

Изпълнителен директор:
М. Киров

ЗАПОВЕД № РД-18-42
от 29 юни 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Кръшно, община Търговище, област Търговище.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-46
от 29 юни 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Пресиян, община Търговище, област Търговище.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
М. Киров

Изпълнителен директор:
М. Киров

6086

6090

ЗАПОВЕД № РД-18-43
от 29 юни 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Лиляк, община Търговище, област Търговище.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-47
от 29 юни 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Росина, община Търговище, област Търговище.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
М. Киров

Изпълнителен директор:
М. Киров

6087

ЗАПОВЕД № РД-18-44
от 29 юни 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и

6091

ЗАПОВЕД № РД-18-48
от 29 юни 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и

БРОЙ 68
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имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Руец, община Търговище, област Търговище.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

6092

Изпълнителен директор:
М. Киров

ЗАПОВЕД № РД-18-49
от 29 юни 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Черковна, община Търговище, област Търговище.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

6093

Изпълнителен директор:
М. Киров

ЗАПОВЕД № РД-16-6
от 20 юли 2017 г.
На основание чл. 35, ал. 1 и 2 ЗКИР откривам производство по създаване на кадастрална
карта и кадастрални регистри на урбанизираните
територии в землищата на с. Беглеж, с. Бохот,
с. Брестовец, с. Горталово, с. Дисевица, с. Къртожабене, с. Къшин, с. Ласкар, с. Николаево, с.
Ралево, с. Тодорово, с. Търнене и с. Ясен, община
Плевен, област Плевен.
1. Правоспособното лице, на което се възлага
изработването на кадастралната карта и кадастралните регистри, е „Каруел“ – ООД, вписано в
регистъра по чл. 12, т. 8 ЗКИР със Заповед № РД15-15 от 23.02.2010 г. на изпълнителния директор
на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.
2. Графикът за извършване на дейностите да
се обяви в Службата по геодезия, картография и
кадастър – Плевен, Община Плевен и съответните кметства.
3. В срок 30 дни от обнародването на заповедта
в „Държавен вестник“ собствениците са длъжни
да означат на свои разноски границите на поземлените имоти, намиращи се на територията на
района, в съответствие с актовете за собственост.

6098

Изпълнителен директор:
М. Киров

ЗАПОВЕД № РД-16-7
от 20 юли 2017 г.
На основание чл. 35, ал. 1 и 2 ЗКИР откривам производство по създаване на кадастрална
карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии в землищата на с. Белащица,
с. Браниполе, с. Брестник, с. Дедово, с. Извор,
с. Крумово, с. Храбрино и с. Ягодово, община
„Родопи“, област Пловдив.

ВЕСТНИК

С Т Р. 7 3

1. Правоспособното лице, на което се възлага
изработването на кадастралната карта и кадастралните регистри, е „Консултантска агенция
Аргус“ – ООД, вписано в регистъра по чл. 12, т. 8
ЗКИР със Заповед № 931 от 25.09.2001 г. на изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра.
2. Графикът за извършване на дейностите да
се обяви в Службата по геодезия, картография
и кадастър – Пловдив, Община „Родопи“ и съответните кметства.
3. В срок 30 дни от обнародването на заповедта
в „Държавен вестник“ собствениците са длъжни
да означат на свои разноски границите на поземлените имоти, намиращи се на територията на
района, в съответствие с актовете за собственост.

6099

Изпълнителен директор:
М. Киров

ЗАПОВЕД № РД-16-8
от 20 юли 2017 г.
На основание чл. 35, ал. 1 и 2 ЗКИР откривам производство по създаване на кадастрална
карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии в землищата на гр. Българово, с.
Братово, с. Брястовец, с. Драганово, с. Изворище,
с. Миролюбово, с. Равнец и бившите села Рудник
и Черно море (квартали на гр. Бургас), община
Бургас, област Бургас.
1. Правоспособното лице, на което се възлага
изработването на кадастралната карта и кадастралните регистри, е ЕТ „СКГ – Илиян Тодоров“,
вписан в регистъра по чл. 12, т. 8 ЗКИР със
Заповед № 918 от 25.09.2001 г. на изпълнителния
директор на Агенцията по кадастъра.
2. Графикът за извършване на дейностите да
се обяви в Службата по геодезия, картография и
кадастър – Бургас, Община Бургас и съответните
кметства.
3. В срок 30 дни от обнародването на заповедта
в „Държавен вестник“ собствениците са длъжни
да означат на свои разноски границите на поземлените имоти, намиращи се на територията на
района, в съответствие с актовете за собственост.

6100

Изпълнителен директор:
М. Киров

ЗАПОВЕД № РД-16-9
от 20 юли 2017 г.
На основание чл. 35, ал. 1 и 2 ЗКИР откривам производство по създаване на кадастрална
карта и кадастрални регистри на урбанизираните
територии в землищата на с. Алино, с. Ковачев
ци, с. Поповяне и с. Ярлово, община Самоков,
област София.
1. Правоспособното лице, на което се възлага изработването на кадастралната карта и
кадастралните регистри, е „ГБС – Имоти“ – АД,
вписано в регистъра по чл. 12, т. 8 ЗКИР със
Заповед № РД-15-33 от 10.04.2013 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия,
картография и кадастър.

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН

2. Графикът за извършване на дейностите да
се обяви в Службата по геодезия, картография и
кадастър – Софийска област, Община Самоков
и съответните кметства.
3. В срок 30 дни от обнародването на заповедта
в „Държавен вестник“ собствениците са длъжни
да означат на свои разноски границите на поземлените имоти, намиращи се на територията на
района, в съответствие с актовете за собственост.

6101

Изпълнителен директор:
М. Киров

ЗАПОВЕД № РД-16-10
от 20 юли 2017 г.
На основание чл. 35, ал. 1 и 2 ЗКИР откривам
производство по създаване на кадастрална карта
и кадастрални регистри на урбанизираните територии в землищата на с. Белчин, с. Клисура,
с. Продановци, с. Райово и с. Рельово, община
Самоков, област София.
1. Правоспособното лице, на което се възлага изработването на кадастралната карта и
кадастралните регистри, е „ГБС – Имоти“ – АД,
вписано в регистъра по чл. 12, т. 8 ЗКИР със
Заповед № РД-15-33 от 10.04.2013 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия,
картография и кадастър.
2. Графикът за извършване на дейностите да
се обяви в Службата по геодезия, картография и
кадастър – Софийска област, Община Самоков
и съответните кметства.
3. В срок 30 дни от обнародването на заповедта
в „Държавен вестник“ собствениците са длъжни
да означат на свои разноски границите на поземлените имоти, намиращи се на територията на
района, в съответствие с актовете за собственост.

6102

ВЕСТНИК

БРОЙ 68

кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Зидарово, община Созопол, област Бургас.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

6104

Изпълнителен директор:
М. Киров

ЗАПОВЕД № РД-18-128
от 24 юли 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Вършило, община Созопол, област Бургас.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

6105

Изпълнителен директор:
М. Киров

ЗАПОВЕД № РД-18-129
от 24 юли 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Ново Паничарево, община Приморско, област
Бургас.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
М. Киров
6106

Изпълнителен директор:
М. Киров

ЗАПОВЕД № РД-18-126
от 24 юли 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Индже войвода, община Созопол, област Бургас.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-130
от 24 юли 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Миролюбово, община Бургас, област Бургас.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
М. Киров

Изпълнителен директор:
М. Киров

6103

ЗАПОВЕД № РД-18-127
от 24 юли 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам

6107

ЗАПОВЕД № РД-18-131
от 24 юли 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
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кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
гр. Славяново, община Плевен, област Плевен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Ласкар, община Плевен, област Плевен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
М. Киров

Изпълнителен директор:
М. Киров

6108

ЗАПОВЕД № РД-18-132
от 24 юли 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Ралево, община Плевен, област Плевен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
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Изпълнителен директор:
М. Киров

ЗАПОВЕД № РД-18-133
от 24 юли 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Радишево, община Плевен, област Плевен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
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Изпълнителен директор:
М. Киров

ЗАПОВЕД № РД-18-134
от 24 юли 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Мечка, община Плевен, област Плевен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

6111

Изпълнителен директор:
М. Киров

ЗАПОВЕД № РД-18-135
от 24 юли 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам

6112

ЗАПОВЕД № РД-18-136
от 24 юли 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Къшин, община Плевен, област Плевен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

6113

Изпълнителен директор:
М. Киров

ЗАПОВЕД № РД-18-137
от 24 юли 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Горталово, община Плевен, област Плевен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

6114

Изпълнителен директор:
М. Киров

ЗАПОВЕД № РД-18-138
от 24 юли 2017 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри за район „Слатина“ (без територията, за
която кадастралната карта и кадастралните
регистри са одобрени със заповеди № 300-5-9 от
16.12.2002 г., № РД-18-41 от 8.05.2009 г., № РД18-65 от 8.11.2010 г., № РД-18-85 от 26.11.2015 г.
на изпълнителния директор на Агенцията по
геодезия, картография и кадастър), Столична
община, област София (столица).
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 31.05.2016 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – София.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
На основание чл. 49, ал. 2 ЗКИР одобрените
кадастрална карта и кадастрални регистри не
подлежат на обжалване.

6115

Изпълнителен директор:
М. Киров
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ЗАПОВЕД № РД-18-139
от 24 юли 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Равнец, община Бургас, област Бургас.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

6116

Изпълнителен директор:
М. Киров

ЗАПОВЕД № РД-18-140
от 24 юли 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
зак лючи телни те разпоредби к ъм Закона за
изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия
в землището на с. Изворище, община Бургас,
област Бургас.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
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Изпълнителен директор:
М. Киров

ЗАПОВЕД № РД-18-141
от 24 юли 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Златитрап, община „Родопи“, област Пловдив.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
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Изпълнителен директор:
М. Киров

ЗАПОВЕД № РД-18-142
от 24 юли 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните
рег ис т ри за неу рба н изи ра ната т ери т ори я в
землището на с. Браниполе, община „Родопи“,
област Пловдив.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

6119

Изпълнителен директор:
М. Киров

ВЕСТНИК
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СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 408
от 6 юли 2017 г.
В Н а п р а в лен ие „ А рх и т ек т у р а и г р а до 
устройство“ на Столичната община е постъпило
писмо вх. № ГР-94-Л-13 от 6.07.2015 г. от район
„Панчарево“, с което изпраща преписка № 94001622 от 10.06.2013 г., образувана по заявление
на Лили Георгиева Генова чрез пълномощник
Георги Генов, с искане за разрешаване изработването на проект за подробен устройствен
план – изменение на план за регулация на УПИ
I-353, кв. 18, м. Врана – Лозен – Триъгълника,
район „Панчарево“.
Към заявлението е приложена скица с предложение за изменението с обяснителна записка,
нотариален акт № 168, том I, рег. № 10224, дело
№ 154 от 21.11.2014 г., нотариален акт № 143,
том LLLLXII, дело № 41673 от 8.12.1997 г., нотариален акт № 41, том LLXV, дело № 22715
от 30.10.1996 г., договор за доброволна делба
от 14.07.1998 г., договор за доброволна делба от
17.12.1996 г., комбинирана скица по чл. 16, ал. 3
ЗКИР, пълномощно, решение от 4.12.2008 г. по
адм. д. № 833/2003 г. на СГС, AO, III-а състав.
С писмо изх. № ГР-94-Л-13-[1] от 9.07.2015 г.
вносителят е уведомен да отстрани нередовности по преписката.
С ъ с з а я в л е н и е в х . № Г Р-9 4 -Л-1 3 -[2] о т
27.07.2015 г. са внесени скица № 15-313277 от
23.07.2015 г., издадена от СГК К – Софи я, за
поземлен имот с идентификатор 44063.6207.4773
по К К К Р на Лоз ен, ск и ца № 15-3132 57 о т
23.07.2015 г., издадена от СГКК за поземлен
имот с идентификатор 44063.6207.4750 по КККР
на Лозен.
Със Заповед № РД-09-50-1048 от 18.12.2015 г.
на главния архитект на Столичната община е
разрешено изработването на изменение на план
за УПИ I-353, поземлени имоти с идентификатори 44063.6207.4750 и 44063.6207.4773 по КККР
на Лозен, задънена улица от о.т. 64а до о.т.
64б, кв. 18, м. Врана – Лозен – Триъгълника,
район „Панчарево“.
С писмо изх. № ГР-94-Л-13-[3] от 18.12.2015 г.
заповедта за разрешение на устройствена процедура е изпратена за сведение и изпълнение
до кмета на район „Панчарево“.
Със за явление вх. № СА Г16 -Г Р0 0 -268 о т
14.01.2016 г. е внесен проект, изработен върху
одобрената кадастрална карта, за ПИ с идентификатори 44063.6207.4750 и 44063.6207.4773 по
КККР на Лозен.
С п и с м о и з х . № С А Г 16 -Г Р 0 0 -2 6 8 -[1] о т
25.01.2016 г. проектът е изпратен за съобщаване
по реда на чл. 128, ал. 3 ЗУ Т.
Съгласно писмо изх. № РПН16-ДИ05-83(3) от
17.09.2016 г. на район „Панчарево“ (вх. № САГ16Г Р 0 0 -268 -[2] о т 19.09.2 016 г. на Н А Г – СО)
в за коноус та новен и я срок н я ма пос т ъп и л и
възра жени я. К мет ът изразява полож и телно
становище по проекта.
С п и с мо и з х . № С А Г16 -Г Р 0 0 -2 6 8 -[3] о т
17.10.2016 г. вносителят е уведомен да отстрани
пропуски по проекта.
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Със заявление вх. № САГ16-ГР00-268-[4] от
25.01.2016 г. е внесен нотариален акт № 165,
том I, рег. № 11997, дело № 143 от 22.12.2015 г.,
от който е ясно, че новият собственик на поземлени имоти с идентификатори 44063.6207.4773 и
44063.6207.4750 е Лиляна Георгиева Маринова.
Със заявление вх. № САГ16-ГР00-268-[5] от
8.12.2016 г. са внесени съгласувателни писма:
№ 1202376152 от 1.11.2016 г. на „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД, № ТУ-4115 от 1.11.2016 г. на
„Софийска вода“ – А Д, и № 12045 от 8.12.2016 г.
на РИОСВ – София.
Проектът и становищата на отделите в НАГ са
разгледани и приети в заседание на Общинския
експертен съвет по устройство на територията
(ОЕСУ Т) с протокол № ЕС-Г-19 от 28.02.2017 г.
със служебно предложение да се съгласува преди одобряването му от СГКК – София, което
се доказва с представяне на удостоверение за
приемане на проекта за изменение на КККР.
Предлага се след изпълнение на служебното
предложение проектът да се изпрати в СОС
за одобряване.
С п и с мо и з х . № С А Г16 -Г Р 0 0 -2 6 8 -[7 ] о т
7.03.2017 г. собственикът е уведомен за решението на ОЕСУ Т.
Със заявление вх. № САГ16-ГР00-268-[8] от
28.04.2017 г. е внесено удостоверение № 25-31568
от 27.04.2017 г. от СГКК – София, за приемане
на проект за изменение на кадастралната карта
и кадастралните регистри.
При горната фактическа обстановка се установи от правна страна следното:
Искането за одобряване на проекта за изменение на подробен устройствен план е подадено
от заинтересувано лице по смисъла на чл. 131,
ал. 1 и ал. 2, т. 1 ЗУ Т.
Действащи ят подробен уст ройствен план
за територията е одобрен с Решение № 20 по
протокол № 32 от 10.12.2001 г. на Столичния
общински съвет. Срещу решението са постъпили жалби, касаещи отделни квартали, като
в частта на кв. 18 е постъпила жалба, по която
е образувано адм.д. № 833/2003 г. на СГС, AO,
III-а състав. По делото е постановено решение,
с което се отменя решението на СОС в частта, в
която е предвидено урегулиране на два съседни
поземлени имота 279 и 267 в съсобствен УПИ
XIV-279, 267, и в частта на предвижданията за
улична регулация от о.т. 64 до о.т. 101. Решението е влязло в сила. С проекта за ИПР не
се засягат поземлени имоти с идентификатори
44063.6207.279 и 44063.6207.267 и прилежащата
им улична регулация – предмет на решението,
което налага и изменението на улична регулация за откриване на задънена улица от о.т.
64 до о.т. 64а.
Действащата кадастрална карта е одобрена със Заповед № РД-18-46 от 18.08.2011 г. на
изпълнителния директор на АГКК и изменена
със Заповед № К Д-14-22-1178 от 5.08.2013 г. на
началника на СГКК – София, като в границите
на УПИ I-353 са създадени нови поземлени
и мо т и с и ден т ифи к ат ори 4 4 0 63.62 07.4773 и
44063.6207.4750 по КККР на Лозен.
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Предвид горното по отношение на ИПР е
налице основание за изменението на ПУП на
основание чл. 134, ал. 2, т. 2 и ал. 1, т. 1 във
връзка с ал. 2 ЗУ Т.
С проекта за изменение на плана за регулация се предвиж да откриване на задънена
улица от о.т. 64 до о.т. 64а с оглед осигуряване
на транспортен достъп до вътрешните имоти
в южна посока; изменение границите на УПИ
I-353 и създаване на нови УПИ I-4750 „за жс“
и УПИ XV-4773 „за жс“, като регулационните
линии се съвместяват с имотните на имоти с
идентификатори 44063.6207.4773 и 44063.6207.4750
по КККР на Лозен. Спазено е изискването на
чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4 ЗУ Т.
Проек т ът е израбо т ен върх у одобрената
кадастрална карта, което е в съответствие с
изискването на чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУ Т.
Пред на значен ие т о на нови т е У П И е за
„жилищно строителство“, което е допустимо в
устройствена зона „Жм“, в която попада имотът
съгласно становище на отдел „УП“.
Спазени са административнопроизводствените правила при издаване на акта – сезиране
на административния орган от заинтересованите
лица по чл. 131, ал. 2, т. 1 ЗУ Т със заявление
и мотивирано предложение, разрешено е изработването на проект за ИПР от компетентния
за това орган, внесен е проект и са изпълнени
предписанията в разрешението, проектът е съобщен на всички заинтересовани лица, същият
е разгледан и приет от ОЕСУ Т.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУ Т и актовете по прилагането му.
Проектът е изработен върху влязла в сила
кадастрална карта, с което е спазено изискването на чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУ Т.
Проектът е изработен при спазване изиск
ванията на Наредба № 8 от 2001 г. на МРРБ
за обема и съдържанието на устройствените
планове.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУ Т.
Предвиденото изменение на плана за улична регулация и прокарване на нова задънена
улица представлява мероприятие от публичен
характер съгласно чл. 21, ал. 1 ЗОС, поради
което компетентен да одобри проекта за плана
за регулация в случая на основание чл. 21, ал. 7
ЗОС е Столичният общински съвет.
На основание чл. 81, ал. 4 ЗУТ отчуждаванията за прокарване на нова задънена улица в
урегулирана територия по искане на собственици
на поземлени имоти са за тяхна сметка.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 21, ал. 1 и 7 ЗОС, чл. 129, ал. 1, чл. 136, ал. 1
във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2, чл. 108,
ал. 5, чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4, чл. 81, ал. 1, 3 и
4, чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ, т. 4 от приложението
към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО и протокол на ОЕСУТ
№ ЕС-Г-19 от 28.02.2017 г., т. 2, Столичният общински съвет реши:
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Одобрява проект за изменение на план за
регулация на м. Врана – Лозен – Триъгълника, кв. 18. Изменение на план за улична регулация за откриване на задънена улица от о.т.
64 до о.т. 64а. Изменение границите на УПИ
I-353 и създаване на нови УПИ І-4750 „за жс“
и УПИ ХV-4773 „за жс“, като регулационните
линии се съвместяват с имот ни те г раниц и
на имоти с идентификатори 44063.6207.4750 и
44063.6207.4773, по кафявите и зелените линии,
цифри, текст, зачертавания и щрихи съгласно
приложения проект.
Решението и одобреният проект на подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столичната община – Направление „Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.
com), на основание чл. 129, ал. 5 ЗУ Т.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУ Т.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУ Т пред А дминистративния
съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават в район „Панчарево“
и се изпращат в А дминистративния съд – Софи я-г рад, от отдел „ПНО“ на Направление
„Архитектура и градоустройство“ на Столичната община.
Председател:
Е. Герджиков
6121
РЕШЕНИЕ № 409
от 6 юли 2017 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столичната община е постъпило заявление с вх. № САГ16-ГР00-3358 от 18.10.2016 г. от
Лилия Василева Веселинова с искане за разрешение за изработване на подробен устройствен
план (ПУП) – изменение на план за регулация
(ИПР) на УПИ XIII-45, 46, 223, кв. 23, м. Ж.к.
„Люлин – 3 мр., район „Люлин“.
Към заявлението са приложени: мотивирано
предложение за ПУП – изменение на плана за
регулация (ИПР); обяснителна записка; извадка
от действащия подробен устройствен план – план
за застрояване на ж.к. Люлин – 3 мр., одобрен с
Решение № 412 по протокол № 21 от 19.07.2012 г.
на СОС; удостоверение за пълна проектантска
правоспособност на инж. Ивайло Любомиров
Тодоров; комбини рана ск ица за пълна и ли
частична идентичност от 12.02.2015 г.; Решение
№ 195 от 11.03.2005 г. на ОСЗГ „Овча купел“ и
удостоверение за наследници № 197 от 15.09.2014 г.
от район „Люлин“.
С Решен ие № 412 по п ро т окол № 21 о т
19.07.2012 г. на СОС е одобрен проект за подробен
устройствен план – план за регулация и режим
на застрояване за преструктуриране на жилищен
комплекс за ж.к. Люлин – 3 мр., и план-схеми
по чл. 108, ал. 2 ЗУТ към него в граници: бул.
Царица Йоанна, бул. Добринова скала, ул. Захари Стоянов и бул. Панчо Владигеров. Съгласно
т. 2 от решението на СОС планът за регулация
за УПИ XIII-45, 46, 223 „за жилищно строител-
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ство, магазини и ПГ“ и УПИ XV-313, 314, 316,
317 „за жилищно строителство и ПГ“ от кв. 45
не е одобрен поради липса към този момент на
договори по чл. 15 или 17 ЗУТ.
С писмо № САГ16-ГР00-3358(1) от 17.11.2016 г.
заявителят е уведомен, че за продължаване на
настоящото производство следва първо да се
прекрати висящото производство по одобряване на плана за регулация в частта му относно
УПИ XIII-45, 46, 223 „за жилищно строителство,
магазини и ПГ“ и това трябва да бъде поискано
от всички заинтересовани лица по смисъла на
чл. 131, ал. 1 ЗУТ.
Със заявление вх. № САГ16-ГР00-3358-[2] от
7.02.2017 г. от Станка Павлова Мишева, Божидар
Николов Георгиев, Димитър Първанов Георгиев,
Славе Първанов Георгиев, Руска Боянова Стоева,
Славка Кирилова Григорова, Божанка Свиленова Митрева, Цецка Свиленова Йончева, Кирил
Райчев Симеонов, Цветан Донков Стоев, Боянка
Димитрова Маноилова, Радослав Миленов Савчев,
Лилия Миленова Василева, Любомир Велинов
Спасов, Виолета Георгиева Сотирова, Василка
Тодорова Василева-Панова, Румяна Тодорова
Пашова, Илияна Гълъбова Янева, Маргарита
Гълъбова Петрова, Антонио Симеонов Младенов, Десислава Симеонова Стефанова, Здравка
Миланова Стоева и Божидар Стоянов Стоев и
Валентин Симеонов Младенов като собственици
на поземлен имот с идентификатор 68134.4361.313;
Василка Константинова Котецова, Радка Иванова Стоянова и Теменужка Иванова Антова като
собственици на поземлен имот с идентификатор
68134.4361.316; Пламена Пламен Симова, като
собственик на поземлен имот с идентификатор
68134.4361.314; Николина Калинова Петрова,
Красимир Ангелов Тодоров, Даниел Ангелов Тодоров, Йорданка Златанова Маринова, Снежанка
Йорданова Тошева, Виолета Йорданова Тенева,
Петър Йорданов Петров, Илияна Гълъбова Янева
и Маргарита Гълъбова Петрова – собственици на
поземлен имот с идентификатор 68134.4361.45; Павлина Николова Петрова, Василка Тодорова Василева-Панова, Румяна Тодорова Пашова, Димитър
Георгиев Божилов, Надежда Златанова Георгиева,
Магдалина Дочева Георгиева, Людмил Виленов
Георгиев, Красимир Виленов Георгиев, Цветанка
Величкова Петрова, Венета Спасова Славова,
Йордан Спасов Василев, Ирена Йорданова Гашева
и Миглена Йорданова Луткова – собственици на
поземлен имот с идентификатор 68134.4361.46, и
Пламен Лазаров Симов – собственик на поземлен
имот с идентификатор 68134.4361.223, е поискано
прекратяване на производството и впоследствие
процедиране на нови проекти за ИПРЗ.
Със заявление вх. № САГ16-ГР00-3358-(3) от
3.04.2017 г. заявителите са внесли допълнително:
скица № 15-50974 от 8.02.2017 г. от СГКК – София,
за ПИ с идентификатор 68134.4361.316 (номер
по предходен план: 2622); скица № 15-11711 от
12.01.2017 г. от СГКК – София, за ПИ с идентификатор 68134.4361.46 (номер по предходен
план: 1398); скица № 15-137506 от 28.03.2017 г.
от СГК К – Софи я, за ПИ с идентификатор
68134.4361.45 (номер по предходен план: 1673);
нотариален акт № 119, том CCLXII, peг. № 99475,
дело № 69893 от 29.12.2008 г.; нотариален акт
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№ 18, том CCXXVII, peг. № 89482, дело № 62067
от 4.12.2008 г. и Решение № 58Ф от 24.09.2002 г.
на Поземлената комисия – район „Овча купел“.
Искането за прекратяване е разгледано от
ОЕСУТ с протокол № ЕС-Г-35 от 2.05.2017 г., т. 1
(допълнителна), като е взето решение за изпращане в СОС по компетентност за издаване на
решение за прекратяване на производството по
одобряване на проект за ПР на ж.к. Люлин – 3 мр.,
в частта му относно УПИ XIII-45, 46, 223 „за
жилищно строителство, магазини и ПГ“ и УПИ
XV-313, 314, 316, 317 „за жилищно строителство и
ПГ“ от кв. 45, които са изключени от обхвата на
одобряване с т. 2 от Решение № 412 по протокол
№ 21 от 19.07.2012 г. на СОС.
При горната фактическа обстановка се установява от правна страна следното:
Със Заповед № РД-09-50-515 от 31.03.2010 г. на
главния архитект на СО е допуснато служебно
изработването на план за регулация и режими
на застрояване за преструктуриране на ж.к.
Люлин – 3 мр., и план-схеми по чл. 108, ал. 2
ЗУТ към него.
Административното производство по одобряване на ПР в частта на УПИ XIII-45, 46, 223 „за
жилищно строителство, магазини и ПГ“ и УПИ
XV-313, 314, 316, 317 „за жилищно строителство
и ПГ“ от кв. 45 е проведено като част от производството по одобряване на цялостния ПРЗ на
м. Ж.к. Люлин – 3 мр., одобрен с Решение № 412
от 19.07.2012 г. на СОС.
С т. 2 от решението ПР за УПИ XIII-45, 46,
223 „за жилищно строителство, магазини и ПГ“
и УПИ XV-313, 314, 316, 317 „за жилищно строителство и ПГ“ от кв. 45 не е одобрен поради
липсата към този момент на доказателства за
представени предварителни договори по чл. 15,
ал. 3 и 5 ЗУТ.
Липсата на такъв договор прави фактическият състав недовършен в тази си част и поради
недоказано правно основание за одобряване на
плана последният не е одобрен.
Липсата на одобряване на проекта в частта му
относно ПР на УПИ XIII-45, 46, 223 „за жилищно
строителство, магазини и ПГ“ и УПИ XV-313,
314, 316, 317 „за жилищно строителство и ПГ“ от
кв. 45 прави производството висящо в тази му
част и препятства развитието на производството
по искане на собствениците за ИПРЗ.
За реализиране на инвестиционните си намерения и с оглед законосъобразното продължаване
на административното производство по искането
за ИПРЗ за кв. 45 от всички заинтересовани
лица – собственици на имоти с идентификатори 68134.4361.45, 68134.4361.46 и 68134.4361.223,
попадащи в проектен УПИ XIII, и имоти с
идентификатори 68134.4361.313, 68134.4361.314,
68134.4361.316 и 668134.4361.317, попадащи в проектен УПИ XV, е направено искане за прекратяване на производството по одобряване на ПР
на проектни УПИ XIII-45, 46, 223 „за жилищно
строителство, магазини и ПГ“ и УПИ XV-313,
314, 316, 317 „за жилищно строителство и ПГ“ от
кв. 45, което искане по същество представлява
липса на съгласие с одобряване на проекта във
вида му, приет от ОЕСУТ.
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Предвид горното искането за прекратяване
е основателно.
Съгласие с прекратяването е налице от страна
на органа, по чиято инициатива е започнало производството, инкорпорирано в решение на ОЕСУТ
№ ЕС-Г-35 от 2.05.2017 г., т. 1 (допълнителна).
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с чл. 56, ал. 1 АПК
и протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г-35 от 2.05.2017 г.,
т. 1 (допълнителна), Столичният общински съвет
реши:
Прекратява производството по одобряване
на проект за: план за регулация на ж.к. Люлин – 3 мр., в граници: бул. Царица Йоанна, бул.
Добринова скала, ул. Захари Стоянов и бул. Панчо
Владигеров, район „Люлин“, в частта му относно
УПИ XIII-45, 46, 223 „за жилищно строителство,
магазини и ПГ“ и УПИ XV-313, 314, 316, 317 „за
жилищно строителство и ПГ“ от кв. 45, които
са изключени от обхвата на одобряване с т. 2 от
Решение № 412 по протокол № 21 от 19.07.2012 г.
на СОС.
Настоящото решение представлява неразделна част от Решение № 412 по протокол № 21 от
19.07.2012 г. на СОС.
Решението да се публикува на интернет страницата на Столичната община – Направление
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com),
на основание чл. 129, ал. 5 ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с
чл. 56, ал. 3 АПК.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на глава десета, раздел IV от АПК пред Административния съд – София-град, в 14-дневен срок
от съобщаването.
Жалбите се подават в район „Люлин“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правно-нормативно обслужване“ към
Дирекция „ПНИФО“ на Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столичната община.
Председател:
Е. Герджиков
6228

ОБЩИНА БАНСКО
РЕШЕНИЕ № 449
от 29 юни 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ, свое Решение № 413 от
протокол № 22 от 27.04.2017 г. и докладна записка
с вх. № ОС-01-2228 от 26.05.2017 г. от кмета на
община Банско Общинският съвет – гр. Банско,
одобрява проект за ПУП – парцеларен план (ПП)
на обект: „Горски автомобилен път „Обходен път
на с. Гостун – четвърта степен, на територията
на ТП „ДГС Места“.
Председател:
Вл. Колчагов
6004
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ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД
ЗАПОВЕД № ОА-РР-265
от 7 август 2017 г.
На основание чл. 32, ал. 1 ЗА и чл. 129, ал. 3,
т. 1 и ал. 4 ЗУТ и решения на областния експертен
съвет по устройство на територията, взети на заседания, проведени на 11.07.2017 г. и на 31.07.2017 г.,
във връзка с искане с наш вх. № 94А-00-63 от
24.04.2017 г. от „Разлог Комюникейшън“ – ЕООД,
Разлог, ул. Шейново № 7, ет. 2, чрез упълномощен
представител Асен Александров Лачов, Благоевград, ул. Марица № 18, ет. 6, ап. 5, нареждам:
Одобрявам подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата
инфраструктура извън границите на урбанизираната територия за обект „Оптичен кабел
з а ш и р око лен т ов до с т ъ п в з е м л и щ е т о н а
гр. Банско, община Банско, и землището на гр.
Разлог, община Разлог, област Благоевград“,
преминаващ през землището на гр. Разлог,
община Разлог, и гр. Банско, община Банско,
област Благоевград, и съгласно приетите текстови и графични материали, представляващи
неразделна част от заповедта.
Трасето на ПУП – парцеларния план, преминава през следните поземлени имоти с идентификатори:
– поземлени имоти: 61813.85.624; 61813.132.32;
61 8 1 3 . 17 5 . 2 ; 61 8 1 3 . 17 7. 5 0 7; 61 8 1 3 . 1 8 2 . 1 2 4 ;
618143.18 2 .9 6 0; 6181 3.18 4. 8 41; 6181 3. 3 8 4.6 8 4;
6181 3. 3 8 4 . 8 0 2; 6181 3.42 5. 6 62; 6181 3.42 5. 6 6 3;
6181 3. 42 6 . 4 6 4; 6181 3. 42 7. 4 8 3; 6181 3. 42 7. 55 4;
6181 3. 42 8 . 6 0 2 ; 6181 3. 42 9. 5 61; 6181 3. 431. 2 74;
61813.431. 551; 61813.456.137; 61813. 54 4. 565 и
61813.544.683, намиращи се в землището на гр.
Разлог, община Разлог;
– поземлени имоти: 02676.2.1091; 02676.92.1091;
02676.93.1091; 02676.95.1416; 02676.104.1091 и
02676.501.4568, намиращи се в землището на гр.
Банско, община Банско, област Благоевград.
На основание чл. 129, ал. 5 ЗУТ одобреният
подробен устройствен план да се публикува
на интернет страницата на Областната администрация – Благоевград, в тридневен срок от
одобряването му.
Заповедта подлежи на обжалване от заинтересуваните лица по реда на чл. 215, ал. 1 и
4 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването є в
„Държавен вестник“ пред Административния
съд – Благоевград, чрез областния управител
на област Благоевград.
Областен управител:
Б. Михайлов
6005

ОБЩИНА БОБОШЕВО
РЕШЕНИЕ № 317
от 7 юли 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Бобошево, реши:
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Одобрява проект за подробен устройствен
план (ПУП) – план за регулация (ПР) в обхват:
1. Улица с осови точки 125÷126 между кв. № 35
и № 36 по РЗП на с. Усойка с цел промяна на
уличната регулация и максималното є уеднаквяване с пътя на място; проектът за изменението
на ПУП – ПР, обхваща изменението на улицата
и засяга непосредствено само УПИ № XIV-314,
379, № XV-315, 379, № XVI-316, 378, 379, 399 от
кв. 35 и УПИ № VI-309 и № VII-312, кв. 36 по
плана на с. Усойка;
2. УПИ № VI-309 се променя от териториалноустройствена зона, разновидност „за жилищни
нужди“, в зона „за обществено обслужване – къща
за гости“ съгласно чл. 19, ал. 1 във връзка с
чл. 17, ал. 2, т. 2 от Наредба № 7 от 2003 г. за
правила и нормативи за устройство на отделните
видове територии и устройствени зони. При разработването на проекта да се спазват следните
показатели:
– характер на застрояване – Е ≤ 3; Н ≤ 10;
– плътност на застрояване (Пзастр.) – от
20% до 60%;
– интензивност на застрояване (Кинт.) – от
0,50 до 1,20;
– озеленена площ (Позел.) – от 20 % до 60 %,
по съответните цветове на линии, цифри и
букви съгласно приложения проект.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Бобошево пред Административния
съд – Кюстендил, съгласно чл. 215, ал. 4 ЗУТ.
Председател:
Д. Стоянова
6012

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
РЕШЕНИЕ № 761
от 27 юли 2017 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4,
чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 21,
ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 45 ЗДДС, чл. 5 и 6 от
Наредбата за търговете и конкурсите и свое
Решение № 721 от 29.06.2017 г. (ДВ, бр. 57 от
2017 г.) Общинският съвет – гр. Велико Търново, реши:
1. Приема анализ на правното състояние и
определя начална цена в размер 65 424 лв., в
която не е включена стойността на дължимия
ДДС, за продажба на общински нежилищен
имот със стопанско предназначение, представляващ: „Застроен У ПИ II-450 от кв. 25 по
ПУП – ПР на с. Къпиново заедно с построената
в него сграда (бивше училище)“, собственост на
Община Велико Търново. Сделката се облага
частично с ДДС.
2. Определя начин за продажба на посочения
в т. 1 обект чрез публичен търг с явно наддаване
при стъпка на наддаване 3270 лв.
3. Търгът да се проведе при следните условия: дата на търга – на 21-вия ден след датата
на обнародване на това решение в „Държавен
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вестник“, като в случай че 21-вият ден съвпада с
неработен ден, търгът ще се проведе на първия
следващ работен ден; начало на търга – 14 ч.;
място на търга – стая 419 в сградата на Община
Велико Търново.
4. Утвърждава тръжна документация и договор за продажба за обекта. Определя цена за
продажба на комплект тръжна документация
в размер 300 лв. (с ДДС). Цената на тръжната
документация да се заплаща по сметка № BG
95 SOMB 9130 3124 7614 00 на Общинската агенция за приватизация (ОбАП) при „Общинска
банка“ – АД – клон Велико Търново, BIC код
SOMB BGSF. Тръжната документация да се
получава след представяне в ОбАП на документ
за извършено плащане – стая 419 в сградата на
Община Велико Търново, всеки работен ден и
до 10 ч. на деня, предхождащ датата на търга.
5. 3а допускане до участие в търга кандидатите да внесат депозит в размер 19 627 лв.
Депозитът да бъде внесен по сметка № BG59
SOMB 9130 3324 7614 01 на ОбАП при „Общинска банка“ – АД – клон Велико Търново, BIC
код SOMB BGSF, до 16 ч. на деня, предхождащ
датата на търга.
6. Заплащането на договорената цена и сключването на договор за продажба да се извърши
в 30-дневен срок от датата на заповедта за определяне на купувач. Дължимата сума заедно
с начисления ДДС и представляваща разликата
между договорената цена и внесения депозит да
се заплати в левове по сметка № BG95 SOMB
9130 3124 7614 00 на ОбАП, при „Общинска
банка“ – АД – клон Велико Търново, BIC код
SOMB BGSF. Непарични платежни средства
не се приемат.
За обекта се допуска и разсрочено плащане
при следните условия: начална вноска – не помалка от 30 на сто от достигнатата на търга
продажна цена (без ДДС), срок за издължаване
на остатъка от продажната цена – до 24 месеца
считано от датата на сключване на договора, на
равни вноски, всяка от които е дължима през не
повече от шест месеца считано от предходната
вноска по разсроченото плащане.
7. Срок за оглед на обекта – всеки работен ден
и до 12 ч. на деня, предхождащ датата на търга,
като в случай че този ден съвпада с неработен
ден, срокът изтича на последния работен ден,
предхождащ датата на търга.
8. Документи за участие в търга се подават в стая 419 в сградата на Община Велико
Търново всеки работен ден и до 17 ч. на деня,
предхож дащ датата на търга, като в случай
че този ден съвпада с неработен ден, срокът
изтича на последния работен ден, предхождащ
датата на търга.
9. Възлага на ОбАП да организира приватизационната сделка за обекта по установения
от закона ред и взетите решения от ВТОбС.
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10. При неявяване на купувачи повторен търг
да се проведе 14 дни след датата на търга при
същите условия, като в случай че така определеният ден съвпада с неработен ден, търгът
ще се проведе на първия следващ работен ден.
11. В случай на неявяване на купувачи и за
обявения повторен търг да се проведат последващи поредни търгове на 28-ия ден след
обявената дата за съответния повторен търг
при условията на това решение, като в случай
че така определеният ден съвпада с неработен
ден, т ърг ът ще проведе на първи я следващ
работен ден.
Председател:
В. Спирдонов
5986
РЕШЕНИЕ № 762
от 27 юли 2017 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4,
чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 21,
ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 45 ЗДДС, чл. 5 и 6 от
Наредбата за търговете и конкурсите и свое Решение № 722 от 29.06.2017 г. (ДВ, бр. 57 от 2017 г.)
Общинският съвет – гр. Велико Търново, реши:
1. Приема анализ на правното състояние и
определя начална цена в размер 13 405 лв., в
която не е включена стойността на дължимия
ДДС, за продажба на общински нежилищен
имот със стопанско предназначение, представляващ: „Застроен УПИ IX – „за обществено
обслужване“, от кв. 16 по ПУП – ПР на с. Миндя, заедно с построената в него сграда (бивша
к ланица)“ – собственост на Община Велико
Търново. Сделката се облага частично с ДДС.
2. Определя начин за продажба на посочения
в т. 1 обект чрез публичен търг с явно наддаване
при стъпка на наддаване 670 лв.
3. Търгът да се проведе при следните условия: дата на търга – на 21-вия ден след датата
на обнародване на това решение в „Държавен
вестник“, като в случай че 21-вият ден съвпада с
неработен ден, търгът ще се проведе на първия
следващ работен ден; начало на търга – 14 ч.;
място на търга – стая 419 в сградата на Община
Велико Търново.
4. Утвърждава тръжна документация и договор за продажба за обекта. Определя цена за
продажба на комплект тръжна документация
в размер 300 лв. (с ДДС). Цената на тръжната
документация да се заплаща по сметка № BG
95 SOMB 9130 3124 7614 00 на Общинската агенция за приватизация (ОбАП) при „Общинска
банка“ – АД – клон Велико Търново, BIC код
SOMB BGSF. Тръжната документация да се получава след представяне в ОбАП на документ
за извършено плащане – стая 419 в сградата на
Община Велико Търново, всеки работен ден и
до 10 ч. на деня, предхождащ датата на търга.
5. 3а допускане до участие в търга кандидатите да внесат депозит в размер 4021 лв.
Депозитът да бъде внесен по сметка № BG59
SOMB 9130 3324 7614 01 на ОбАП при „Общин-
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ска банка“ – АД – клон Велико Търново, BIC
код SOMB BGSF, до 16 ч. на деня, предхождащ
датата на търга.
6. Заплащането на договорената цена и сключването на договор за продажба да се извърши
в 30-дневен срок от датата на заповедта за определяне на купувач. Дължимата сума заедно с
начисления ДДС и представляваща разликата
между договорената цена и внесения депозит да
се заплати в левове по сметка № BG95 SOMB
9130 3124 7614 00 на ОбАП, при „Общинска
банка“ – АД – клон Велико Търново, BIC код
SOMB BGSF. Непарични платежни средства не
се приемат.
За обекта се допуска и разсрочено плащане
при следните условия: начална вноска – не помалка от 30 на сто от достигнатата на търга
продажна цена (без ДДС), срок за издължаване
на остатъка от продажната цена – до 12 месеца
считано от датата на сключване на договора, на
равни вноски, всяка от които е дължима през не
повече от шест месеца считано от предходната
вноска по разсроченото плащане.
7. Срок за оглед на обекта – всеки работен ден
и до 12 ч. на деня, предхождащ датата на търга,
като в случай че този ден съвпада с неработен
ден, срокът изтича на последния работен ден,
предхождащ датата на търга.
8. Документи за участие в търга се подават в
стая 419 в сградата на Община Велико Търново
всеки работен ден и до 17 ч. на деня, предхождащ
датата на търга, като в случай че този ден съвпада с неработен ден, срокът изтича на последния
работен ден, предхождащ датата на търга.
9. Възлага на ОбАП да организира привати
зационната сделка за обекта по установения от
закона ред и взетите решения от ВТОбС.
10. При неявяване на купувачи повторен търг
да се проведе 14 дни след датата на търга при
същите условия, като в случай че така определеният ден съвпада с неработен ден, търгът ще
се проведе на първия следващ работен ден.
11. В случай на неявяване на купувачи и за
обявения повторен търг да се проведат последващи поредни търгове на 28-ия ден след обявената
дата за съответния повторен търг при условията
на това решение, като в случай че така определеният ден съвпада с неработен ден, търгът
ще се проведе на първия следващ работен ден.
Председател:
В. Спирдонов
5987

от кв. 70 по ПУП – ПР на гр. Дебелец (съгласно
Заповед № РД-22-580 от 11.04.2017 г. на кмета на
Община Велико Търново), заедно с построените
в него сгради (бивше училище и административна сграда)“ – собственост на Община Велико
Търново.
Председател:
В. Спирдонов
5988

РЕШЕНИЕ № 763
от 27 юли 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 19 ЗМСМА и
чл. 3, ал. 3, т. 2 във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 6 ЗПСК
Общинският съвет – гр. Велико Търново, реши:
Прекратява откритата с Решение № 689 от
25.05.2017 г. (ДВ, бр. 56 от 2017 г.) процедура за
приватизация на общински нежилищен имот
със стопанско предназначение, представляващ:
„УПИ I – „за общественообслужващи дейности“,

ОБЩИНА „МАРИЦА“ –
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

РЕШЕНИЕ № 764
от 27 юли 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 3, т. 2 ЗПСК и чл. 10, т. 6 от Правилника
за дейността на ОбАП Общинският съвет – гр.
Велико Търново, реши:
Допуска поправка в т. 2 на Решение № 611
от 30.03.2017 г. (ДВ, бр. 33 от 2017 г.) в частта,
касаеща размера на стъпката на наддаване, като
се заличава числото 800, вместо което се поставя
числото 8000.
Председател:
В. Спирдонов
5989

ОБЩИНА ПЕРНИК
РЕШЕНИЕ № 576
от 6 юли 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Перник, реши:
Одобрява проект за ПУП – ПП за трасе и
сервитут за обект: Частично изместване на водопровод ∅ 125 PEND за с. Богданов дол, община
Перник, с дължина 1014 м, преминаващ през
землищата на с. Богданов дол и гр. Перник,
община Перник“.
Трасето и сервитутът на водопровода засягат имоти, собственост на „Въглища Перник“ – ЕООД, кв. Бела руда, рудник „Бела вода“,
на „Топлофикация Перник“ – ЕАД, на Община
Перник и на физически лица.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване чрез Община Перник пред Административния съд – Перник, в 30-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“.

6013

Председател:
И. Савов

РЕШЕНИЕ № 206
от 18 юли 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1. т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 109, чл. 110, ал. 1, т. 5 и чл. 129,
ал. 1 ЗУТ Общинският съвет „Марица“ одобрява
представения ПУП – парцеларен план, за обект:
Пътна връзка и за поземлен имот (ПИ) 11845.46.16
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по кадаст ра лната карта на с. Войводиново,
местност Владимиров чифлик, община Марица,
област Пловдив.
Председател:
Г. Трендафилова
5963

ОБЩИНА СМЯДОВО
РЕШЕНИЕ № 274
от 27 юли 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 2 и 6
и чл. 208 ЗУТ Общинският съвет – гр. Смядово,
реши:
Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(П У П) – п ла н за р ег ула ц и я и зас т р оя ва не
(ПРЗ) в обхват кв. 109 и кв. 110 по плана на гр.
Смядово, община Смядово.
Ч а с т р е г у л а ц и я: У П И І – у ч и л и щ е, о т
кв. 109 по плана на гр. Смядово се урегулира
по съществу ващата кадаст ра лна карта като
УПИ І-185 от кв. 109. Прокарва се нова улица
от проектна о.т. 373а до о.т. 371, тангираща по
действащата кадастрална карта на гр. Смядово, и отпада част от улична регулация от
проектна о.т. 373а до о.т. 373. Образува се нова
улица-тупик от о.т. 357 до проектна о.т. 357а
и се новообразуват УПИ ХVІІ-690, ХVІ-689 и
ІІ-1616 от кв. 109. УПИ І – спортни площадки,
от кв. 110 отпада, като от него се образуват
три самостоятелни УПИ ХV-201, ХVІ-2020 и
ХVІІ-203, съгласно действащата кадастрална
карта на гр. Смядово.
П л о щ н а н о в о о б р а з у в а н У П И І-18 5 о т
кв. 109 – 5743 кв. м.
П лощ н а ново о бра з у ва н У П И І І-161 о т
кв. 109 – 970 кв. м.
Площ на новообразуван УПИ ХVІІ-690 от
кв. 109 – 460 кв. м.
Площ на новообразуван УПИ ХVІ-689 от
кв. 109 – 578 кв. м.
Площ на новообразу ван У ПИ Х V-201 от
кв. 110 – 852 кв. м.
Площ на новообразуван УПИ ХVІ-202 от
кв. 110 – 1064 кв. м.
Площ на новообразуван УПИ ХVІІ-203 от
кв. 110 – 1404 кв. м.
Част застрояване: За УПИ І – училище, от
кв. 109 се сменя предзначението от „училище“
в „предимно производствена зона“, означена
като (Пп), с конкретно преназначение на имота:
„производствени и складови дейности (месо
преработвателно предприятие за производство
на су рово су шени колбаси и деликатеси от
раздробено и нераздробено месо и месни заготовки и разфасовки), със следните устройствени
нормативи:
– начин на застрояване – свободно, означено
с буква „е“;
– максимална височина на застрояване – до
10 м, от 1 до 3 етажа;
– плътност (процент) на застрояване (Пзастр.) – от 20 до 60 на сто;
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– интензивност на застрояване (Кинт.) – от
0,5 до 1,2;
– минимална озеленена площ (Позел.) – от
40 % до 60 %, като 1/3 от озеленената площ
трябва да бъде осигурена за озеленяване с дървесна растителност.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ решението може да бъде обжалвано в 30-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
общината пред Административния съд – Шумен.
Председател:
Б. Борисов
6015

ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ
РЕШЕНИЕ № 144
от 24 юли 2017 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Стамболийски, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за обект трасе на нова кабелна
линия 110 kV oт ново поле 110 kV в п/ст „Монди“
110/6,3 kV до п/ст 110/20/6 kV „Нови Кричим“ в
землището на гр. Стамболийски, община Стамболийски, област Пловдив.
Председател:
Ст. Богданов
6014

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
РЕШЕНИЕ № 1096
от 27 юли 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 127, ал. 6 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 ЗУТ
Общинският съвет – гр. Стара Загора, реши:
Одобрява проект за изменение на действащия
общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора
и прилежащите крайградски територии, одобрен с
Решение № 1158 по протокол № 55 от 26.05.2011 г.
на Общинския съвет – гр. Стара Загора, в частта
му за ПИ с идентификатор 68850.208.20 в местност
Джелата по КККР на гр. Стара Загора, собственост на „Тира инвест“ – ООД.
За имота се отрежда смесена обслужващопроизводствена устройствена зона – Соп, средноетажно свободно застрояване с височина – Н
до 15 м, с показатели: максимална плътност на
застрояване – 60 %; максимален коефициент на
интензивност на застрояване: Кинт. – 2; минимална озеленена площ – 25 %.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Стара Загора до Административния съд – Стара
Загора.
Председател:
Т. Брайков
6174
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РЕШЕНИЕ № 1097
от 27 юли 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 127, ал. 6 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 ЗУТ
Общинският съвет – гр. Стара Загора, реши:
Одобрява проект за изменение на действащия
общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора
и прилежащите крайградски територии, одобрен с
Решение № 1158 по протокол № 55 от 26.05.2011 г.
на Общинския съвет – гр. Стара Загора, в частта
му за ПИ с идентификатор 68850.208.61 в местност
Джелата по КККР на гр. Стара Загора, собственост на Гинка Генова Господинова.
За имота се отрежда смесена обслужващопроизводствена устройствена зона – Соп, средноетажно свободно застрояване с височина – Н
до 15 м, с показатели: максимална плътност на
застрояване – 60 %; максимален коефициент на
интензивност на застрояване: Кинт. – 2; минимална озеленена площ – 25 %.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Стара Загора до Административния съд – Стара
Загора.
Председател:
Т. Брайков
6175
РЕШЕНИЕ № 1098
от 27 юли 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 127, ал. 6 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 ЗУТ
Общинският съвет – гр. Стара Загора, реши:
Одобрява проект за изменение на действащия
общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора
и прилежащите крайградски територии, одобрен с
Решение № 1158 по протокол № 55 от 26.05.2011 г.
на Общинския съвет – гр. Стара Загора, в частта му за ПИ с идентификатори 68850.256.51 и
68850.256.52 в местност Бойчо бунар по КККР
на гр. Стара Загора.
За имотите се отрежда смесена устройствена
зона – Сж, одо – за жилищно застрояване и общественообслужващи дейности, ниско свободно
застрояване с височина на застрояване – Н до
10 м, и показатели: максимална плътност на
застрояване – 80 %; максимален коефициент на
интензивност на застрояване: Кинт. – 2; минимална озеленена площ – 20 %.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Стара Загора до Административния съд – Стара
Загора.
Председател:
Т. Брайков
6176
РЕШЕНИЕ № 1099
от 27 юли 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 127, ал. 6 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 ЗУТ
Общинският съвет – гр. Стара Загора, реши:
Одобрява проект за изменение на действащия общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара
Загора и прилежащите крайградски територии,
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одобрен с Решение № 1158 по протокол № 55
от 26.05.2011 г. на Общинския съвет – гр. Стара
Загора, в частта му за ПИ с идентификатор
68850.313.601, местност Съборената к юпри я,
землище гр. Стара Загора.
За имота се отрежда жилищна устройствена
зона – Жм1, ниско, свободно застрояване, с височина – Н до 7 м, и показатели: максимална
плътност на застрояване – 40 %; максимален
коефициент на интензивност на застрояване:
Кинт. – 0,8; минимална озеленена площ – 50 %.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Стара Загора до Административния съд – Стара
Загора.
Председател:
Т. Брайков
6177

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ
РЕШЕНИЕ № 2
от 27 юли 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 127, ал. 6 във връзка с чл. 105, т. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Търговище, одобрява общия
устройствен план на община Търговище.
На основание чл. 215, ал. 6 ЗУТ общият устройствен план на община Търговище не подлежи
на обжалване.
Председател:
Х. Алиева
6016
РЕШЕНИЕ № 9
от 27 юли 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Търговище, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за елементи на тех ническата
инфраструктура: „Подземна оптична мрежа за
електронни съобщения за нуждите на „Нет
уоркс – България“ – ЕООД, на територията на
община Търговище“, в обхвата на селскостопански и местни пътища – общинска собственост,
в землището на гр. Търговище.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ решението подлежи на обжалване чрез Общинския
съвет – гр. Търговище, пред Административния
съд – Търговище.
Председател:
Х. Алиева
6017

ОБЩИНА „ТУНДЖА“ – ЯМБОЛ
РЕШЕНИЕ № 438
от 27 юли 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет „Тунджа“ – Ямбол, реши:
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Одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за съоръжения на техническата инфраструктура, както следва: парцеларен
план за трасе на подземен ел. кабел Ср.Н 20 kV
от ЖР № 95, извод „Веселиново“, подстанция
„Ямбол“, в ПИ 16049 до ПИ 17048 с дължина
1400 м през поземлени имоти № 16049 – нива,
№ 000232 – полск и път, № 000116 – отводнит елен к а на л, № 0 0 0365 – вът реш на рек а, и
№ 000114 – отводнителен канал, в землището на
с. Веселиново, област Ямбол.
Преди издаване на разрешение за строеж да
се уредят всички отношения, свързани с правото
на преминаване през имоти – чужда собственост.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване по законосъобразност в
30-дневен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“ чрез Община „Тунджа“ пред Административния съд – Ямбол.
Председател:
Г. Георгиев
6006
41. – Министърът на енергетиката на основание постъпило заявление за проучване на
подземни богатства и във връзка с чл. 39, ал. 1,
т. 3 от Закона за подземните богатства открива
производство по предоставяне на разрешение за
проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 5 ЗПБ – строителни материали, в площ „Сашево-2“, разположена в землището на с. Петко
Каравелово, община Полски Тръмбеш, област
Велико Търново, описана със следните гранични
точки в координатна система 1970 г.:
№

Х (m)

Y (m)

1.

4695740

9458320

2.

4695630

9458450

3.

4695580

9458420

4.

4695600

9458300

5.

4695540

9458000

6.

4695650

9457400

7.

4695450

9457360

8.

4695120

9457600

9.

4694600

9457270

10.

4694450

9457500

11.

4694850

9457680

12.

4694930

9457800

13.

4694850

9458080

14.

4694650

9458210

15.

4694280

9457920

16.

4694130

9458000

17.

4693900

9458000

18.

4693900

9457870

19.

4694120

9457800

20.

4694280

9457700

21.

4694650

9458050

22.

4694780

9457850
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№

Х (m)

Y (m)

23.

4694680

9457730

24.

4694300

9457550

25.

4694300

9457250

26.

4694450

9457130

27.

4694690

9457150

28.

4694820

9457290

29.

4694950

9457350

30.

4695180

9457400

31.

4695500

9457220

32.

4695700

9457250

33.

4695760

9457420

34.

4695800

9457770

35.

4695960

9457920

36.

4695950

9458000

37.
4695750
9458200
6221
42. – Министърът на енергетиката на основание постъпило заявление за проучване на
подземни богатства и във връзка с чл. 39, ал. 1,
т. 3 от Закона за подземните богатства открива
производство по предоставяне на разрешение
за търсене и проучване на подземни богатства
по чл. 2, ал. 1, т. 2 ЗПБ – неметални полезни
изкопаеми – индустриални минерали, в площ
„Рувич“, разположена в землището на с. Старо
село и с. Долна Диканя, община Радомир, и с.
Боснек, община Перник, област Перник, описана със следните гранични точки в координатна
система 1970 г.:
№

X (m)

Y (m)

1.

4579014

8482459

2.

4579469

8482590

3.

4579936

8483068

4.

4579927

8483296

5.

4579862

8483489

6.

4579700

8483665

7.

4579660

8483640

8.

4579548

8483830

9.

4578333

8485159

10.
4577499
8484332
6222
32. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството обявява, че на основание
чл. 148, ал. 6 във връзка с чл. 148, ал. 3, т. 2,
букви „б“ и „в“, чл. 145, ал. 1, т. 3, букви „б“ и „в“,
чл. 195, ал. 3, чл. 143, ал. 1, т. 1 и ал. 2 и чл. 144,
ал. 1, т. 3 и 5 ЗУТ и чл. 3, ал. 2 и 7 и чл. 30, ал. 1
от Закона за пътищата е издал Разрешение за
строеж № РС-37 от 17.08.2017 г. за обект: Аварийни
ремонтно-възстановителни дейности на виадукт
при км 33+600 на Автомагистрала „Хемус“. На
основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ разрешението за
строеж подлежи на обжалване от заинтересуваните лица пред Върховния административен съд в
14-дневен срок от обнародването на съобщението
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в „Държавен вестник“ чрез Министерството на
регионалното развитие и благоустройството, а
по отношение на чл. 60 АПК – в 3-дневен срок
от съобщаването му.
6201
33. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството обявява, че на основание
чл. 148, ал. 3, т. 2, буква „б“ и ал. 4, чл. 145, ал. 1,
т. 3, буква „б“ във връзка с чл. 143 и чл. 144, ал. 1,
чл. 64, ал. 5 и чл. 182, ал. 2 ЗУТ е издал Разрешение
за строеж № РС-35 от 4.08.2017 г. за обект: Път
II-18 Софийски околовръстен път в участъка от
км 0+780 до км 6+308,17, подобекти: реконструкция на ВЛ 20 kV „Българка – Мрамор“ при км
4+460; реконструкция на кабел 20 kV при пътен
възел СОП – бул. Стефансон; реконструкция на
мрежа НН при км 0+920; реконструкция на мрежа
НН при пътен възел СОП – бул. Ломско шосе;
БКТП 20/0,4 kV, 400 kVA при бул. Ломско шосе,
при условията на чл. 60 АПК. Предварителното
изпълнение може да се обжалва пред Върховния
административен съд в 3-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Министерството
на регионалното развитие и благоустройството.
На основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ разрешението за
строеж подлежи на обжалване от заинтересуваните лица пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството“.
6200
33. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството обявява, че на основание
чл. 148, ал. 3, т. 2, букви „б“ и „в“ и ал. 4, чл. 145,
ал. 1, т. 3, букви „б“ и „в“ във връзка с чл. 143
и чл. 144, ал. 1 ЗУТ и чл. 3, ал. 2 от Закона за
пътищата е издал Разрешение за строеж № РС40 от 21.08.2017 г. за обект: АМ Струма ЛОТ
3.1 „Благоевград – Крупник“ за: участък от км
359+068 до км 360+950; участък от км 361+200
до км 361+540; участък от км 361+847 до км
365+500 (с изключение на пътна връзка на пътен възел „Благоевград-юг“ – „Пътен възел – I-1
(Е 79)“); сегментна стена при съоръжение на км
365+400 – устой страна Кулата; реконструкция
на общински път BLG 2068 при км 361+801;
преминаване на захранващ водопровод за с.
Покровник при км 361+616, при условията на
чл. 60 на Административнопроцесуалния кодекс.
Предварителното изпълнение на разрешението
за строеж може да се обжалва пред Върховния
административен съд в 3-дневен срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“
чрез Министерството на регионалното развитие
и благоустройството. На основание чл. 149, ал. 4
ЗУТ разрешението за строеж подлежи на обжалване от заинтересуваните лица пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“
чрез Министерството на регионалното развитие
и благоустройството.
6248
19. – Институтът за държавата и правото
при БАН – София, обявява конкурс за заемане
на академичната длъжност главен асистент от
област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.6. Право – един по Конституционно право
на Република България за нуждите на секция

ВЕСТНИК

БРОЙ 68

„Публичноправни науки“, със срок 3 месеца от
обнародването на обявата в „Държавен вестник“.
Документи се подават в ИДП – 1000 София, ул.
Сердика № 4.
6186
490. – Институтът за български език „Проф.
Любомир Андрейчин“ при БАН – София, обявява
конкурс за доцент в професионално направление
2.1. Филология, научна специалност „Български
език“, за нуждите на Секцията за съвременен
български език, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи се
приемат в канцеларията на института, София,
бул. Шипченски проход № 52, бл. 17, ет. 5, стая
504, тел. 02/872-23-02.
6187
575. – Институтът за исторически изследвания при БАН – София, обявява конкурс за
доцент в секция „Средновековна история на
България“ по професионално направление 2.2.
Истори я и археологи я, нау чна специа лност
05.03.06. „Средновековна история на България
(Жената в българската средновековна история)“,
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в канцеларията на
института, 1113 София, бул. Шипченски проход
№ 52, бл. 17, ет. 2, тел. 02/870-85-13.
6188
646. – Националният център по заразни и
паразитни болести – София, обявява конкурс за
академичната длъжност главен асистент в област
на висшето образование 4. Природни науки,
математика и информатика в професионално
направление 4.3. Биологически науки по научната специалност 01.06.23. „Имунология“ – един
за нуждите на отдел „Имунология“ на НЦЗПБ,
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи и справки: в служба „Личен състав“ на НЦЗПБ, София 1504, бул. Янко
Сакъзов № 26, тел. за справки: 9446-999, в. 321.
6189
102. – Община Белица на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че е изработен проект за подробен устройствен
план – план за регулация по отношение на УПИ
IV, кв. 34 на гр. Белица, община Белица, представляващ изменение на одобрен ПУП – ПР с
Решение № 52 по протокол № 3 от 29.03.2011 г.
на ОбС – гр. Белица. Промяна на границата
откъм северната улица, като проектната линия
минава по сградата и от западната посока остава проход с широчина 1,50 м с обособяване
на прилежаща площ около сградата, построена
в № 03504.401.1420 по К К К Р на гр. Белица,
община Белица. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересованите могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската администрация – Белица, с адрес: гр. Белица 2780, ул.
Георги Андрейчин № 15.
6225
409. – Община Благоевград на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) на ел. захранващ кабел
20 kV за обект „Концесия Лучище“, община
Благоевград, обхващащо имоти с № 000104 в
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местността Дидката, землище на с. Дренково, община Благоевград, и имот с № 010300 в
местността Бачева Ридина, землище на с. Клисура, община Благоевград, с трасе и сервитут,
засягащи имоти с № 010247 (изоставена орна
земя – общинска частна собственост), № 010268
(полски път – общинска публична собственост),
№ 010115 (полски път – общинска публична собственост), № 010183 (пасище, мера – общинска
частна собственост), № 010196 (територии, заети
от населени места – съсобственост), № 010197
(полски път – общинска публична собственост),
№ 010201 (полск и път – общинска п ублична
собственост), № 010202 (територии, заети от населени места – съсобственост), № 010203 (полски
път – общинска публична собственост), № 010245
(изоставена орна земя – общинска частна собственост), № 010679 (пасище, мера – общинска
публична собственост), землище на с. Клисура,
община Благоевград, и имоти с № 000104 (пасище, мера – общинска публична собственост),
№ 000577 (полск и път – общинска публична
собственост), землище на с. Дренково, община
Благоевград. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да
направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската администрация, Благоевград. Проектът се намира в
отдел „Архитектура и проектиране“ при Община
Благоевград.
6226
11. – Община Поморие на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план за
определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Водопровод за ПИ 57491.19.621
(019417, 019418, 019453) в м. Лахана, землище гр.
Поморие, община Поморие“, и сервитут, преминаващи през ПИ 57491.19.621 (урбанизирана
територия на Георги Петров Попчев и други),
ПИ 57491.19.574 (полски път, общинска публична собственост), ПИ 57491.19.452 (лозе на Росен
Николаев Василев и други), ПИ 57491.19.298 (лозе
на Тодорка Николова Мишева), ПИ 57491.19.297
(лозе на Захарина Николова Кръстева), ПИ
57491.19.319 (лозе на Ветка Янева Лукарска), ПИ
57491.19.318 (лозе на Мария Янева Каприева),
ПИ 57491.19.573 (полски път, общинска публична
собственост), ПИ 57491.19.302 (нива на Фроска
Тодорова Христова), ПИ 57491.19.301 (нива на
Цвета Тодорова Бреянова), ПИ 57491.19.572, ПИ
57491.19.571 и ПИ 57491.19.568 (полски пътища,
общинска публична собственост), ПИ 57491.19.278
(лозе на Яни Николов Арнаудов), ПИ 57491.19.277
(лозе на Иван Христов Иванов и други), ПИ
57491.19.7 (урбанизирана територия на Максим
Станиславов Попчев) и ПИ 57491.16.565 (път от
републиканската пътна мрежа, държавна публична собственост), с дължина на трасето около
1605 м. Проектът за ПУП – ПП е изложен в
сградата на Община Поморие, ул. Солна № 5. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения
по проекта до Община Поморие в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
6180
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87. – Община Стара Загора на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен план – парцеларен план за външно ел. захранване на ПИ с
идентификатор 70202.170.23, местност Черешите, землище с. Сулица, община Стара Загора,
за нуждите на Магдалена Георгиева Танева.
Проектът се намира в сградата на общината,
ет. 8, стая 806. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план до общинската администрация.
6178

СЪДИЛИЩА
Върховният административен съд, първо
отделение, на основание чл. 188 във връзка с
чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния
кодекс съобщава, че е постъпила жалба от „Беста Мед“ – ЕООД, гр. Трявна, чрез адв. Христо
Николаев Хинков. Предмет на оспорване са
отделни разпоредби от Наредбата за условията,
правилата и реда за регулиране и регистриране
на цените на лекарствените продукти, приета с
ПМС № 97 от 2013 г.: чл. 14, ал. 4 от наредбата
в ред. є, изменена с § 5, т. 2 от ПМС № 348
от 2014 г. за изменение; чл. 14, ал. 5, 6 и 7 от
наредбата, създадени с § 5, т. 3 от ПМС № 348
от 2014 г. за изменение и допълнение; чл. 23,
ал. 3 от наредбата, в ред. є, изменена с § 8, т. 2
от ПМС № 348 от 2014 г. за изменение; чл. 23,
ал. 4, 5 и 6 от наредбата, създадени с § 8, т. 3
от ПМС № 348 от 2014 г. за изменение; чл. 34
от наредбата в ред., изм. с § 13 от ПМС № 348
от 2014 г. за изменение и допълнение и § 11,
т. 1 и 2 от ПМС № 323 от 2015 г. за изменение
и допълнение; чл. 43, ал. 1, изр. 3 от наредбата,
създадено с § 18, т. 1 от ПМС № 323 от 2015 г.
за изменение и допълнение; чл. 43, ал. 2, изр. 3
от наредбата, създадено с § 18, т. 2 от ПМС
№ 323 от 2015 г. за изменение и допълнение;
чл. 43, ал. 3, изр. 3 от наредбата, създадено с
§ 18, т. 3 от ПМС № 323 от 2015 г. за изменение
и допълнение; чл. 43, ал. 4, изр. 3 от наредбата,
създадено с § 18, т. 4 от ПМС № 323 от 2015 г.
за изменение и допълнение; чл. 57б, ал. 2 от
наредбата, създаден с § 20 от ПМС № 323 от
2015 г. за изменение и допълнение. По жалбата
е образувано адм. д. № 5314/2017 г. по описа на
Върховния административен съд, първо отделение, насрочено за 10.10.2017 г. от 14 ч.
6195
Административният съд – Враца, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че е постъпил протест от прокурор
при Окръжната прокуратура – Враца, против
разпоредбите на глави втора, трета, шеста и
допълнителните разпоредби от Наредба № 20
за управление на общинските пътища на територията на община Хайредин. С протеста са
оспорени и разпоредбите на чл. 1, ал. 2, чл. 21,
ал. 1, чл. 22, ал. 3, чл. 52, ал. 1 и чл. 53, ал. 1,
т. 5, букви „б“, „в“ и „г“ от Наредба № 20 за уп-
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равление на общинските пътища на територията
на община Хайредин, по който е образувано адм.
д. № 448/2017 г., насрочено за 24.10.2017 г. от 11 ч.
6181
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. 8, ал. 2, т. 8 и чл. 31, ал. 1, т. 2 от Наредбата за рекламната дейност на територията на
община Тетевен, по който е образувано адм. д.
№ 247/2017 г. по описа на Административния
съд – Ловеч.
6209
Административният съд – Пазарджик, ІІІ
състав, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е постъпил протест на прокурор
при Окръжната прокуратура – Пазарджик – Стефан Георгиев Янев, подаден против чл. 8, ал. 1,
предл. 10 от Наредбата за рекламната дейност
на физически и юридически лица в община
Пещера, приета с Решение № 584 от 5.08.1999 г.
на Общинския съвет – гр. Пещера. Образувано
е адм.д. № 535/2017 г. по описа на съда.
6182
Административният съд – Перник, обявява
на основание чл. 181, ал. 1 АПК, че е постъпило
оспорване на текстове в разпоредбата на глава
втора „Общи изисквания“, чл. 8, ал. 2, т. 7 от
Наредбата за разполагане на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности,
рекламни, информационни и монументалнодекоративни елементи, приета с Решение № 8
от 30.01.2008 г. от Общинския съвет – гр. Трън,
протокол № 1 от 30.01.2008 г. Образувано е адм.д.
№ 381/2017 г. по описа на Административния
съд Перник.
6210
Административният съд – Разград, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е постъпил протест от прокурор в Окръжната
прокуратура – Разград, с искане да бъдат обявени за нищожни разпоредбите на чл. 2, ал. 3, пр.
8, чл. 32, ал. 1, т. 2 и чл. 34, ал. 2 от Наредба
№ 9 за рекламно-информационната дейност на
територията на община Цар Калоян, приета с
решение на Общинския съвет – гр. Цар Калоян, по който е образувано адм.д. № 122/2017 г.
по описа на Административния съд – Разград,
насрочено за 3.10.2017 г. от 10,30 ч. Всеки, който
има правен интерес, може да се присъедини
към оспорването или да встъпи като страна до
началото на устните състезания при всяко положение на делото съгласно чл. 189, ал. 2 АПК.
6211
А дминистративният съд – София област,
трети състав, на основание чл. 188 във връзка
с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че в Административния съд – София област, е образувано
адм. дело № 744/2017 г. по описа на съда по
протест на Окръжната прокуратура – София,
против разпоредбата на чл. 25, ал. 1, т. 2 и 4 от
Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи на територията на община
Ботевград (наредбата), приета с Решение № 172
от 29.07.2010 г. на Общинския съвет – Ботевград.
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Административно дело № 744/2017 г. е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание
на 8.11.2017 г. от 10 ч. Конституирани страни
в производството са: оспорващ – Окръжната
прокуратура – София, и ответник: Общинският
съвет – Ботевград, чрез председателя му.
6030
Ловешкият окръжен съд, гражданско отделение, на основание чл. 48, ал. 1 ГПК уведомява
Ясмин Селимович – гражданин на Република
Сърбия, роден на 22.11.1990 г., с неизвестен адрес,
че е ответник по гр. д. № 402/2017 г. и му указва
да се яви в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ в деловодството на гражданското отделение на Ловешкия окръжен съд,
за да му бъде връчен препис от исковата молба
с вх. № 5319 от 5.07.2017 г. и приложенията към
нея, подадена от ищеца Марина Валентинова
Костова с постоянен адрес с. Бежаново, ул.
Георги Бенковски № 27, чрез адвокат Емил
Методиев Николов.
6127
Софийският районен съд, ІІІ гражданско отделение, 83 състав, уведомява Татьяна Евгеньиевна
Ли, гражданка на Русия, родена на 13.06.1975 г.,
без регистриран постоянен и настоящ адрес
в Република България, че има качеството на
ответник по гр.д. № 44410/2017 г. по описа на
СРС, ІІІ ГО, 83 състав, образувано по предявен
от Васил Генчев Генчев от София, ул. Богдан
№ 17, иск с правно основание чл. 124, ал. 1 СК
за прогласяване нищожност на сключен брак
№ 43 от 22.10.2000 г. в гр. Трявна, като се укаже
на същата, че в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ следва да се яви
в канцеларията на СРС, ІІІ ГО, за връчване
на книжата по делото. Ответницата следва да
посочи съдебен адресат в страната, в противен
случай делото ще се гледа при условията на
чл. 48, ал. 2 ГПК.
6213
Ловешкият окръжен съд на основание чл. 76,
ал. 1 ЗОПДНПИ обявява, че е образувано гр.д.
№ 417 по описа на съда за 2017 г. по мотивирано
искане на Комисията за отнемане на незаконно
придобито имущество срещу: Даниел Теодофиев
Иванов, с постоянен адрес: Ловеч, област Ловеч, община Ловеч, ул. Тодор Каблешков № 21,
вх. В, ет. 3, ап. 8, и Мария Иванчева Иванова, с
постоянен адрес: Ловеч, област Ловеч, ул. Тодор
Каблешков № 21, вх. В, ет. 3, ап. 8, с което на
основание чл. 74, ал. 1 и 2 ЗОПДНПИ и Решение № 297 от 12.07.2017 г. е предявено искане
за отнемане в полза на държавата на следното
имущество на обща стойност 100 820,37 лв., а
именно:
На основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2,
т. 1 и чл. 62 от Даниел Теодофиев Иванов:
Сумата в размер 70 500 лв., представляваща
пазарната стойност на отчужден недвижим имот:
апартамент № 9, Велико Търново, ул. Васил Петлешков № 36, намиращ се на мансарден етаж от
сграда, представляваща жилищна сграда – ж.к.
Лозата, със застроена площ на апартамента 94,90
кв. м, състоящ се от две спални, дневна с кухненски бокс, баня, тоалетна, коридор и две тераси,
при граници на апартамента: от юг – улица, от
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запад – апартамент № 10, от север – стълбищна
площадка, от изток – апартамент № 8, отгоре – покрив, отдолу – апартамент № 7, заедно с
прилежаща маза № 9, намираща се на сутеренен
етаж в същата сграда с площ 7,32 кв. м, при
граници: от юг – стълбище, от запад – коридор, от север – подпорна стена, от изток – маза
№ 2, отгоре – стълбище, ведно с припадащите
се 8,30 % ид.ч. от общите части на сградата и
51,74/623 ид.ч. от правото на собственост върху
УПИ V в кв. 3742 по подробния устройствен план
на гр. Велико Търново, целият с площ 623 кв. м,
при граници: от изток – УПИ-IV „за жилищно
строителство“, от запад – ул. Васил Петлешков,
от север – УПИ VIII „за пешеходна пътека“, от
юг – УПИ VIII „за пешеходна пътека“.
На основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2,
т. 1 и чл. 62 от Даниел Теодофиев Иванов:
Сумата в размер 21 500 лв., представляваща
пазарната стойност на отчужден недвижим имот:
поземлен имот с планоснимачен номер 441,
намиращ се в урбанизираната територия на с.
Пресяка, община Ловеч, област Ловеч, с площ
на имота по скица 1580 кв. м, предвиден за урегулиране в УПИ ІІ-441 в кв. 20 по ПУП – ПРЗ
на селото, одобрен през 1986 г., с площ на УПИ
по скица 1000 кв. м, заедно с построените в него
жилищна сграда, лятна кухня, хамбар, плевня
и други подобрения и трайни насаждения, при
граници и съседи на УПИ по скица: на югоизток – У ПИ III-440, на северозапад – У ПИ
I-441, на север – улица, на юг – УПИ XIII-442
и УПИ I – в кв. 20 по ПУП I ПРЗ на селото,
одобрен през 1986 г., незастроен с площ на УПИ
по скица 580 кв. м, при граници и съседи на
УПИ по скица: на югоизток – УПИ II-441, на
северозапад – общ. и улица, на север – улица,
на юг – УПИ XIII-442.
На основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2,
т. 1 и чл. 62 от Даниел Теодофиев Иванов:
Сумата общо в размер 500 лв., представляваща действителната стойност при отчуждаване
на товарен автомобил, марка и модел „Пежо
Партнер“, с peг. № OB 5299 АХ.
На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с
чл. 62 от Даниел Теодофиев Иванов:
Сумата общо в размер 1739 лв., представляваща преводи от трети лица по сметката, по
разплащателна сметка в левове в ТБ „Алфа
банк“ – АД, по сметка IBAN: BG20 CRBA 9898
1030 0391 08.
На основание чл. 63, ал. 2, т. 4 във връзка с
чл. 62 от Мария Иванчева Иванова:
Сумата в размер 6581,37 лв., представляваща
вноски на каса по сметката, по спестовен влог
в евро в ТБ „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ – АД, по
сметка IBAN BG76 BPBI 7928 44 61737601.
Съдът указва на заинтересованите лица, че
на основание чл. 76, ал. 1 ЗОПДНПИ могат да
предявят своите претенции върху имуществото
и определя двуседмичен срок считано от датата
на обнародване на обявлението в „Държавен
вестник“, в който заинтересованите лица могат
да предявят своите претенции върху описаното
по-горе имущество.
Насрочва делото за първо съдебно заседание
на 15.12.2017 г. от 10 ч., за която дата да се призоват страните.
6069
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Пловдивският окръжен съд, исково гражданско
отделение, на основание чл. 76, ал. 1 ЗОПДНПИ
обявява, че е образувано гр.д. № 1121/2017 г.,
ХХІІ граждански състав, по мотивирано искане
на КОНПИ с вх. № 14307 от 9.05.2017 г. против
Тодорка Благоева Василева с постоянен адрес:
Пловдив, ул. Дрян № 7, и настоящ адрес: Хисаря,
ул. Климент Охридски № 6, и Диана Василева
Манолова с постоянен адрес: София, ул. Проф.
Кирил Попов № 46, ет. 3, ап. 13, и настоящ адрес:
Пловдив, ул. Белград № 8, ет. 5, ап. 13, за отнемане в полза на държавата на основание чл. 74
ЗОПДНПИ на имущество на обща стойност
284 348,65 лв., както следва:
От Тодорка Благоева Василева на основание чл. 71
във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 2 и чл. 62 ЗОПДНПИ:
– поземлен имот, целият застроен и незастроен
739,66 кв. м, представляващ поземлен имот (ПИ)
№ 2315, за който е отреден УПИ IХ-2315 по плана
на кв. Веригово, гр. Хисаря, община Хисаря, област
Пловдив, имотът съответства на ПИ № 349, кв. 16
по КРП от 1959 г., ведно с построените в имота
жилищна сграда – едноетажна, с площ 59 кв. м,
стопанска постройка – полумасивна, с площ 18
кв. м, и другите подобрения в имота, при граници
на поземления имот по скица: север – ПИ 2314,
изток – ПИ 2316, юг – улица, запад – ПИ 2222,
с административен адрес: Хисаря, ул. Ангел
Кънчев № 1.
От Тодорка Благоева Василева на основание чл. 72
във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 2 и чл. 62 ЗОПДНПИ:
– сумата в размер 130 лв., представляваща
½ от пазарната цена на нива с площ 967 кв. м,
съставляваща имот № 065802, намираща се в
землището на гр. Хисаря, област Пловдив;
– сумата в размер 411 лв., представляваща ½
от пазарната цена на 1/3 идеална част от нива с
площ 1,654 дка, имот № 065900, намираща се в
землището на гр. Хисаря, област Пловдив;
– сумата в размер 1819,50 лв., представляваща
½ от пазарната стойност на следните недвижими
имоти:
нива с площ 1,821 дка, съставляваща имот
№ 164112 в землището на гр. Хисаря, област
Пловдив, в местност Калдаръма-03;
нива с площ 2,500 дка, съставляващ имот
№ 016003, в местността Ливадите, в землището
на с. Черничево, община Хисаря;
нива, съставляваща имот № 012014, намираща
се в землището на с. Черничево, община Хисаря,
област Пловдив, местност Ливадите;
поземлен имот с площ 7,550 дка, с начин на
трайно ползване – нива, съставляваща имот
№ 010010, намираща се в землището на с. Черничево, община Хисаря, област Пловдив, местност
Ливадите;
нива с площ 4,460 дка, съставляваща имот
№ 013012, намираща се в землището на с. Черничево, община Хисаря, област Пловдив, местност
Ливадите;
поземлен имот с площ 5,808 дка, с начин на
трайно ползване – трайни насаждения, съставляващ имот № 052095 в местност Исаците 2 в
землището на гр. Хисаря, област Пловдив;
поземлен имот с площ 2,634 дка, с начин
на трайно ползване – лозе, съставляващ имот
№ 147276 в местността Долапа, в землището на
гр. Хисаря, община Хисаря, област Пловдив;

С Т Р.

90

ДЪРЖАВЕН

нива с площ 4,560 дка, съставляваща имот
№ 069120, намираща се в землището на гр. Хисаря,
област Пловдив, местност Баталите 03;
поземлен имот с площ 6,383 дка, с начин на
трайно ползване – ливада, съставляващ имот
№ 069024 в местността Чалтика, в землището
на с. Старо Железаре, община Хисаря, област
Пловдив;
поземлен имот с площ 3,203 дка, с начин
на трайно ползване – нива, съставляващ имот
№ 070010 в местност Чалтика, с. Старо Железаре,
община Хисаря;
поземлен имот с начин на трайно ползване – ливада, с площ 4,003 дка, съставляващ имот
№ 076006 в местността Чалтика в землището на с.
Старо Железаре, община Хисаря, област Пловдив;
поземлен имот с начин на трайно ползване – ливада, с площ 2,999 дка, съставляващ имот
№ 076005 в местността Чалтика в землището на с.
Старо Железаре, община Хисаря, област Пловдив;
поземлен имот с площ 3,398 дка, с начин на
трайно ползване – ливада, съставляващ имот
№ 076007 в местността Чалтика, с. Старо Железаре, община Хисаря;
поземлен имот с площ 3,004 дка, с начин на
трайно ползване – ливада, съставляващ имот
№ 076009 в местността Чалтика, с. Старо Железаре, община Хисаря;
поземлен имот с площ 7,694 дка, съставляващ
имот № 076035 в местността Чалтика, с. Старо
Железаре, община Хисаря;
поземлен имот с начин на трайно ползване – ливада, с площ 4,423 дка, съставляващ имот
№ 076048 в местността Чалтика в землището на с.
Старо Железаре, община Хисаря, област Пловдив;
поземлен имот с площ 2,879 дка, съставляващ
имот № 076067, намиращ се в местността Чалтика,
с. Старо Железаре, община Хисаря;
поземлен имот с площ 2,879 дка, съставляващ
имот № 076065, намиращ се в местността Чалтика,
с. Старо Железаре, община Хисаря;
поземлен имот с площ 2,880 дка, съставляващ
имот № 076070, намиращ се в местността Чалтика,
с. Старо Железаре, община Хисаря;
поземлен имот с начин на трайно ползване – ливада, с площ 2 дка, съставляващ имот
№ 076066 в местността Чалтика в землището на с.
Старо Железаре, община Хисаря, област Пловдив;
поземлен имот с начин на трайно ползване – ливада, с площ 2 дка, съставляващ имот
№ 076069 в местността Чалтика в землището на с.
Старо Железаре, община Хисаря, област Пловдив;
поземлен имот с площ 3,924 дка, с начин на
трайно ползване – ливада, съставляващ имот
№ 071032 в местността Чалтика, с. Старо Железаре, община Хисаря;
поземлен имот с площ 3,398 дка, с начин
на трайно ползване – нива, съставляващ имот
№ 070011 в местността Чалтика, с. Старо Железаре, община Хисаря;
– сумата в размер 8633 лв., представляваща ½
от пазарната стойност на следните недвижими
имоти:
поземлен имот с площ 3,451 дка, с начин на
трайно ползване – ливада, съставляващ имот
№ 069009 в местността Чалтика, в землището
на с. Старо Железаре, община Хисаря, област
Пловдив;
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поземлен имот с площ 2,394 дка, с начин
на трайно ползване – нива, съставляващ имот
№ 070013 в местността Чалтика, с. Старо Железаре, община Хисаря;
поземлен имот с площ 3,302 дка, с начин на
трайно ползване – ливада, съставляващ имот
№ 071007 в местността Чалтика, в землището
на с. Старо Железаре, община Хисаря, област
Пловдив;
поземлен имот с площ 4,504 дка, с начин на
трайно ползване – ливада, съставляващ имот
№ 071029 в местността Чалтика, с. Старо Железаре, община Хисаря;
поземлен имот с площ 6,300 дка, с начин на
трайно ползване – ливада, съставляващ имот
№ 071043 в местността Чалтика, в землището
на с. Старо Железаре, община Хисаря, област
Пловдив;
поземлен имот с площ 5,098 дка, с начин на
трайно ползване – ливада, съставляващ имот
№ 071060 в местността Чалтика, в землището
на с. Старо Железаре, община Хисаря, област
Пловдив;
поземлен имот с площ 11,754 дка, с начин на
трайно ползване – ливада, съставляващ имот
№ 076028 в местността Чалтика, в землището
на с. Старо Железаре, община Хисаря, област
Пловдив;
ливада с площ 2,257 дка, съставляваща имот
№ 076043 в местността Чалтика, в землището
на с. Старо Железаре, община Хисаря, област
Пловдив;
ливада с площ 3,599 дка, съставляваща имот
№ 076056 в местността Чалтика в землището на с.
Старо Железаре, община Хисаря, област Пловдив;
поземлен имот 2,880 дка, съставляващ имот
№ 076071, намиращ се в местността Чалтика, с.
Старо Железаре, община Хисаря;
поземлен имот с площ 6,204 дка, с начин на
трайно ползване – ливада, съставляващ имот
№ 076076 в местността Чалтика, с. Старо Железаре, община Хисаря;
поземлен имот с площ 7,493 дка, с начин на
трайно ползване – ливада, съставляващ имот
№ 071025 в местността Чалтика, в землището
на с. Старо Железаре, община Хисаря, област
Пловдив;
– сумата в размер 1735,91 лв., представляваща
½ от пазарната стойност на следните недвижимите имоти:
нива с площ 11,177 дка, съставляваща имот
№ 070009 в местността Чалтика в землището на с.
Старо Железаре, община Хисаря, област Пловдив;
поземлен имот с площ 2,879 дка, съставляващ
имот № 076068, намиращ се в местността Чалтика,
с. Старо Железаре, община Хисаря;
– сумата в размер 9094,50 лв., представляваща
½ от пазарната стойност на поземлен имот с площ
1,860 дка, с начин на трайно ползване – нива,
съставляваща имот № 134007, намираща се в
землището на гр. Хисаря, област Пловдив, местност Герджикова ливада.
– сумата в размер 196,50 лв., представляваща ½
от продажната стойност на недвижим имот нива
с площ 0,880 дка, съставляваща имот № 140044
в местността Пловдивски път-03, в землището
на гр. Хисаря, община Хисаря, област Пловдив;
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– сумата в размер 154,78 лв., представляваща
½ от пазарната стойност на недвижим имот
№ 164043, с площ 2,180 дка, с начин на трайно
ползване – нива, намиращ се в землището на
гр. Хисаря, община Хисаря, област Пловдив,
местност Калдаръма-03;
– сумата в размер 246 лв., представляваща
пазарната цена на недвижим имот към датата
на отчуждаването му, а именно поземлен имот,
целият 2 дка, с начин на трайно ползване – нива,
четвърта категория, в местността Ливадите в
землището на с. Черничево, община Хисаря,
област Пловдив, съставляващ имот № 019024.
От Тодорка Благоева Василева на основание
чл. 71 във връзка с чл. 72, чл. 63, ал. 2, т. 4 и чл. 62
ЗОПДНПИ:
– сумата в размер 5000 лв., представляваща
равностойността на придобитите по наследство
дялове във „Фармакомедика“ – ЕООД, ЕИК
200080411, от Тодорка Благоева Василева;
– сумата в размер 5000 лв., представляваща
равностойността на придобитите по наследство
дялове във „ВАС ленд“ – ЕООД, ЕИК 200414373,
от Тодорка Благоева Василева;
– сумата в размер 1250 лв., представляваща
равностойността на придобитите по наследство
дялове в „Класик ленд пропърти България“ –
ООД, ЕИК 160111764, със седалище и адрес на
управление Пловдив, район „Северен“, ул. Ален
мак № 2, с едноличен собственик на капитала
„Новум холдинг инк“ – ЕАД, ЕИК 115885647, от
Тодорка Благоева Василева;
– сумата в размер 1210,46 лв., представлява ща ра внос т ой нос т та на 618,90 евро – изтеглена от депозитна сметка в евро с IBAN
BG39CECB97902408133800 на 18.04.2013 г. (след
смъртта на титуляря Васил Ненков Василев);
– сумата в размер 1389,28 лв., представляваща равностойността на 926,63 щатски долара,
изтеглена от депозитна сметка в щатски долари
с IBAN BG04CECB97902108133800 на 18.04.2013 г.
(след смъртта на титуляря Васил Ненков Василев).
От Диана Василeва Манолова на основание чл. 65
във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 ЗОПДНПИ:
– сумата в размер 217 181,72 лв., представляваща равностойността на 111 043,25 евро,
наредена от спестовен влог в евро с IBAN BG 95
KORP 92204435663701 в „Корпоративна търговска
банка“ – АД, с титуляр Васил Ненков Василев,
и постъпила в „УниКредит Булбанк“ – АД, с
IBAN BG 56 UNCR 70002519860309 с основание
„частен превод“.
Всички заинтересовани лица могат да предявят
своите претенции върху посоченото имущество,
предмет на искането, чрез предявяване на иск
по реда на чл. 29 ЗОПДИППД (отм.) в срок един
месец от датата на обнародване на обявлението
в „Държавен вестник“, като първото съдебно
заседание, което ще се проведе по делото, е на
28.11.2017 г. от 10,30 ч. в Окръжния съд – Пловдив,
Съдебна палата, бул. Шести септември № 167.
6041
Разградският окръжен съд на основание чл. 74,
ал. 2 ЗОПДНПИ обявява, че е образувано гр.д.
№ 122/2017 г. по предявено на 11.05.2017 г. искане
чрез председателя Пламен Георгиев Димитров
срещу Емине Сали Юсуф с постоянен адрес с.
Ясеновец, община Разград, област Разград, ул.
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Митко Палаузов № 29, с адрес за призоваване
с. Лъвино, община Исперих, област Разград, ул.
Люлин № 12, и Гюнер Закир Узун с постоянен
адрес с. Ясеновец, община Разград, област Разград, ул. Митко Палаузов № 29, за отнемане в
полза на държавата имущество на обща стойност
217 398,34 лв., формирана като сбор от следните
компоненти:
На основание чл. 70 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 4
и чл. 62 ЗОПДНПИ от Гюнер Закир Узун:
– 1/2 ид.ч. от лек автомобил, марка „Хюндай“,
модел „САНТА ФЕ СМ“, peг. № JVb РР 2060
АР, рама № KMHSH81WP7U110831 и двигател
с № D4EB6994071, дата на първа регистрация
3.11.2006 г., с пазарна стойност към настоящия
момент на 14 ид.ч. в размер 6000 лв.;
– 1/2 и д.ч. о т т оварен а вт омоби л „Мер ц е д е с Б е н ц 316 С Ш“, р е г. № РР 9 6 0 3АТ,
р а м а № W DB9 036 621 R7679 94 и д ви г ат е л с
№ 61298151016970, дата на първа регистрация
1.03.2005 г., с пазарната стойност към настоящия
момент на 14 ид.ч. в размер 4750 лв.
На основание чл. 70 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1
и чл. 62 ЗОПДНПИ от Емине Сали Юсуф:
– сума в размер 3500 лв., представляваща
уравнен дял за лек автомобил, марка „Хюндай“, модел „САНТА ФЕ СМ“, рег. № РР 2060
АР, рама № KMHSH81WP7U110831 и двигател с
№ D4EB6994071;
– су ма в размер 30 0 0 лв., представл яваща уравнен дял за товарен автомобил „Мерцедес Бенц 316 CDI“, peг. № Xs РР 9603АТ,
р а м а № W DB9 036 621 R7679 94 и д ви г ат е л с
№ 61298151016970.
На основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2,
т. 2 и чл. 62 ЗОПДНПИ от Емине Сали Юсуф и
Гюнер Закир Узун:
– сума в размер 8400 лв., представляваща
пазарната стойност на лек автомобил, марка
„Фолксваген Шаран 1.9 ТДИ“, рег. № РР 1686 АН
към датата на отчуждаването му;
– сума в размер 4400 лв., представляваща
пазарната стойност на товарен автомобил, марка
„Форд Транзит Т“, рег. № РР 3247 АС към датата
на отчуждаването му;
– сумата в размер 9700 лв., представляваща
пазарната стойност на поземлен недвижим имот:
поземлен имот, намиращ се в с. Ясеновец, община Разград, област Разград (стопански двор),
целият с площ 1105 кв. м, съставляващ имот с
планоснимачен № 1004, за който е отреден парцел XXXV-1004 от квартал 21 по регулационния
план на с. Ясеновец, заедно с реално построения
в този поземлен имот: самостоятелен стопански
обект – „Царевичен кош“ на един етаж, със застроена площ 668 кв. м и застроен обем 2672 куб.м
към датата на отчуждаването му.
На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62
ЗОПДНПИ от Емине Сали Юсуф:
– сумата в размер 159 798,42 лв., представляваща преводи от трети лица в чужбина в периода от 2010 до 2014 г., непреобразувана в друго
имущество.
На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62
ЗОПДНПИ от Емине Сали Юсуф:
– сумата в размер 1330,02 лв., представляваща
вноски на каса по банкови сметки.
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На основание чл. 63, ал. 2, т. 4 във връзка с чл. 62
ЗОПДНПИ от Гюнер Закир Узун:
– сумата в размер 209,95 лв., представляваща
вноски на каса по банкови сметки.
На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62
ЗОПДНПИ от Емине Сали Юсуф:
– сумата в размер 1299,95 лв., представляваща
вноски от трети лица по банкови сметки.
На основание чл. 63, ал. 2, т. 4 във връзка с чл. 62
ЗОПДНПИ от Гюнер Закир Узун:
– сумата в размер 15 013 лв., представляваща
вноски от трети лица по банкови сметки.
Делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 28.11.2017 г. от 14 ч. в
Окръжния съд – Разград, пл. Независимост № 1.
Указва на заинтересованите лица, че могат
да предявят своите претенции върху посоченото
имущество, както и датата, за която се насрочва
първото по делото заседание, чрез предявяване
на иск в двумесечен срок от обнародване на
обявлението.
6096
Търговищкият окръжен съд на основание
чл. 76, а л. 1 ЗОПДНПИ обявява на всичк и
заинтересовани, че на 2.05.2017 г. в Окръжния
съд – Търговище, е образувано гр.д. № 112/2017 г.
по искане на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, ЕИК 131463734,
с адрес София, ул. Г. С. Раковски № 112, ет. 3,
срещу Камен Николов Иванов с постоянен адрес:
Варна, ул. Доброволци № 3, ет. 6, ап. 17, и Хава
Алиева Мустафова с постоянен адрес Търговище,
бул. Митрополит Андрей № 1, вх. Г, ет. 3, ап. 6,
за отнемане в полза на държавата на притежавано имущество на обща стойност 157 806,25 лв.,
както следва:
Сумата 5000 лв., представляваща равностойността на притежаваните от Камен Николов Иванов 500 дружествени дяла от капитала на „Алек
вижън“ – ЕООД, ЕИК 202749826, със седалище и
адрес на управление Търговище, бул. Митрополит
Андрей № 1, вх. Г, ет. 3, ап. 6, представлявано от
Камен Николов Иванов.
Сумата 2408,74 лв., представляваща вноски
по картова сметка в евро, IBAN BG 30 RZBB
91554417816905, с титуляр Камен Николов Иванов.
Сумата 3210,70 лв., представляваща преводи
от трети лица по картова сметка в евро, IBAN
BG 30 RZBB 91554417816905, с титуляр Камен
Николов Иванов.
Сумата 375 лв., представляваща преводи от
трети лица по разплащателна сметка № 22011271
с титуляр Камен Николов Иванов.
Недвижим имот, намиращ се в Търговище,
бул. Митрополит Андрей № 1, вх. Г, ет. 3 – втори
жилищен, а именно: самостоятелен обект в сграда – жилище – апартамент № 64 с идентификатор
73626.507.520.1.54, със ЗП 92,23 кв. м, състоящ се
от две стаи, дневна, кухня, баня, тоалетна, килер,
входно антре и четири балкона, ведно с избено
помещение № 11 с полезна площ 8,69 кв. м, ведно
с 123/10000 ид.ч. от общите части на сградата
с идентификатор 73626.507.520.1 и правото на
строеж върху ПИ с идентификатор 73626.507.520.
Товарен автомобил, марка „Пежо“, модел „Боксер“, рег. № Т 2824 МТ, рама № VF3ZCRMNC17634699,
двигател № 10DZ354033346, дата на първа регистрация 12.10.2005 г.
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Мотопед, марка „Пежо“, модел „X Файт 50“,
рег. № Т 1288 Т, рама № VGAS1BBBA00353213,
двигател № FL1B1331105, дата на първа регистрация 29.09.2007 г.
Сумата 1271,32 лв., представляваща вноски по
разплащателна сметка в евро, IBAN BG 33 RZBB
91551417892807, с титуляр Хава Алиева Мустафова.
Сумата 1406,32 лв., представляваща вноски по
разплащателна сметка в щ.д., IBAN BG 84 RZBB
91551117892811, с титуляр Хава Алиева Мустафова.
Сумата 4512,08 лв., представляваща преводи от
трети лица по сметка в левове, IBAN BG 60 BPBI
79431075908601, с титуляр Хава Алиева Мустафова.
Сумата 13 600 лв., представляваща преводи от
трети лица по сметка в левове, IBAN BG 22 BPBI
79434075908601, с титуляр Хава Алиева Мустафова.
Сумата 2500 лв., получена от продажбата
на 50 дружествени дяла от капитала на „Иви
кам“ – ООД, ЕИК 200745035, регистрирано в
Търговския регистър на 8.06.2009 г., със седалище
и адрес на управление Търговище, кв. Запад, бл.
48, вх. Б, ет. 4, ап. 11.
Сумата 8522,09 лв., представляваща разликата между пазарната стойност към датата на
отчуждаване на лек автомобил, марка „Ауди“,
модел А4, рег. № Т 6900 АТ, в размер 9500 лв.
и преобразуваната сума в размер 977,91 лв. за
придобиване на лек автомобил, марка „Фиат“,
модел „Пунто“, peг. № Т 5259 ХТ.
Сумата 5000 лв., представляваща пазарната
стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил, марка „Мерцедес“, модел „С 200“, peг.
№ Т 8282 XT.
Сумата 1200 лв., представляваща пазарната
стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил, марка „Мазда“, модел „323“, рег. № Т
8687 ХТ.
Сумата 10 000 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек
автомобил, марка „БМВ“, модел „320 Д“, рег.
№ Т 2211 МТ.
Сумата 9500 лв., представляваща пазарната
стойност към датата на отчуждаване на лек
автомобил, марка „Ауди“, модел „А6“, рег. № Т
3878 МТ.
В срок до приключване на съдебното дирене
в първата инстанция заинтересованите лица
могат да предявят претенции върху така описаното имущество. Първото съдебно заседание е
насрочено на 6.12.2017 г. от 9,30 ч.
6070
Ямболският окръжен съд, гражданско отделение, IV състав, на основание чл. 76, ал. 1 от
Закона за отнемане в полза на държавата на
незаконно придобито имущество (ЗОПДНПИ)
уведомява, че има образувано гр.д. № 196/2017 г.
по описа на ЯОС въз основа на постъпило мотивирано искане от Комисията за отнемане на
незаконно придобито имущество (КОНПИ) срещу:
Деян Стоянов Дочев с постоянен адрес: Ямбол,
ж.к. Зорница № 5, вх. Г, ет. 3, ап. 36, и Светлана
Ивановна Дочева с постоянен адрес: Ямбол, ж.к.
Зорница № 5, вх. Г, ет. 3, за отнемане в полза
на държавата на имущество на обща стойност
106 152,55 лв., описано подробно в исковата молба,
както следва:
На основание чл. 63, ал. 2, т. 2 във връзка с чл. 62
ЗОПДНПИ от Деян Стоянов Дочев и Светлана
Ивановна Дочева:
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– лек автомобил марка „Ауди“, модел „А 3“,
рег. № У 7317 АМ, рама № WAUZZZ8LZWA081491,
двигател № AKL367635, цвят – червен, дата на
първоначална регистрация 12.06.1998 г., придобит съгласно договор за покупко-продажба на
21.07.2013 г.; пазарна стойност към настоящия
момент: 2500 лв.
На основание чл. 72 и чл. 63, ал. 2, т. 2 във
връзка с чл. 62 ЗОПДНПИ от Деян Стоянов Дочев
и Светлана Ивановна Дочева:
– сумата в размер 6800 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуж даването на товарен автомобил марка „Фиат“,
модел „Дукато 2,5 Д“, рег. № У 8434 АК, рама
№ Z FA 230 0 0 0 05265601, д ви гат ел № 2221074,
цвят – син, дата на първоначална регистрация
3.05.1996 г., придобит с договор за покупко-продажба на 23.12.2008 г. и продаден на 21.07.2009 г.;
– сумата в размер 4000 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаването
на лек автомобил марка „Сеат“, модел „Толедо“,
рег. № У 6728 АН, рама № VSSZZZ1LZZD325840,
двигател № ABS680336, цвят – светлосив металик,
дата на първоначална регистрация 27.10.1995 г.,
придобит с договор за покупко-продажба на
14.03.2011 г. и продаден на 24.03.2011 г.;
– сумата в размер 1200 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаването
на лек автомобил марка „Форд“, модел „Мондео“,
рег. № У 1009 АМ, рама № WF0FXXGBBFVJ61032,
двигател № RKBUJ61032, цвят – лилав металик,
дата на първоначална регистрация 27.03.1997 г.,
придобит с договор за покупко-продажба на
20.12.2011 г. и продаден на 24.04.2014 г.
На основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2,
т. 1 и чл. 62 ЗОПДНПИ от Деян Стоянов Дочев:
– сумата в размер 10 600 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаването на
лек автомобил марка „Фолксваген“, модел „Пасат“,
рег. № У 3925 АВ, рама № WVWZZZ3BZXE353692,
двигател № AHU436089, цвят – сив, дата на първоначална регистрация 28.01.1999 г., придобит с
договор за покупко-продажба на 19.01.2007 г. и
продаден на 24.08.2007 г.;
– сумата в размер 3000 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаването
на лек автомобил марка „Рено“, модел „Еспейс“,
рег. № У 4937 АВ, рама № VF8J637050R345902,
двигател № J7TV772F415913, цвят – сив, дата на
първоначална регистрация 3.03.1994 г., придобит
с договор за покупко-продажба на 22.03.2007 г. и
продаден на 28.01.2009 г.;
– сумата в размер 200 лв., представляваща пазарната стойност към датата на бракуване на лек
автомобил марка „Фолксваген“, модел „Голф 3“,
рег. № У 5733 АВ, рама № WVWZZZ1HZNB000473,
двигател № ABS139627, цвят – червен, дата на
първоначална регистрация 26.05.1992 г., придобит
с договор за покупко-продажба на 9.05.2007 г. и
бракуван на 20.12.2007 г.;
– сумата в размер 5800 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаването
на лек автомобил марка „Ауди“, модел „А 4“, рег.
№ У 0547 АК, рама № WАUZZZ8DZTA046560,
двигател № 1Z591392, цвят – сигнално червен,
дата на първоначална регистрация 14.09.1995 г.,
придобит с договор за покупко-продажба на
22.11.2007 г. и продаден на 22.01.2009 г.
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На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка чл. 62
ЗОПДНПИ от Деян Стоянов Дочев:
– су мата в размер 9034,95 евро с левова
ра внос т ой нос т 17 670,83 л в., п редс та вл я ваща внесени суми на каса по спестовен влог
№ BG61PIRB80444601845824 в евро в „Банка
Пиреос България“ – АД, с титуляр Деян Стоянов Дочев;
– сумата в размер 602,56 евро, или 1177,92 лв.,
представляваща вноски от трети лица по спестовен влог № BG61PIRB80444601845824 в евро в
„Банка Пиреос България“ – АД, с титуляр Деян
Стоянов Дочев;
– сумата в размер 265,01 евро, или 518,32 лв.,
представл яваща начислена лихва по срочен
депозит № BG95IABG70942400614900 в евро в
„Интернешънъл Асет Банк“ – АД, с титуляр
Деян Стоянов Дочев;
– сумата в размер 2000 лв., представляваща вноска на каса по сметка № BG73UBBS80022015562720
в левове в „Обединена българска банка“ – АД, с
титуляр Деян Стоянов Дочев;
– сумата в размер 1200 лв., представляваща непреобразувана сума по срочен депозит № 16589076
в левове в „Банка ДСК“ – АД, с титуляр Деян
Стоянов Дочев;
– сумата в размер 500 лв., представляваща непреобразувана сума по срочен депозит № 16920482
в левове в „Банка ДСК“ – АД, с титуляр Деян
Стоянов Дочев;
– сумата в размер 700 лв., представляваща непреобразувана сума по срочен депозит № 17013090
в левове в „Банка ДСК“ – АД, с титуляр Деян
Стоянов Дочев;
– сумата в размер 1000 лв., представляваща непреобразувана сума по срочен депозит № 17020532
в левове в „Банка ДСК“ – АД, с титуляр Деян
Стоянов Дочев;
– сумата в размер 1200 лв., представляваща непреобразувана сума по срочен депозит № 17039707
в левове в „Банка ДСК“ – АД, с титуляр Деян
Стоянов Дочев;
– сумата в размер 918,96 лв., представляваща непреобразувана сума по срочен депозит № 17156516
в левове в „Банка ДСК“ – АД, с титуляр Деян
Стоянов Дочев;
– сумата в размер 1000 лв., представляваща непреобразувана сума по срочен депозит № 17225840
в левове в „Банка ДСК“ – АД, с титуляр Деян
Стоянов Дочев;
– сумата в размер 1000 лв., представляваща непреобразувана сума по срочен депозит № 17319639
в левове в „Банка ДСК“ – АД, с титуляр Деян
Стоянов Дочев;
– сумата в размер на 500 лв., представляваща непреобразувана сума по срочен депозит
№ 17373404 в левове в „Банка ДСК“ – АД, с
титуляр Деян Стоянов Дочев;
– сумата в размер 500 лв., представляваща непреобразувана сума по срочен депозит № 17479292
в левове в „Банка ДСК“ – АД, с титуляр Деян
Стоянов Дочев;
– сумата в размер 200 лв., представляваща непреобразувана сума по срочен депозит № 17605976
в левове в „Банка ДСК“ – АД, с титуляр Деян
Стоянов Дочев;
– сумата в размер 500 лв., представляваща непреобразувана сума по срочен депозит № 18039811
в левове в „Банка ДСК“ – АД, с титуляр Деян
Стоянов Дочев;
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– сумата в размер 500 лв., представляваща непреобразувана сума по срочен депозит № 18063268
в левове в „Банка ДСК“ – АД, с титуляр Деян
Стоянов Дочев;
– сумата в размер 1000 лв., представляваща непреобразувана сума по срочен депозит № 18140219
в левове в „Банка ДСК“ – АД, с титуляр Деян
Стоянов Дочев;
– сумата в размер 2000 лв., представляваща непреобразувана сума по срочен депозит № 18155710
в левове в „Банка ДСК“ – АД, с титуляр Деян
Стоянов Дочев;
– сумата в размер 300 лв., представляваща непреобразувана сума по срочен депозит № 18195040
в левове в „Банка ДСК“ – АД, с титуляр Деян
Стоянов Дочев;
– сумата в размер 700 лв., представляваща непреобразувана сума по срочен депозит № 18246543
в левове в „Банка ДСК“ – АД, с титуляр Деян
Стоянов Дочев;
– сумата в размер 9180,04 лв., представляваща
внесена сума на каса и начислени лихви по срочен
депозит № 18269244 в левове в „Банка ДСК“ – АД,
с титуляр Деян Стоянов Дочев;
– сумата в размер 1286,30 лв., представляваща
начислена лихва по многофакторен спестовен
влог № BG37UNCR70004500007787 в левове в
„УниКредит Булбанк“ – А Д, с титуляр Деян
Стоянов Дочев;
– сумата в размер 4340,05 евро, или 8488,40 лв.,
представляваща вноски на каса по срочен депозит № BG95IABG70942400614900 в евро в „Интернешънъл Асет Банк“ – АД, с титуляр Деян
Стоянов Дочев;
– сумата в размер 1451,15 лв., представляваща
вноска по срочен депозит № 13965670 в щатски
долари (щ.д.) в „Банка ДСК“ – АД, с титуляр
Деян Стоянов Дочев;
– сумата в размер 60,63 лв., представляваща
лихви по срочен депозит № 13965670 в щатски
долари (щ.д.) в „Банка ДСК“ – АД, с титуляр
Деян Стоянов Дочев;
– сумата в размер 1500 лв., представляваща
остатък от вноска по срочен депозит № 13647059
в левове в „Банка ДСК“ – АД, с титуляр Деян
Стоянов Дочев;
– сумата в размер 15 000 лв., представляваща
вноска на каса по многофакторен спестовен влог
№ BG37UNCR70004500007787 в левове в „УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр Деян Стоянов Дочев.
Съгласно определение от 24.07.2017 г. по гр.д.
№ 196/2017 г. по описа на Ямболския окръжен
съд съдът определя едномесечен срок считано от
датата на обнародване на обявлението в „Държавен
вестник“, в който заинтересованите лица могат да
предявят своите претенции върху имуществото,
предмет на иска, като предявят претенциите си
пред Окръжния съд – Ямбол. Гражданско дело
№ 196/2017 г. по описа на Ямболския окръжен
съд е насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 13.12.2017 г. от 10 ч.
6071

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
3. – Изпълнителното бюро на Националния
политически съвет на Политическа партия „Възраждане на отечеството“ свиква на основание
чл. 32, ал. 3 във връзка с ал. 4 от устава на ППВО
и чл. 26 ЗЮЛНЦ редовен конгрес на ПП „Въз-
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раждане на отечеството“ на 30.09.2017 г. в 14 ч.
в залата на Славянското дружество в България,
София, ул. Славянска № 6, при следния дневен
ред: 1. отчетен доклад на Националния политически съвет за периода от последния конгрес до
настоящия; 2. отчетен доклад на Общопартийната контролна комисия за периода от последния
конгрес до настоящия; 3. приемане на решения
по отчетите на Национален политически съвет
и Общопартийната контролна комисия; 4. приемане на решения по изменение и допълнение
на Устава на ППВО; 5. избор на Национален
политически съвет и Контролен съвет; 6. избор на
председател на ПП „Възраждане на отечеството“;
7. промяна на наименованието на Политическа
партия „Възраждане на отечеството“ и адреса
на управлението.
6196
1. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Българско сдружение на родовете
от Македония“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 11.10.2017 г. в 18 ч. в
Овалната зала на БЧК, София, бул. Джеймс Баучер
№ 76, със следния дневен ред: 1. промяна в седалището и адреса на управление на сдружението; 2.
изменение на устава на сдружението; 3. промяна
в управителния съвет на сдружението; 4. разни.
6011
3. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
„Движение на хората с увреждания“ – София,
на основание чл. 26, ал. 1 ЗЮЛНЦ и по своя
инициатива свиква редовно общо събрание на
11.10.2017 г. в 17 ч. в София, ул. Г. С. Раковски
№ 112, ет. 2, при следния дневен ред: 1. приемане
на отчет за дейността за 2016 г.; 2. приемане на
годишния финансов отчет за 2016 г.; 3. приемане
на основни насоки и програма за дейността на
сдружението за 2018 г.; 4. приемане на бюджет
на сдружението за 2018 г.; 5. освобождаване от
длъжност и от отговорност на настоящия състав на управителния съвет на сдружението; 6.
избор на нов състав на управителния съвет на
сдружението; 7. разни. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание се
отлага с един час и ще се проведе същия ден в
18 ч., на същото място и при същия дневен ред.
6054
7. – Уп ра ви т е л н и я т с ъве т на сд ру жен ие
„Център за психологически увреждания“ – София, на основание чл. 26, ал. 1 ЗЮЛНЦ по своя
инициатива свиква редовно общо събрание на
11.10.2017 г. в 17 ч. в София, ул. Г. С. Раковски
№ 112, при следния дневен ред: 1. приемане на
отчет за дейността за 2016 г.; 2. приемане на годишния финансов отчет за 2016 г.; 3. приемане
на основни насоки и програма за дейността на
сдружението за 2018 г.; 4. приемане на бюджет
на сдружението за 2018 г.; 5. промяна в състава
на управителния съвет; 6. промяна на устава; 7.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ общото събрание се отлага с един час
и ще се проведе същия ден в 18 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
6055
11. – Управителният съвет на сдружение „Софийски приятели“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
и чл. 20 от устава на сдружението свиква общо
събрание на сдружението на 19.10.2017 г. в 10 ч.
в София, ул. Андрей Ляпчев № 51, ет. 2, при
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следния дневен ред: 1. вземане на решение на
ОС за започване на процедура по ликвидация на
сдружение „Софийски приятели“; 2. вземане на
решене на ОС за прекратяване на дейността на
сдружението; 3. определяне на срок на ликвидацията; 4. приемане на първоначален ликвидационен
отчет и баланс на сдружението; 5. назначаване
на ликвидатор; 6. определяне възнаграждението
на ликвидатора. Поканват се всички членове да
присъстват на събранието. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание
ще се проведе на 19.10.2017 г. в 11 ч. на същото
място и при същия дневен ред.
6183
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Баскетболен клуб „Буба Баскетбол“ – София, на основание чл. 27 (1) 1 от
устава на сдружението и чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 20.10.2017 г. в 12 ч. в офиса
на ул. Г. С. Раковски № 187 при следния дневен
ред: 1. отчет на дейността на клуба; 2. промени в
членството на клуба; 3. промени в управителния
съвет на клуба; 4. разни.
6164
4. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Български информационен консорциум“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 23.10.2017 г. в 15,30 ч. в
София, бул. Мотевидео № 21, при следния дневен
ред: 1. промяна в устава на сдружението; 2. избор
на управителен съвет; 3. отчет за дейността на
управителния съвет през 2017 г.; 4. приемане на
годишен счетоводен отчет за 2016 г.; 5. приемане на бюджет за 2018 г.; 6. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 16,30 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
6215
236. – Управителният съвет на Българското
сдружение на болните от болестта на Бехтерев – анкилозиращ спондилит, София, на основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо
събрание на 4.11.2017 г. в 13 ч. в София, зала 73,
ул. Княз Борис № 73, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на БСБББ – АС от 1.01.2016 г.
до 31.12.2016 г.; 2. приемане на годишен бюджет
на сдружението за 2017 г.; 3. разни. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе същия ден в 14 ч., на
същото място и при същия дневен ред. Поканват се всички членове на сдружението да вземат
участие в събранието.
6072
11. – Управителният съвет на ФК „Асеновец-2005“ – Асеновград, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ и решение от 1.08.2017 г. свиква общо
събрание на сд ру жениет о на 10.10.2017 г. в
17,30 ч. на ул. Цар Иван Асен ІІ № 38Е, ет. 3,
при следния дневен ред: 1. приемане отчета на
ФК „Асеновец-2005“ за 2016 г.; 2. освобождаване
от длъжност и отговорност на членове на УС; 3.
избор на нови членове на ФК; 4. избор на нови
членове на УС на ФК; 5. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе в 18,30 ч. същия ден, на същото
място и при същия дневен ред.
6042
2. – Управителният съвет на сдружение „Ботев Върбово“, Белоградчик, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 7.10.2017 г. в
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19 ч. в София, ж.к. Южен парк, бл. 29, вх. А, ет. 2,
ап. 3, при следния дневен ред: 1. приемане на
нов член на сдружението; 2. разни. Материалите
за общото събрание са на разположение на членовете в седалището на сдружението. Поканват
се всички членове да присъстват на събранието.
6073
8. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сдру жение
„Център за стратегии по проблемите на малцинствата“ – Варна, на основание чл. 26, ал. 3
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 1.10.2017 г. в
17 ч. на адрес: Варна, ул. Мара Гидик № 70, при
следния дневен ред: l. нa база чл. 59 от устава
на сдружението се прави предложение същото
да се преобразува от частна полза в обществена
полза; 2. предложение за избор на нов управителен съвет; 3. други.
6216
6. – Управителни ят съвет на ШК „К аиса – Варн а“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо годишно отчетно събрание на 8.10.2017 г. в
17 ч. в офиса на ШК „Каиса – Варна“ на ул. Сава
Доброплодни № 21, ет. 3, ап. 5, при следния дневен
ред: 1. отчетен доклад за дейността на клуба; 2.
смяна на председател и УС; 3. промяна в устава
на клуба; 4. разни.
5992
1. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел в обществена полза „Хандбален
клуб „Пирин – Гоце Делчев“, гр. Гоце Делчев,
на основание чл. 26, ал. 1 ЗЮЛНЦ във връзка с
чл. 35, ал. 1 от устава свиква общо събрание на
сдружението на 10.10.2017 г. в 16,30 ч. в сградата
на спортната зала в гр. Гоце Делчев на ул. Дунав
при следния дневен ред: 1. промяна на броя на
членовете и състава на управителния съвет на
сдружението; 2. промяна на адреса на управление
на сдружението; 3. изменение и допълнение на
устава на сдружението; 4. разни.
6184
3. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Сдружение на обучители и
изследователи в България по Обща медицина“
(СОИБОМ) – Пловдив, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ и чл. 17.2 от устава на сдружението свиква общо събрание на СОИБОМ на 29.09.2017 г. в
17 ч. в конферентната зала на хотел „Сол Несебър
Бей“, Несебър, при следния дневен ред: 1. прием
на нови членове; 2. отчети – на председателя на
УС, ковчежника, председатели на комисии; 3.
разни. Поканени за участие са всички членове на
сдружението. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 18 от устава на сдружението събранието се отлага с един час при същия
дневен ред и се счита за законно независимо от
броя на присъстващите.
6074
217. – Управителният съвет на ЛРД „Гларус“ – Поморие, на основа н ие ч л. 26, а л. 3
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на дружеството
на 29.09.2017 г. в 18,30 ч. в заседателната зала
в сграда на дружеството в Поморие, ул. Княз
Борис № 55, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на управителния съвет за 2016 г. и
мандата, който приключва през 2017 г. 2. отчет
за дейността на КРК; 3. приемане на годишен
план за дейността на сдружението за 2017 г.; 4.
приемане на финансов годишен план за дейността и щатното разписание на сдружението за
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2017 г.; 5. определяне размера на членския внос
за 2018 г.; 6. промяна в устава на сдружението;
7. избор на управителен съвет и КРК на сдружението; 8. избор на делегати на общото събрание
на НЛРС – СЛРБ; 9. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание
ще се проведе същия ден в 19,30 ч.
6097
3. – Управителният съвет на СНЦ „Рибарско
сдружение Приморско“ на основание чл. 21, ал. 3
от устава и чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 30.09.2017 г. в 15 ч. в Приморско в Рибарския
заслон на сдружението при следния дневен ред:
1. промяна на устава на сдружението; 2. избор на
нов УС; 3. разни. Присъствието е задължително.
При невъзможност за присъстване може да се
упълномощи друг член на сдружението. Съгласно чл. 24 всеки член на сдружението може да
представлява не повече от трима неприсъстващи
членове на основание писмено пълномощно.
Преупълномощаване не се допуска.
6165
4. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
„Център за трансфер на ноу-хау в текстилната
индустрия“, Русе, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
и чл. 28, ал. 2 от устава на сдружението свиква
редовно общо събрание на членовете на сдружението на 16.10.2017 г. в Русе, бул. България № 125,
в 10 ч. при следния дневен ред: 1. прекратяване
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на сдружение „Център за трансфер на ноу-хау в
текстилната индустрия“; 2. определяне срок на
ликвидационното производство; 3. избор на ликвидатор; 4. приемане на начален ликвидационен
баланс; 5. възлагане на ликвидатора да предприеме необходимите действия пред Окръжния
съд – Русе, и ТД на НАП за прекратяването на
сдружението. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе
на 16.10.2017 г. в 11 ч. на същото място и при
същия дневен ред. Материалите за събранието са
на разположение на учредителите на посочения
по-горе адрес всеки работен ден от 9 до 17 ч.
6217
15. – Съветът на настоятелите на Училищното
настоятелство при ОУ „Св. св. Кирил и Методий“,
с. Костиево, община „Марица“, област Пловдив,
на основание чл. 26, ал. 1, 2 и 3 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 13.10.2017 г. в 17 ч. в сградата
на училището в с. Костиево при следния дневен
ред: 1. отчетен доклад за дейността на Съвета
на настоятелите през периода 2012 – 2017 г.; 2.
доклад на проверителната комисия; 3. промени в
устава на УН; 4. освобождаване на досегашното
ръководство от отговорност; 5. избор на ново
ръководство. Поканват се всички училищни
настоятели, родители, симпатизанти и радетели
на българското училище.
5993
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