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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
местн ите данъци и такси (обн., ДВ, бр. 117
от 1997 г.; изм., бр. 71, 83, 105 и 153 от 1998 г.,
бр. 103 от 1999 г., бр. 34 и 102 от 2000 г., бр. 109
от 2001 г., бр. 28, 45, 56 и 119 от 2002 г., бр. 84
и 112 от 2003 г., бр. 6, 18, 36, 70 и 106 от 2004 г.,
бр. 87, 94, 100, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 36
и 105 от 2006 г., бр. 55 и 110 от 2007 г., бр. 70
и 105 от 2008 г., бр. 12, 19, 41 и 95 от 2009 г.,
бр. 98 от 2010 г., бр. 19, 28, 31, 35 и 39 от 2011 г.;
Решение № 5 от 2012 г. на Конституционния
съд – бр. 30 от 2012 г.; изм., бр. 53, 54 и 102 от
2012 г., бр. 24, 30, 61 и 101 от 2013 г., бр. 105
от 2014 г., бр. 14, 35, 37, 79 и 95 от 2015 г. и
бр. 32, 43, 74, 80 и 97 от 2016 г.)
§ 1. В чл. 5а, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. Създава се нова т. 7:
„7. данни от значение за определяне на
таксата за битови отпадъци, като обхватът на
данните се определя със заповедта по ал. 2;“.
2. Досегашната т. 7 става т. 8.
§ 2. Член 62 се изменя така:
„Чл. 62. Таксата за битови отпадъци се заплаща за извършваните от общината услуги по:
1. събиране и транспортиране на битови
отпадъци до съоръжения и инсталации за
тяхното третиране;
2. третиране на битовите отпадъци в съ
оръжения и инсталации;
3. поддържане на чистотата на териториите
за обществено ползване в населените места и
селищните образувания в общината.“
§ 3. Член 63 се изменя така:
„Чл. 63. (1) Такса за битови отпадъци се
заплаща за извършвани от общината услуги
по чл. 62 на територията на общината.
(2) Видът на предлаганите услуги по чл. 62
на територията на общината, както и честотата
на събиране и транспортиране на битовите

отпадъци се определят със заповед на кмета на общината и се обявяват публично до
31 октомври на предходната година.“
§ 4. В чл. 64 ал. 1 се изменя така:
„(1) Таксата по чл. 62 се заплаща от лицата по чл. 11 за имотите на територията на
общината.“
§ 5. Член 66 се изменя така:
„Чл. 66. (1) Дейностите по предоставяне на
услугите по чл. 62 включват:
1. събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до инсталации и съоръжения
за третирането им, както и осигуряване на
съдове за събиране на битовите отпадъци, с
изключение на разделното събиране, предварителното съхраняване и транспортирането
на битовите отпадъци, попадащи в управлението на масово разпространени отпадъци
по Закона за управление на отпадъците – за
услугата по чл. 62, т. 1;
2. третиране на битови отпадъци, необхванати в управлението на масово разпространените
отпадъци, както и проучване, проектиране,
изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци и/или други инсталации или съоръжения
за оползотворяване и/или обезвреждане на
битови отпадъци – за услугата по чл. 62, т. 2;
3. поддържане на чистотата на уличните платна, площадите, алеите, парковите и
другите територии от населените места и
селищните образувания в общината, предназначени за обществено ползване – за услугата
по чл. 62, т. 3.
(2) Всичк и относими за ка лен дарната
година разходи на общината за извършване
на дейности по предоставяне на услугите по
чл. 62 се включват в план-сметка за годината
за всяка от услугите по чл. 62 и по източници
на финансиране.
(3) План-сметката за годината:
1. се изготвя по образец и ред, определени
с наредба на Министерския съвет;
2. се одобрява с решение на общинския
съвет преди изтичането на срока по чл. 84,
ал. 4 от Закона за публичните финанси, като
проектът на решение за одобряване на плансметката заедно с проектите на доклад на
вносителя и на план-сметката се публикуват
за обществено обсъждане на интернет страницата на общината в срока по чл. 69, ал. 2
от Административнопроцесуалния кодекс; в
случай че законът за държавния бюджет за
съответната година не бъде приет до 25 декември на предходната година от Народното
събрание, план-сметката се приема в срок
до 15-и януари;
3. подлежи на проверка от Сметната палата.
(4) Разходите от план-сметката по ал. 2
се финансират със средства от таксата за
битови отпадъци и от други източници при
спазване на изискванията, приложими за
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съответния източник на финансиране. Други
източници на финансиране са средства от
Оперативна програма „Околна среда“, от
Предприятието за управление на дейностите
по опазване на околната среда и от други
публични източници, както и приходите на
общината от оползотворяване на битови
отпадъци и другите общински средства и
приходи, различни от приходите от таксата
за битови отпадъци.
(5) Разходите за контрол по чл. 112, ал. 1,
т. 1 от Закона за управление на отпадъците по
отношение на битовите отпадъци и разходите
за почистване на нерегламентирано изхвърляне
на битови отпадъци и тяхното третиране се
включват в план-сметката по ал. 3 и могат
да се финансират със средствата от таксата
за битови отпадъци.
(6) С разходите за извършване на дейностит е
по предоставяне на услугите по чл. 62, които са
за сметка на други източници на финансиране,
се намалява общата стойност на разходите по
предоставяне на услугите по чл. 62 за определяне на таксата за битови отпадъци.
(7) Обезпеченията по чл. 60 и отчисленията
по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците, когато се правят за битови отпадъци от
общини, се включват в план-сметката като
разход за дейности по ал. 1, т. 2 за годината,
в която подлежат на превеждане от общината
по съответната сметка. Натрупаните средства
от обезпеченията по чл. 60 и отчисленията
по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците, когато се правят за битови отпадъци
от общини, са друг източник на финансиране
на разходите от план-сметката в годината на
извършване на съответния разход.
(8) Средствата за придобиване на актив,
чиято стойност надвишава стойностния праг
на същественост, приет от общината, и който
се очаква да бъде използван през повече от
една календарна година, се разделят на срока
на използване на актива и в план-сметката
се включва съответстващата за календарната
година част от тези средства. Не се включват в
план-сметката за сметка на таксата за битови
отпадъци средства за придобиване на актив,
които се финансират с публични средства по
проект, програма или процедура с изключение
на съфинансирането от общината.
(9) Неусвоените от предходната календарна
година средства от таксата за битови отпадъци
са друг източник за финансиране на разходите
по ал. 2 при изготвяне на план-сметката по
ал. 3. Приходите от глоби и имуществени
санкции по Закона за управление на отпадъците, наложени във връзка с нерегламентирано изхвърляне или третиране на битови
отпадъци, са друг източник за финансиране
на разходите от план-сметката по ал. 3.
(10) В случай че общината използва други
общински приходи за покриване на действително направени разходи, надхвърлящи
предвидените в план-сметката за предходната
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година разходи за сметка на таксата за битови
отпадъци, се допуска включване на тези разходи
в план-сметката по ал. 3 за сметка на таксата
за битови отпадъци. Включването на разходи
в план-сметката по ал. 3 за сметка на таксата за битови отпадъци по изречение първо в
случаите на придобиване на активи по ал. 8 е
в размер на разликата между предвидените в
план-сметката за предходната година разходи и
преизчислената по реда на ал. 8, съответстваща
за предходната година част от действително
направените разходи. Изречение първо не се
прилага в случаите по чл. 8, ал. 4.
(11) Когато в приет от Сметната палата
одитен доклад или по друг начин е установено, че в план-сметка за предходна година
са включени разходи, които не са разходи за
дейности по предоставяне на услуга по чл. 62,
план-сметката, която предстои да приеме
общинският съвет, се коригира в намаление
със стойността на тези разходи. Размерът на
коригираните разходи е за сметка на други
приходи на общината.
(12) Когато в приет от Сметната палата
одитен доклад или по друг начин е установено,
че средства от такса за битови отпадъци са
изразходвани през предходна година за дейности, различни от тези по предоставяне на
съответната услуга по чл. 62, план-сметката,
която предстои да приеме общинският съвет,
се коригира в намаление със стойността на
използваните не по предназначение средства
и тези разходи са за сметка на други приходи
на общината.
(13) Разходите за сметка на таксата за
битови отпадъци за текущата година се определят общо и за всяка услуга по чл. 62,
като разходите за извършване на дейности по
предоставяне на услугите по чл. 62, отразени
в план-сметката по ал. 3, се намаляват с разходите, които са за сметка на други източници
на финансиране, и се коригират със сумите
по ал. 11 и 12.“
§ 6. Член 67 се изменя така:
„Чл. 67. (1) Размерът на таксата за битови
отпадъци за всяко задължено лице се определя
за календарна година при спазване на принципа за понасяне на разходите от причинителя
или притежателя на отпадъците.
(2) Размерът на таксата за битови отпадъци
за всяко задължено лице е сумата от размера
на таксата за всяка услуга по чл. 62, която се
определя, като разходите за сметка на таксата
за битови отпадъци за текущата година от
план-сметката, формирани по реда на чл. 66,
ал. 13 за всяка услуга по чл. 62, се разпределят, като се приложи съответният начин
за изчисление в зависимост от приетите от
общинския съвет основи за услугите по чл. 62.
(3) Размерът на таксата за единица основа
се определя в левове за всяка календарна година и се приема с решението на общинския
съвет по чл. 66, ал. 3, т. 2 за одобряване на
план-сметката.
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(4) Количеството битови отпадъци е водеща
основа за определяне на размера на таксата
за битови отпадъци.
(5) Общинският съвет може да приеме
основа или основи, различни от посочената в ал. 4, при условие че съществуват
обективни обстоятелства, възпрепятстващи
прилагането є.
(6) Общинският съвет приема основите за
изчисляване размера на таксата за всяка от
услугите по чл. 62 с наредбата по чл. 9. Решението за приемане или изменение на наредбата
по чл. 9 съдържа и мотивите, придружени с
анализ, за избор на определената основа, а в
случаите по ал. 5 – и мотиви за неприлагане
на основата по ал. 4, както и вида и източника на информация за изчисляване размера
на таксата за битови отпадъци.
(7) Преди внасяне за разглеждане на заседание на общинския съвет проектът на наредба
по чл. 9 се публикува за обществено обсъждане
по реда на чл. 26 от Закона за нормативните
актове. Заедно с проекта на наредба по чл. 9
на интернет страницата на съответната община
се публикува и решението по ал. 6.
(8) Основите за определяне на размера на
таксата за битови отпадъци, които общинският
съвет може да приеме, са:
1. за услугата по събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и
инсталации за тяхното третиране:
а) индивидуално определено количество
битови отпадъци за имота, включително чрез
торби с определена вместимост и товароносимост;
б) количество битови отпадъци за имота,
определено съобразно броя и вместимостта на необходимите съдове за събиране на
битовите отпадъци и честотата за тяхното
транспортиране;
в) брой ползватели на услугата в имота;
2. за услугата по третиране на битовите
отпадъци в съоръжения и инсталации:
а) индивидуално определено количество
битови отпадъци за имота, включително чрез
торби с определена вместимост и товароносимост;
б) количество битови отпадъци за имота,
определено съобразно броя и вместимостта на необходимите съдове за събиране на
битовите отпадъци и честотата за тяхното
транспортиране;
в) брой ползватели на услугата в имота;
3. за услугата по поддържане на чистотата
на териториите за обществено ползване в
населените места и селищните образувания
в общината:
а) брой ползватели на услугата в имота;
б) разгъната застроена и/или незастроена
площ на недвижимия имот.
(9) Общинският съвет може да приеме различни основи за отделните населени места,
за отделните зони в тях, за селищните образувания, за различните категории задължени
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лица и за отделните услуги по чл. 62, като
бъдат посочени изрично мотивите за различните основи.
(10) При приемане на основа индивидуално
определено количество битови отпадъци за
имота чрез торби с определена вместимост и
товароносимост същите се закупуват от задължените лица по ред, определен в наредбата по
чл. 9. С наредбата по чл. 9 общинският съвет
може да определи минимален брой торби,
които да бъдат закупени от задължено лице
за календарна година, съобразен с извършения
анализ за минималното количество битов
отпадък, генерирано от един ползвател на
услугата в дадено населено място, селищно
образувание или зона. Когато закупените за
годината торби надхвърлят действително изразходваните през годината, останалите торби
се използват през следващата година, като се
приспаднат от определения за нея минимален
брой и се заплаща само разликата.
(11) При приемане на основа:
1. „брой ползватели на услугата в имота“
или „разгъната застроена и/или незастроена
площ на недвижимия имот“ общинският съвет
при определяне на размера на таксата за битови отпадъци може да приема допълнително
диференциране съобразно населените места
в общината и отделните зони в тях, вида на
имота, неговото предназначение и вида на
извършваната в имота икономическа дейност;
2. „индивидуално определено количество
битови отпадъци за имота, включително чрез
торби с определена вместимост и товаро
носимост“ или „количество битови отпадъци за имота, определено съобразно броя
и вместимостта на необходимите съдове за
събиране на битовите отпадъци и честотата
за тя х ното т ранспорт иране“ общинск и я т
съвет при определяне размера на таксата
за битови отпадъци може да приема допълнително диференциране съобразно вида на
битовия отпадък.
(12) Начинът за изчисляване на размера
на таксата за битови отпадъци при прилагане
на основите по ал. 8 се определя с наредбата
по чл. 66, ал. 3, т. 1.
(13) Лицата по чл. 64 декларират обстоятелства, които имат значение за изчисляване
на размера на таксата за битови отпадъци по
ал. 12, както и всяка тяхна промяна чрез подаване на декларация по образец, ред и срок,
определени в наредбата по чл. 9.
(14) Когато лицата по чл. 64 не декларират
обстоятелствата по ал. 13, тези обстоятелства
се определят служебно за целите на изчисляване на размера на таксата за битови отпадъци по ред, определен от общинския съвет
в наредбата по чл. 9.
(15) Управителят или председателят на
управителния съвет на етажната собственост
ежегодно до 31 октомври подава справка по
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образец, определен в наредбата по чл. 9, за
броя на ползвателите по имоти в етажната
собственост.
(16) Кметът на общината организира събирането и поддържането на информация за
броя на ползвателите на услугите по чл. 62 в
имотите на територията на общината, както и
на друга информация, определена в наредбата
по чл. 9, в срок до 31 октомври, в случаите
по ал. 8, т. 1, буква „в“, т. 2, буква „в“ и т. 3,
буква „а“.
(17) Кметът на общината осигурява необходимата информация и създава условия за
прилагане на основите по ал. 8, т. 1, букви
„а“ и „б“ и т. 2, букви „а“ и „б“, с изключение
на случаите по ал. 5, в срок до 31 декември
на предходната година.
(18) Общият размер на начислените задължения за текущата година на лицата по чл. 64
следва да е не по-голям от разходите за сметка
на таксата за битови отпадъци от план-сметката, формирани по реда на чл. 66, ал. 13.“
§ 7. Член 68 се изменя така:
„Чл. 68. (1) Не се допускат изменения на
начина на определяне и на размера на таксата
за битови отпадъци в течение на годината.
(2) Когато в срока по чл. 66, ал. 3, т. 2 общинският съвет не е одобрил план-сметката,
размерът на таксата за годината се определя,
като разходите за сметка на такса битови отпадъци за предходната година се коригират
по реда на чл. 66, ал. 13 и се разпределят в
съответствие с последно одобрените видове
основи по чл. 67, ал. 8. Разходите за обезпеченията по чл. 60 и отчисленията по чл. 64
от Закона за управление на отпадъците се
включват в съответстващия им за текущата
година размер.“
§ 8. В чл. 69 ал. 2 се изменя така:
„(2) Общината уведомява лицата по чл. 64
за дължимите от тях такси за съответния
период общо и по видове услуги по чл. 62,
както и за сроковете за плащане.“
§ 9. Член 71 се изменя така:
„Чл. 71. Не се събира такса за:
1. услугата по чл. 62, т. 1 и дейността по
третиране на битовите отпадъци – част от
услугата по чл. 66, ал. 1, т. 2, за имоти, които
попадат в райони, в които тези услуги не се
предоставят от общината;
2. услугата по чл. 62, т. 1 и дейността по
третиране на битовите отпадъци – част от
услугата по чл. 66, ал. 1, т. 2, когато имотът е
незастроен или не се ползва през цялата година
и е подадена декларация по образец и ред, определени с наредбата по чл. 9, от задълженото
лице до 31 октомври на предходната година
в общината по местонахождението на имота;
3. услугата по чл. 62, т. 1, когато задължените лица са сключили договор за обслужване
с лица, получили регистрационен документ по
Закона за управление на отпадъците за събиране и транспортиране на битовите отпадъци
до съответните съоръжения и инсталации, и
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са декларирали по ред, определен с наредбата
по чл. 9, това обстоятелство до 31 октомври
на предходната година в общината по местонахождението на имота.“
§ 10. В глава трета, раздел І се създава
чл. 71б:
„Чл. 71б. (1) Ежегодно в срок до 15 февруари на интернет страницата на общината във
формат, определен с наредбата по чл. 66, ал. 3,
т. 1, се публикуват информация и данни за:
1. одобрената план-сметка по видове услуги
по чл. 62;
2. приетите основи за изчисляване на таксата за битови отпадъци и размера на таксата
за единица основа за текущата година;
3. о т чет ени т е разходи за п ред ходната
година по видове услуги по чл. 62 и по бюджетни показатели съгласно утвърдената от
министъра на финансите единна бюджетна
класификация за съответната година, както
и друга информация и данни за отчетените
разходи за предходната година в съответствие
с приетата от общинския съвет основа;
4. отчетените количества събрани и третирани битови отпадъци за предходната година.
(2) Ежегодно в срок до 31 март Националното сдружение на общините в Република
България публикува обобщената информация
по ал. 1 по общини, по области и на национално ниво.“
§ 11. В глава трета, раздел І се създава
чл. 71в:
„Чл. 71в. Декларациите по този раздел могат
да се подават и по електронен път по реда на
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.“
§ 12. В чл. 123 се създават ал. 4 и 5:
„(4) За неизпълнение на задължението
по чл. 67, ал. 13, както и при деклариране
на неверни данни и обстоятелства, водещи
до намаляване или освобождаване от такса
битови отпадъци, на лицата по чл. 64 се
налага глоба в размер от 10 до 400 лв., съответно имуществена санкция в размер от
100 до 3000 лв.
(5) За неизпълнение на задължението по
чл. 67, ал. 15 на управителя или председателя на управителния съвет се налага глоба в
размер от 50 до 1000 лв.“
§ 13. Създава се чл. 130:
„Чл. 130. (1) За неизпълнение на задължението по чл. 67, ал. 16 на кмета на общината
се налага глоба от 500 до 2500 лв. за всяка
година, за която липсва информация за броя
на ползвателите на услугите по чл. 62 в имотите на територията на общината.
(2) За неизпълнение на задължението по
чл. 67, ал. 17 на кмета на общината се налага
глоба от 500 до 2500 лв.
(3) За неизпълнение на задължението по
чл. 71б, ал. 1 на кмета на общината се налага
глоба от 500 до 2500 лв.
(4) Актовете за установяване на нарушенията се съставят от длъжностни лица на
Агенцията за държавна финансова инспекция,
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а наказателните постановления се издават от
министъра на финансите или от оправомощени
от него длъжностни лица.
(5) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на
наказателните постановления се извършват
по реда на Закона за административните нарушения и наказания.“
§ 14. В § 1 от допълнителните разпоредби
се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 8 след думите „съдовете за“ се добавя „събиране на“.
2. В т. 9 след думите „съдове за“ се добавя
„събиране на“.
3. Точка 16 се изменя така:
„16. „Основа“ е показател, на базата на
който се разпределят разходите за сметка на
таксата за битови отпадъци от одобрената
план-сметка към задължените лица. За целите
на определяне на таксата за битови отпадъци
мерната единица за основата количество битови отпадъци е килограм или литър.“
4. Създават се т. 39 – 46:
„39. „Масово разпространени отпадъци“ са
отпадъци по смисъла на § 1, т. 7 от допълнителните разпоредби на Закона за управление
на отпадъците.
40. „Притежател на отпадъци“ е понятие
по смисъла на § 1, т. 29 от допълнителните
разпоредби на Закона за управление на отпадъците.
41. „Причинител на отпадъци“ е понятие
по смисъла на § 1, т. 30 от допълнителните
разпоредби на Закона за управление на отпадъците.
42. „Събиране на битови отпа дъци“ е
понятие по смисъла на § 1, т. 41 от допълнителните разпоредби на Закона за управление
на отпадъците.
43. „Транспортиране на битови отпадъци“ е
понятие по смисъла на § 1, т. 43 от допълнителните разпоредби на Закона за управление
на отпадъците.
44. „Третиране на отпадъци“ са дейностите
по смисъла на § 1, т. 44 от допълнителните
разпоредби на Закона за управление на отпадъците.
45. „Ползватели на услугата в имота“ са:
а) за граждани – собственици, и/или лица
с учредено вещно право на ползване и/или
наематели и/или лица с настоящ адрес в
недвижимия имот, и/или обитатели по смисъла на Закона за управление на етажната
собственост, и/или лица, които пребивават в
имота на друго основание;
б) за предприятия – собственици, и/или
лица с учредено вещно право на ползване, и/
или концесионери, и/или наематели, и/или
лица, на които имотите са предоставени за
управление, и/или заети и наети от предприятията лица, и/или лица, които пребивават в
имота на друго основание.
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46. „Дейността по третиране на битовите
отпадъци – част от услугата по чл. 62, т. 2“ за
целите на чл. 71 включва само дейността по
третиране на битови отпадъци, необхванати
в управление на масово разпространените
отпадъци, от всички дейности, посочени в
чл. 66, ал. 1, т. 2 и включени в услугата по
чл. 62, т. 2.“
§ 15. В Закона за изменение и допълнение
на Закона за местните данъци и такси (обн.,
ДВ, бр. 101 от 2013 г.; изм., бр. 105 от 2014 г.,
бр. 95 от 2015 г. и бр. 97 от 2016 г.) в § 13 от
заключителните разпоредби думите „1 януари
2018 г.“ се заменят с „31 декември 2019 г.“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 16. (1) Срокът за одобряване на плансметка за 2020 г. за всяка от услугите по
чл. 62 е до 31 януари 2020 г.
(2) За 2020 г. чл. 68, ал. 2 не се прилага.
§ 17. (1) В срок до 31 март 2019 г. лицата
по чл. 64 декларират в общината броя на
ползвателите на услугата в имота по ред,
определен с наредбата по чл. 9, а в случаите
на новопридобит имот след този срок и преди
31 декември 2019 г. – в двумесечен срок от
придобиването.
(2) В срок до 30 септември 2019 г. кметът на общината се задължава да осигури
информация за броя на ползвателите на услугите по чл. 62 в имотите на територията
на общината.
(3) За неизпълнение на задължението по
ал. 1 на лицата се налага глоба в размер от
10 до 400 лв., съответно имуществена санкция
в размер от 100 до 3000 лв.
(4) Актовете за установяване на нарушенията се съставят от служителите на общинската
администрация, а наказателните постановления се издават от кмета на общината или от
упълномощени от него длъжностни лица.
(5) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на
наказателните постановления се извършват
по реда на Закона за административните нарушения и наказания.
§ 18. В Закона за управление на отпадъците (обн., ДВ, бр. 53 от 2012 г.; изм., бр. 66
от 2013 г.; Решение № 11 на Конституционния
съд от 2014 г. – бр. 61 от 2014 г.; изм., бр. 98
от 2014 г., бр. 14 от 2015 г., бр. 105 от 2016 г.
и бр. 13 от 2017 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 65, ал. 1 думите „т. 3“ се заменят
с „т. 2“.
2. В чл. 112, ал. 1 се създава т. 5:
„5. изоставянето на битови отпадъци и
нерегламентираното им изхвърляне.“
3. В чл. 133, ал. 1, т. 1 накрая се добавя „или
в съдове или торби, различни от определените от общината за измерване на количество
битови отпадъци по чл. 67, ал. 8 от Закона
за местните данъци и такси“.
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4. В чл. 134, ал. 1, т. 1 накрая се добавя „или
в съдове или торби, различни от определените от общината за измерване на количество
битови отпадъци по чл. 67, ал. 8 от Закона
за местните данъци и такси“.
§ 19. В Закона за управление на етажната
собственост (обн., ДВ, бр. 6 от 2009 г.; изм.,
бр. 15 от 2010 г., бр. 8 и 57 от 2011 г., бр. 82
от 2012 г., бр. 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г.
и бр. 26 и 43 от 2016 г.) в чл. 11, ал. 1 се създават т. 17 и 18:
„17. може да приеме решение за подаване на
заявление до общината за необходимия брой
съдове за събиране на битови отпадъци във
връзка с определяне на таксата за битовите
отпадъци;
18. приема справката по чл. 67, ал. 15 от
Закона за местните данъци и такси за броя
на ползвателите на имоти в етажната собственост.“
§ 20. Министерският съвет приема наредбата по чл. 66, ал. 3, т. 1 до 31 март 2019 г.
§ 21. Законът влиза в сила от 1 януари
2020 г., с изключение на § 5 относно чл. 66,
ал. 3, т. 1, § 15, 16, 17 и 20, които влизат в
сила от деня на обнародването на закона в
„Държавен вестник“.
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 19 октомври 2017 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Димитър Главчев
8002
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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 244
ОТ 27 ОКТОМВРИ 2017 Г.

за приемане на Наредба за прилагане на гаранциите по Договора за неразпространение
на ядреното оръжие
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема Наредба за прилагане на гаранциите по Договора за неразпространение на ядреното оръжие.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Отменя се Наредбата
за условията и реда за събиране и предоставяне на информация и за водене на регистри
за дейностите – предмет на гаранциите по
Договора за неразпространение на ядреното
оръжие, приета с Постановление № 210 на
Министерския съвет от 2004 г. (ДВ, бр. 74
от 2004 г.).
За министър-председател:
Екатерина Захариева
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков

НАРЕДБА

за прилагане на гаранциите по Договора за
неразпространение на ядреното оръжие
Г л а в а

ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 219
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам проф. Владко Тодоров Панайотов с орден „Св. св. Кирил и Методий“
огърлие за неговия значим принос в област-
та на образованиет о и нау ката и за у т 
върждаване престижа на Република България
по света.
Издаден в София на 26 октомври 2017 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева
8201
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ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С наредбата се определят условията
и редът за:
1. събиране и предоставяне на информация и за водене на регистри за дейностите по
Споразумението между Република Австрия,
Кралство Белгия, Кралство Дания, Република
Финландия, Федерална република Германия,
Гръцката република, Ирландия, Италианската
република, Великото херцогство Люксембург,
Кралство Нидерландия, Португалската репуб
лика, Кралство Испания, Кралство Швеция,
Европейската общност за атомна енергия
(ЕВРАТОМ) и Меж д у народ ната а г ен ц и я
за атомна енергия (М А АЕ) за прилагане
на член III (1) и (4) от Договора за неразпространение на ядреното оръжие (78/164/
ЕВРАТОМ, съответно IAEA INFCIRC 193)
(ДВ, бр. 23 от 2010 г.), наричано по-нататък
„Споразумението“;
2. събиране и предоставяне на информация
за дейностите – предмет на Допълнителния
протокол (1999/188 ЕВРАТОМ, съответно IAEA
INFCIRC 193 add. 8) към Споразумението
(ДВ, бр. 23 от 2010 г.), наричан по-нататък
„Допълнителния протокол“.
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Ч л. 2. Л и ца, кои т о извърш ват дейности – предмет на Споразумението и на
Допълнителния протокол, са:
1. лица, които строят, въвеждат в експлоатация, експлоатират или извеждат от
експлоатация съоръжения по смисъла на
тази наредба;
2. лица, които използват или съхраняват
ядрен материал в количества, равни на един
ефективен килограм или по-малки, в местоположения извън съоръжения, наричани
по-нататък „държатели на малки количества
ядрен материал“;
3. лица, собственици на сгради или имоти,
разположени на площадката на съоръжение,
но извън съоръжението;
4. лица, които извършват услуги по покупка,
продажба, износ, внос, превоз, вътреобщностна
доставка или придобиване на ядрен материал
или на уреди и апарати, съдържащи ядрен
материал, както и презареждане на дефектоскопи или други апарати с използване на
оборудване, съдържащо ядрен материал;
5. лица, които добиват руда, съдържаща
уран или торий;
6. посредници при сключване на договори
за доставка на ядрени материали;
7. лица, които извършват научноизследователски и опитно-конструкторски дейности,
свързани с ядрения горивен цикъл, но без
ядрен материал;
8. лица, които произвеждат оборудване,
описано в Приложение I от Допълнителния
протокол;
9. лица, които изнасят от Република България оборудване и неядрени материали, описани
в Приложение II от Допълнителния протокол;
10. министерства, ведомства и организации,
които изготвят или одобряват планове, стратегии и други документи, свързани с развитието
на ядреногоривния цикъл, включително за
планиране на научноизследователски и опит
но-конструкторски дейности в тази област.
Чл. 3. (1) Лицата по чл. 2:
1. предоставят на председателя на агенцията
за ядрено регулиране, наричана по-нататък
„агенцията“, информацията, необходима за
изпълнение на задълженията на Република
България, произтичащи от Споразумението,
от Допълнителния протокол и от Регламент
(Eвратом) № 302/2005 на Комисията от 8 февруари 2005 г. за прилагане на предпазните
мерки по Евратом (OJ, L 54/1 от 28 февруари 2005 г.), наричан по-нататък „Регламент
(Eвратом) № 302/2005“;
2. осигуряват необходимия достъп до обектите (места, инсталации, сгради, помещения)
и необходимата информация на инспекторите на агенцията, инспекторите на МА АЕ и
на инспекторите от Европейската комисия
в съответствие с изискванията на чл. 100,
ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 125, ал. 1, т. 4 от Закона
за безопасно използване на ядрената енергия.
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(2) Лицата по чл. 2, т. 1 и 2 разработват
и прилагат вътрешни правила и инструкции
за регистриране и контрол на вида, количеството, местонахождението и движението на
ядрения материал и неговото превозване в
съответствие с изискванията, които произтичат от тази наредба и от Регламент (Eвратом)
№ 302/2005.
(3) Информацията, предоставяна на агенцията, се изпраща на хартиен и на електронен
носител, освен ако е указано друго.
Г л а в а

в т о р а

ОСНОВНИ ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИК И И ОБЩО ОПИСА НИЕ Н А ПЛОЩАДК АТА
Раздел I
Деклариране на основните технически
характеристики
Чл. 4. Лицата по чл. 2, т. 1 предоставят в
агенцията копия от декларациите с основните
технически характеристики на съоръжението,
изпратени в Европейската комисия в изпълнение на изискванията на чл. 3 и приложение І на Регламент (Евратом) № 302/2005,
в сроковете, посочени в чл. 4 на Регламент
(Евратом) № 302/2005.
Чл. 5. (1) Държателите на малки количест
ва ядрен материал подават декларация за
основните технически характеристики пред
председателя на агенцията по образец съгласно
приложение № 1.
(2) В случаите на настъпили промени в
декларираните по ал. 1 характеристики се
уведомява председателят на агенцията до
30 дни след настъпването на промяната.
Раздел ІІ
Общо описание на площадката за целите на
Допълнителния протокол
Чл. 6. (1) Функциите на представител на
площадката по смисъла на чл. 3, т. 2 от Регламент (Евратом) № 302/2005 се изпълняват от
агенцията за всички площадки на територията
на Република България.
(2) За целите на събирането и предоставянето на информация по този раздел за всяка
конкретна площадка лицата по чл. 2, т. 1 определят отговорно лице, наричано по-нататък
„отговорник на площадката“. Когато на една
площадка съоръженията се експлоатират от
едно лице, то е отговорник на площадката.
Когато на една площадка има съоръжения на
повече от един експлоатиращ, отговорникът
се определя съвместно от всички експлоатиращи, за което се уведомява председателят
на агенцията.
Чл. 7. (1) Лицата по чл. 6, ал. 2 подават
пред председателя на агенцията първоначална
декларация за площадката, която трябва да
отговаря на изискванията по чл. 2(a) (iii) от
Допълнителния протокол, да съдържа общо
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описание на площадката, съгласно приложение ІІ на Регламент (Евратом) № 302/2005 и
да е отделна от декларацията по чл. 4.
(2) След подаването на първоначалната
декларация по ал. 1 отговорникът на площадката представя на председателя на агенцията
до 31 януари всяка календарна година актуализирана декларация за периода, обхващащ
предходната календарна година.
(3) В слу чаите на наст ъпили промени
спрямо декларираната информация от пред
ходната година в актуализираната декларация
по ал. 2 се докладват само измененията във
вид на таблица, съпоставяща предишното и
актуалното състояние.
(4) В случаите, когато не са настъпили
промени спрямо декларацията от предходната
година, е достатъчно да се уведоми писмено
председателят на агенцията за това обстоятелство.
(5) При множество декларирани промени
през годините агенцията има право да поиска
представяне на нова декларация по ал. 1.
Чл. 8. (1) Лицата по чл. 2, т. 3 представят
на председателя на агенцията първоначална
декларация, съдържаща общо описание на
имота и намеренията за неговото използване, включително описание на всяка сграда
и на помещения в сградата, в т. ч. площ и
предназначение, в срок 60 дни от датата на
придобиване на имота.
(2) След подаването на първоначалната
декларация по ал. 1 лицата по чл. 2, т. 3
представят на председателя на агенцията до
31 януари всяка календарна година актуализирана декларация за периода, обхващащ
предходната календарна година.
(3) В слу чаите на наст ъпили промени
спрямо декларираната информация от пред
ходната година в актуализираната декларация
по ал. 2 се докладват само измененията във
вид на таблица, съпоставяща предишното и
актуалното състояние.
(4) В случаите, когато не са настъпили
промени спрямо декларацията от предходната
година, е достатъчно да се уведоми писмено
председателят на агенцията за това обстоятелство.
(5) При множество декларирани промени
през годините агенцията има право да поиска
представяне на нова декларация по ал. 1.
Чл. 9. (1) Държателите на малки количества
ядрен материал представят на председателя
на агенцията първоначална декларация за
общото описание на площадката съгласно
приложение № 2.
(2) Декларацията по ал. 1 включва:
1. данни за помещенията и сградите, в
които обичайно се съхранява и/или използва
ядрен материал (уран, в т. ч. обеднен уран,
и защити от обеднен уран, плутоний-239 и
торий);
2. площ на помещението;
3. площ на сградата;
4. схема/карта/чертеж на помещението;
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5. схема/карта/чертеж на разположението
на помещението на етажа;
6. схема/карта/чертеж на разположението
на сградата/сградите.
(3) При изготвянето на декларацията по
ал. 1 се прилагат следните правила:
1. когато ядреният материал се съхранява
и/или използва само в едно помещение, се
прилага карта/схема/чертеж на самото помещение и на разположението му на етажа
и схема/карта/чертеж на разположението на
сградата, в която се намира помещението,
спрямо съседните сгради;
2. когато ядреният материал се съхранява
и/или използва в няколко сгради или когато
няколко сгради са разположени на един и
същ адрес, се прилага и карта/схема/чертеж
на района с всички сгради, като на картата
се отбелязват посоката „север“ и сградите с
ядрения материал;
3. когато ядреният материал се съхранява
и/или използва в помещение/помещения на
друга организация, се представя информация за наименованието на тази организация
и основанието за използването на нейното/
нейните помещение/помещения;
4. когато ядреният материал се използва
единствено в полеви условия или на временни площадки, обособени в производствени
помещени я или на открито, се посочват
данни само за помещението/помещенията и
сградата/сградите, в което/които се съхранява, и пояснение с обстоятелствата, поради
които ядреният материал не се използва в
помещения.
(4) След подаването на първоначалната
декларация по ал. 1 държателите на малки
количества ядрен материал представят на
председателя на агенцията до 31 януари всяка
календарна година актуализирана декларация
за периода, обхващащ предходната календарна
година.
(5) В слу чаите на настъпили промени
спрямо декларираната информация от пред
ходната година в актуализираната декларация
по ал. 4 се докладват само измененията във
вид на таблица, съпоставяща предишното и
актуалното състояние.
(6) В случаите, когато не са настъпили
промени спрямо декларацията от предходната
година, е достатъчно да се уведоми писмено
председателят на агенцията за това обстоятелство.
Г л а в а

т р е т а

ОТЧИТАНЕ НА ЯДРЕНИЯ МАТЕРИАЛ
Раздел I
Система за контрол и отчет на ядрения
материал
Чл. 10. (1) Лицата по чл. 2, т. 1 поддържат система за контрол и отчет на ядрените
материали в съответствие с изискванията на
чл. 7 – 9 от Регламент (Евратом) № 302/2005.
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(2) Отчетните и експлоатационните записи
трябва да са достъпни за инспекторите от
агенцията, Европейската комисия и от МААЕ
на хартиен и/или електронен носител.
Чл. 11. (1) Държателите на малки количества ядрен материал поддържат система за
контрол и отчет на ядрения материал.
(2) Системата за контрол и отчет по ал. 1
включва отчетни и експлоатационни записи.
(3) Експлоатационните записи включват,
където е приложимо:
1. данните, използвани за определяне на
измененията в количеството и състава на
ядрения материал;
2. списъка на наличните бройки и тяхното
местоположение;
3. данните от вземането на проби и анализи
и изразходване на материали.
(4) Отчетните записи съдържат информация
за количеството (тегло и брой), вида, формата
и състава на ядрените материали, както и
идентификационни номера.
(5) Отчетните записи съдържат:
1. всички изменения в наличността, така
че регистрираната наличност да може да бъде
определена по всяко време;
2. всички резултати от измерванията и
преброяванията, използвани за определяне
на физическата наличност.
(6) За всяка промяна в наличността се
посочва датата на изменението, видът на изменението и когато изменението е закупуване,
продажба, трансфер, отдаване за ползване – се
указва и изпращащата или съответно получаващата страна.
Раздел ІІ
Регистри
Чл. 12. (1) Лицата по чл. 2, т. 1 поддържат
регистър/регистри за наличието и движението
на ядрен материал между отделните точки в
зоната на материален баланс (ЗМБ) и между
различните ЗМБ.
(2) Лицата по чл. 2, т. 1, които експлоатират ядрени реактори или съоръжения за
съхранение на ядрено гориво, водят следните
регистри за преместването на ядрени материали между отделните ключови точки на
измерване (КТИ) в ЗМБ и между различните
ЗМБ, когато е приложимо:
1. главни отчетни книги (за уран и плутоний) – за регистриране движението на ядрения
материал към ЗМБ и от нея (за всяка ЗМБ
се води отделна книга);
2. книга за свежо ядрено гориво (за всяко
хранилище на свежо гориво поотделно);
3. книга за активната зона на реактора – за
регистриране на ядрения материал в активната
зона на всеки реактор;
4. книги (за уран и плутоний) за отработено
ядрено гориво – за регистриране движението
на ядреното гориво в басейните за отлежаване на касетите и хранилища за отработено
ядрено гориво;
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5. инвентарна книга на горивните касети
(по номер, тип и обогатяване) за движението и действителното разположение на всяка
горивна касета поотделно;
6. отчетна карта на горивната касета, която съдържа информация за нейната история:
датата на производство, датата на получаване,
съдържанието на уран и делящи се изотопи,
движението в различни КТИ и ЗМБ, координатите на работа в реактора, отработените
ефективни денонощия, дълбочината на изгаряне и датата на излизане от ЗМБ;
7. книга за регистриране на извозеното от
държавата отработено ядрено гориво.
Чл. 13. Държателите на малки количества
ядрен материал водят следните регистри за
наличие и преместване на ядрени материали:
1. инвентаризационни описи;
2. приходно-разходна книга за отчет, разходване и движение на ядрените материали.
Раздел IIІ
Информация, предоставяна от лицата по
чл. 2, т. 1
Чл. 14. (1) Лицата изпращат в агенцията
на електронен носител копия от отчетните
доклади, изпратени в Европейската комисия,
както следва:
1. за първоначално регистрираната наличност – съгласно изискванията на чл. 11
и приложение № 5 от Регламент (Евратом)
№ 302/2005;
2. за измененията в наличността (ICR) – съгласно изискванията на чл. 12 и приложение
№ 3 от Регламент (Евратом) № 302/2005;
3. за материалния баланс (MBR) – съгласно
изискванията на чл. 13 и приложение № 4 от
Регламент (Евратом) № 302/2005;
4. списъка на физи ческата на ли чност
(PIL) – съгласно изискванията на чл. 13 и
приложение № 5 от Регламент (Евратом)
№ 302/2005.
(2) Сроковете за изпращане на копия от
отчетните доклади в агенцията са сроковете,
указани за съответните отчетни доклади в
Регламент (Евратом) № 302/2005.
Чл. 15. (1) Лицата уведомяват агенцията за
предстоящи планови премествания на ядрен
материал между две ЗМБ на територията на
Република България в срок не по-късно от
15 дни преди преместването.
(2) В случаите, когато се налагат непланови премествания на ядрен материал между
две ЗМБ или две КТИ, лицата уведомяват
агенцията незабавно след възникване на необходимостта от преместването.
Чл. 16. (1) Лицата изпращат в агенцията
на електронен носител копия от специалните
доклади, които се изпращат в Европейската
комисия, при възникване на обстоятелствата,
посочени в чл. 15 и 22 на Регламент (Евратом)
№ 302/2005, и изготвени в съответствие с изискванията на чл. 14 от Регламент (Евратом)
№ 302/2005.
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(2) Специалните доклади по ал. 1 и съответните подробности и обяснения, които
могат да бъдат поискани от председателя на
агенцията, от Европейската комисия или от
МА АЕ, се изпращат незабавно до агенцията,
съответно до Европейската комисия, съгласно разпоредбите на Регламент (Евратом)
№ 302/2005.
(3) Специалните доклади се изпращат в
агенцията и когато по технологични причини
са повредени или са снети пломби на МА АЕ
или на Европейската комисия.
(4) Когато по технологични причини се
предвижда планово снемане на пломби на
МА АЕ или на Европейската комисия, лицата изпращат уведомяване до Европейската
комисия и до председателя на агенцията в
срок не по-късно от 15 дни преди датата на
снемането им.
Чл. 17. (1) Лицата, които експлоатират
ядрени реактори, уведомяват Европейската
комисия и агенцията за датата на спиране
на реактора за презареждане и за датата, на
която новозаредената активна зона ще е готова за проверка от инспекторите на МА АЕ,
Европейската комисия и на агенцията.
(2) Уведомяването по ал. 1 се извършва
възможно най-рано, но не по-късно от 7 дни
преди съответната дата. При възникването
на необходимост от промяна на посочената
дата уведомяването се извършва незабавно.
Чл. 18. (1) Допуска се разпоредбите на
чл. 14 – 17 да не се прилагат за ЗМБ, когато
ядреният материал отговаря на указаното в
чл. 19 на Регламент (Евратом) № 302/2005.
(2) Лицата със ЗМБ, отговарящи на условията по ал. 1, изпращат на хартиен носител
копие до агенцията на искането за дерогация
до Европейската комисия, изготвено съгласно
приложение ІХ от Регламент 302/ 2005.
(3) Лицата, получили дерогация по ал. 2,
изпращат в агенцията копия от докладите,
изпратени в Европейската комисия съгласно
изискванията на чл. 19 от Регламент (Евратом)
№ 302/2005, и в сроковете, посочени в него.
(4) В случай че съответната ЗМБ престане
да отговаря на условията по ал. 1, лицата
уведомяват Европейската комисия и председателя на агенцията възможно най-бързо, но
не по-късно от 15 дни след края на месеца,
в който се е състояла промяната.
Чл. 19. (1) За целите на планирането на
контролната дейност на МА АЕ и на агенцията лицата представят в агенцията копие от
следната информация, представена в Европейската комисия съгласно чл. 5 на Регламент
(Евратом) № 302/2005:
1. предварителната програма за дейностите
на основата на указанията, дадени в приложение XІ на Регламент (Евратом) № 302/2005,
включваща и приблизителните дати за извършване на физическа инвентаризация – всяка
календарна година не по-късно от 30 ноември;
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2. програмата за физическата инвентаризация – най-малко 40 дни преди началото на
нейното извършване.
(2) Лицата уведомяват незабавно Европейската комисия и агенцията за настъпили
промени в програмите по ал. 1.
Чл. 20. (1) Лицата представят в агенцията
копие от уведомлението за извършен внос,
износ, вътреобщностна доставка или придобиване, което се изпраща в Европейската
комисия съгласно изискванията на глава IV
на Регламент (Евратом) № 302/2005 в срок не
по-късно от 15 работни дни преди очакваната
дата на получаването/изпращането.
(2) За целите на физическата защита на
ядрения материал формата и начинът на изпращане на уведомлението трябва да отговарят
на изискванията на наредбата по чл. 113, ал. 4
от Закона за безопасно използване на ядрената
енергия относно защитата на информацията
при превоз на ядрен материал.
(3) В случаите на възникване на обстоятелствата по чл. 22 на Регламент (Евратом)
№ 302/2005 лицата, извършили уведомяването
по aл. 1, изпращат на електронен носител
в агенцията копие от специалния доклад,
изпратен на Европейската комисия съгласно
чл. 14 на Регламент (Евратом) № 302/2005.
(4) Всякакви промени в датите за опаковане
преди изпращането, превоза и разопаковането
на ядрения материал, които не изискват специа
лен доклад, се докладват до председателя на
агенцията незабавно с указване на новите дати.
Чл. 21. По искане на агенцията подробности
и разяснения по предоставената информация
по този раздел се представят в агенцията в
срок до 10 работни дни след искането.
Раздел IV
Информация, предоставяна от лицата по
чл. 2, т. 2
Чл. 22. (1) За целите на прилагане на гаранциите държателите на малки количества
ядрен материал извършват инвентаризация
на наличните количества ядрен материал
ежегодно през септември.
(2) Инвентаризационният опис на всички
ядрени материали се изготвя във формата
и съдържанието, посочени в приложение
№ 3, и се изпраща в агенцията в срок до
7 раб отни дни след датата на извършване на
инвентаризацията.
(3) В случай на настъпили изменения в
инвентарното количество на ядрените материали в сравнение с посоченото в описа от
предходната инвентаризация към описа по
ал. 1 се прилагат:
1. описание на обстоятелствата, довели
до тези изменения, например: изразходване,
преместване, покупка, продажба и др.;
2. копия от съответните документи, удостоверяващи настъпилите изменения.
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(4) Месецът, в който се извършва инвентаризацията по ал. 1, може да се промени от
агенцията в съответствие с програмата и графика на годишната инспекция за верификация
на извършената инвентаризация, провеждана
от Европейската комисия и МА АЕ.
(5) В случаите по ал. 4 агенцията уведомява
своевременно лицата по ал. 1 за промяната.
Чл. 23. (1) Държателите на малки количества ядрен материал определят отговорно
длъжностно лице за предоставяне на информация и съдействие на място при провеждането на инспекции от Европейската комисия,
МА АЕ и от агенцията.
(2) Контактните данни на отговорното
длъжностно лице по ал. 1 се предоставят на
агенцията ежегодно заедно с инвентаризационния опис, както и при промяна в данните.
Чл. 24. (1) Държателите на малки количества ядрен материал уведомяват писмено
председателя на агенцията за следните дейности, свързани с ядрен материал и/или с
уреди, апарати и източници на йонизиращо
лъчение, съдържащи ядрен материал:
1. временно предаване на дру го лице,
включително с цел ремонт или презареждане
на уред с радиоактивен източник, както и
последващото обратно получаване;
2. получаване за временно управление,
включително с цел ремонт или презареждане
на уред с радиоактивен източник, както и
последващото обратно връщане;
3. покупка;
4. продажба;
5. наемане/отдаване под наем;
6. отдаване/п риемане за безвъ змездно
ползване;
7. погребване;
8. изразходване, включително чрез разрешени изхвърляния в околната среда.
(2) Писменото уведомяване по ал. 1 се
извършва в срок 10 дни от възникването на
съответните обстоятелства.
(3) За открити източници на йонизиращи
лъчения, съдържащи ядрени материали, при
които изразходването им може да се приеме
за малки изменения в наличността, изразходването може да се групира и уведомяването на
председателя на агенцията се извършва в срок
10 дни след изтичането на всяко тримесечие.
(4) Уведомяването по ал. 1 и 3 включва
и данни за: масата на ядрения материал,
типа на ядрения материал, химическата и
физическата форма, както и фабричния или
инвентарни я номер на уст ройството или
радиоактивния източник, ако е приложимо,
датата, номера или друга идентификация на
документа, който удостоверява дейност та
(протокол, уведомление и др.).
(5) В случаите по ал. 1, т. 1 – 7 се посочват
данни за:
1. получаващото/изпращащото лице;
2. получаващата/изпращащата държава;
3. предишния/новия собственик/ползвател;
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4. предишното/новото обичайно местоположение на ядрения материал;
5. кода на зоната на материален баланс на
получателя/изпращача, ако е известен.
Чл. 25. По искане на агенцията подробности и разяснения по предоставената по този
раздел информация се представят в агенцията
в срок 10 работни дни след искането.
Раздел V
Информация, предоставяна от лицата по
чл. 2, т. 4
Чл. 26. (1) Лицата уведомяват председателя
на агенцията в срок до пет работни дни от
извършването на следните услуги:
1. покупка, продажба, износ, внос, вътреобщностна доставка или придобиване на ядрен
материал или на радиоактивни източници,
съдържащи ядрен материал;
2. покупка, продажба, износ, внос, вътреобщностна доставка или придобиване на следните уреди и апарати, съдържащи биологична
защита от обеднен уран: дефектоскопи, радиационни глави, гама-облъчватели, контейнери
за съхранение, транспортни и транспортнопрезарядни контейнери, колиматори;
3. покупка, продажба, износ, внос, вътреобщностна доставка или придобиване на
радиоактивен източник в случаите, когато
при услугата се използва транспортен или
транспортно-презаряден контейнер, съдържащ
биологична защита от обеднен уран;
4. изпращане за презареждане или получаване след презареждане на дефектоскопи или
радиационни глави, съдържащи биологична
защита от обеднен уран;
5. изпращане за презареждане или получаване след презареждане на радиоактивен
източник в случаите, когато при услугата се
използва транспортен или транспортно-презаряден контейнер, съдържащ биологична
защита от обеднен уран;
6. изп ращане на изл язъл от у пот реба
радиоактивен източник в случаите, когато
при услугата се използва транспортен или
транспортно-презаряден контейнер, съдържащ
биологична защита от обеднен уран.
(2) Уведомлението по ал. 1 съдържа реквизитите по чл. 24, ал. 5 и е придружено от
съответната документация, потвърждаваща
извършването на услугата (копия от протоколи, договори и др.).
Чл. 27. За целите на контролната дейност
на агенцията посредниците при сключването
на договори за доставка на ядрени материали
съхраняват всички записи, свързани със сделките, извършени от тях, съгласно разпоредбите
на чл. 28 на Регламент (Евратом) № 302/2005
за срок не по-малко от пет години след изтичането на договора.
Чл. 28. По искане на агенцията подробности и разяснения по предоставената по този
раздел информация се представят в агенцията
в срок 10 работни дни след искането.
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Г л а в а

ч е т в ъ р т а

СПЕЦИАЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 29. Лицата по чл. 2, т. 5 предоставят в
агенцията копия от информацията, която изпращат в Европейската комисия в съответствие
с изискванията на чл. 24 и 25 от Регламент
(Евратом) № 302/2005, в съответните срокове,
посочени в Регламент (Евратом) № 302/2005.
Чл. 30. (1) Лицата по чл. 2, т. 1 прилагат
изискванията на чл. 30 – 33 на Регламент
(Евратом) № 302/2005 по отношение на преработката, преноса и предаването на отпадъци.
(2) Лицата изпращат до председателя на
агенцията копие от уведомлението до Европейската комисия за съответните дейности по ал. 1.
Чл. 31. (1) Държавно предприятие „Радио
активни отпадъци“ уведомява агенцията за
получени по реда на наредбата по чл. 77, ал. 3
от Закона за безопасно използване на ядрената
енергия радиоактивни отпадъци, съдържащи
ядрен материал, в срок 10 дни след изтичането
на месеца, в който са получени.
(2) Уведомлението по ал. 1 съдържа:
1. данните за лицето, което предава отпадъците, съдържащи ядрен материал;
2. коли чест вото (тегло и брой), ви да,
формата и състава на материалите по т. 1,
както и идентификационните номера, когато
е приложимо;
3. номера и датата на протокола за приемането.
Г л а в а

п е т а

П РЕ ДО С ТА В Я Н Е Н А И НФ ОРМ А Ц И Я
ЗА ДЕЙНОСТИ ПО ДОПЪЛНИТЕЛНИЯ
ПРОТОКОЛ
Чл. 32. Лицата по чл. 2, т. 7 представят на
председателя на агенцията декларация, съдържаща списък и кратко описание на темите,
свързани с ядрения горивен цикъл, по които е
работено през предходната календарна година.
Чл. 33. (1) Лицата по чл. 2, т. 8 представят на
председателя на агенцията декларация за дейността си през предходната календарна година.
(2) Декларацията по ал. 1 съдържа:
1. списък на местата, където се извършва
производството, включително данни за географското им местоположение;
2. списък на оборудването, което се произвежда, и данни за произведените количества;
3. списък на местата, за които има поставени ограничения за достъп.
Чл. 34. Декларациите по чл. 32 и 33 се
представят на председателя на агенцията
всяка година до 31 март.
Чл. 35. (1) Лицата по чл. 2, т. 5 представят на
Европейската комисия с копие до председателя
на агенцията декларация с информация за:
1. местоположението на мината или съоръжението за преработка на рудата, в т. ч.
географските координати;
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2. експлоатационното състояние на мината
или на съоръжението за преработка (в експлоатация, временно или постоянно спрени
от експлоатация, изведени от експлоатация);
3. годишната производителност на мината
или съоръжението за преработване.
(2) Декларацията по ал. 1 се представя на
Европейската комисия и на председателя на
агенцията всяка година до 31 март.
Чл. 36. (1) Лицата по чл. 2, т. 9 уведомяват
писмено председателя на агенцията за всеки
извършен износ на оборудване и неядрени
материали, описани в Приложение II от Допълнителния протокол.
(2) Уведомлението по ал. 1 съдържа:
1. идентификацията и количеството на
оборудването или материала;
2. мястото, в което се предвижда използването в получаващата държава;
3. датата на износа.
(3) Уведомяването по ал. 1 се извършва в
срок до един месец от извършването на износа.
Чл. 37. (1) Компетентният орган по Закона
за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с
двойна употреба изпраща на председателя на
агенцията копия от издадените от него съгласно
същия закон разрешения за износ или трансфер от територията на Република България на
оборудване и неядрени материали, описани в
Приложение II от Допълнителния протокол.
(2) Компетентният орган по Закона за
експортния контрол на продукти, свързани с
отбраната, и на изделия и технологии с двойна
употреба изпраща на председателя на агенцията копия от издадените и от получените
съгласно същия закон удостоверения за внос
и декларации за трансфер до територията на
Република България на оборудване и неядрени материали, описани в Приложение II от
Допълнителния протокол.
(3) Уведомленията по ал. 1 и 2 се извършват
в срок един месец от издаването на разрешението или на удостоверението, съответно от
получаването на декларацията.
Чл. 38. (1) Министерствата, ведомствата
и организациите по чл. 2, т. 10 представят
на председателя на агенцията планове за
предстоящия 10-годишен период, свързани с
развитието на ядреногоривния цикъл, включително планираните научноизследователски
и опитно-конструкторски дейности.
(2) Информацията по ал. 1 се представя
в писмена форма всяка година до 31 март.
Чл. 39. За целите на извършване на проверки от инспекторите на МААЕ, на Европейската
комисия и на агенцията лицата по чл. 32 – 36
съхраняват документацията за извършените
дейности – предмет на Допълнителния протокол, за срок не по-малко от 10 години след
прекратяването на дейността.
Чл. 40. Председателят на агенцията може
да поиска допълнителна информация по тази
глава от всички лица, които осъществяват дейности – предмет на Допълнителния протокол.
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ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на наредбата:
1. „Бройка“ е идентифицируема единица,
съдържаща ядрен материал, например горивна касета, горивен елемент, дефектоскоп,
радиационна глава, контейнер, колиматор,
опаковка със съответното химично съединение, закрит радиоактивен източник, уред за
технологичен контрол с вграден радиоактивен
източник, съдържащ ядрен материал, и др.
2. „Ефективен к илограм“ е специална
единица, използвана при прилагането на гаранциите по отношение на ядрения материал,
определена, както следва:
а) за плутоний – неговата маса в килограми;
б) за уран с обогатяване 0,01 (1 %) и повече – неговата маса в килограми, умножена
по квадрата на обогатяването му;
в) за уран с обогатяване, по-малко от 0,01
(1 %) и по-голямо от 0,005 (0,5 %) – неговата
маса в килограми, умножена по 0,0001;
г) за обеднен уран с обогатяване 0,005
(0,5 %) и по-малко и за торий – тяхната маса
в килограми, умножена по 0,00005.
3. „Зона на материален баланс“ (ЗМБ) е
зона, в която има ядрен материал или се
предвижда неговото разполагане, така че за
целите на определяне на материалния баланс
количеството на ядрения материал при всяко
преместване вътре във или извън тази зона
може да се определи и физическата наличност
на ядрения материал в тази зона може при
необходимост да се определи, като се следват
определени процедури.
4. „Изведено от експлоатация съоръжение“ е
всяко съоръжение или място, чиито конструкции и оборудване, необходими за използването
му, са демонтирани или са приведени в негодно за експлоатация състояние, така че не се
използва за съхраняване и не може повече да
се използва за манипулиране, преработване
или използване на ядрен материал.
5. „Изразходване на ядрен материал“ е
загубата или намаляването на количеството
ядрен материал вследствие на лабораторни
опити, извършване на анализи и др.
6. „Ключова точка на измерване“ е мястото, където ядреният материал е достъпен
в такава форма, че може да се измери, за да
се определи движението на материала или
наличността, включително, но не само, местата, където ядреният материал влиза във,
излиза от или се съхранява в ЗМБ.
7. „Малко количество ядрен материал“ е
ядрен материал в количество, равно на един
ефективен килограм или по-малко.
8. „Местоположения извън съоръженията“ е
всяка инсталация или всяко местоположение,
което не е съоръжение, където обикновено се
използва ядрен материал в количество, равно
на един ефективен килограм или по-малко.
9. „Отпадък“ е ядрен материал в такава
концентрация или химическа форма, че се
разглежда като невъзстановяем от практичес
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ка или икономическа гледна точка и който
може да бъде погребан.
10. „Площадка“ е понятието, определено в
Регламент (Евратом) № 302/2005. За местоположения извън съоръженията площадката
може да се ограничава до сградата/сградите,
в която/които обичайно се използват и/или
съхраняват малки количества ядрен материал.
11. „Регистрирана наличност“ на ядрен
материал в ЗМБ е алгебричната сума от последната установена физическа наличност в
тази ЗМБ и всички изменения в наличността,
станали след това.
12. „Съоръжение“ е реактор, критична
сборка, инсталация с „нулева мощност“, завод
за конверсия, завод за производство, завод за
преработване, инсталация за разделяне на изотопи, самостоятелно хранилище, инсталация
за производство на руда, инсталация за обогатяване на руда, инсталация за манипулиране,
съхраняване и преработка на отпадъци, както и
всяко друго място за производство, разделяне,
преработване, съхранение или каквото и да е
използване на ядрен материал в количества,
превишаващи един ефективен килограм.
13. „Уреди и апарати, съдържащи ядрен
материал“ са: уред за технологичен контрол
с вграден радиоактивен източник, съдържащ
ядрен материал, дефектоскоп, колиматор, радиационна глава, гама-облъчвател или други,
оборудвани с биологична защита, съдържаща
обеднен уран.
14. „Физическа наличност на ядрен материал“ е сумата от всички измерени или оценени
количества ядрен материал, които са налични
към даден момент в рамките на ЗМБ, получена в съответствие с определени процедури.
15. „Ядрен материал“ са руди, изходни материали или специални делящи се материали,
както са описани в чл. 197 от Договора за
създаване на Европейската общност за атомна
енергия (Евратом) (OJ, C 84/1 от 30.03.2010 г.).
§ 2. Предоставянето на информация по тази
наредба не отменя задълженията за предоставяне на информация в агенцията, определени
в други наредби, издадени за прилагане на
Закона за безопасно използване на ядрената
енергия, или определени в условията на издадените от агенцията лицензи и разрешения.
§ 3. Задълженията за извършване на инвентаризация от лицата по чл. 2, т. 2 не отменят
задълженията за извършването на инвентаризация на радиоактивните вещества, определени
в други наредби, издадени за прилагането на
Закона за безопасно използване на ядрената
енергия, или определени в условията на издадени от агенцията лицензи и разрешения.
§ 4. С наредбата се осигурява изпълнението на задълженията на председателя на
агенцията по прилагането на Споразумението,
на Допълнителния протокол и на Регламент
(Eвратом) № 302/2005.
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ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 5. Лицата по чл. 2, т. 1, които експлоатират или извеждат от експлоатация заварени
съоръжения и вече са представили в агенцията декларация за основните технически
характеристики, първоначална декларация за
площадката и отчетен доклад за първоначално регистрираната наличност, не представят
първоначалната информация съгласно чл. 4,
чл. 7, ал. 1 и чл. 14, ал. 1, т. 1.
§ 6. Лицата по чл. 2, т. 2, които на основание чл. 125, ал. 1 от Закона за безопасно
използване на ядрената енергия вече са представили в агенцията декларация за основните
технически характеристики и първоначална
декларация за общо описание на площадката,
не представят първоначалната информация
съгласно чл. 5, ал. 1 и чл. 9, ал. 1.
§ 7. (1) В случаите, когато на една площадка има съоръжения на повече от един
експлоатиращ, лицата по чл. 2, т. 1, притежаващи съоръжения на площадката, уведомяват председателя на агенцията за избрания
в съответствие с чл. 6, ал. 2 отговорник на
площадката в срок три месеца от датата на
влизане в сила на наредбата.
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(2) Уведомяването по ал. 1 не е необходимо, когато вече е посочен такъв отговорник.
§ 8. В срок 18 месеца от датата на влизането в сила на наредбата лицата по чл. 2,
т. 1 и 2 привеждат системите си за отчет и
контрол на ядрения материал в съответствие
с изискванията на глава трета.
§ 9. В срок 60 дни от датата на влизането
в сила на наредбата лицата по чл. 2, т. 3,
придобили имоти преди датата на влизането
в сила на наредбата, представят на председателя на агенцията първоначална декларация
по чл. 8, ал. 1.
§ 10. Председателят на агенцията дава
указания по прилагането на наредбата и при
необходимост издава писмени ръководства за
нейното прилагане.
§ 11. Отменя се Наредбата за условията и
реда за събиране и предоставяне на информация и за водене на регистри за дейностите – предмет на гаранциите по Договора за
неразпространение на ядреното оръжие (ДВ,
бр. 74 от 2004 г.).
§ 12. Наредбата се приема на основание
чл. 126 от Закона за безопасно използване на
ядрената енергия.
Приложение № 1
към чл. 5, ал. 1

Основни технически характеристики на държатели на малки количества ядрен материал
№ Обект1
по
ред

Местопо- Оператор
ложение на обекта3
на обекта2

Притежател и/
Вид на Описание Употреба
или ползвател
ядрения на ядре- на ядрена ядрения ма- материал5 ния мате- ния матетериал в обекта4
риал6
риал7

Контейнери или
опаковки за съхранение и/или
манипулиране8

Забележки:
1
Данни за обекта – лаборатория, хранилище, отделение и други, в които обичайно се съхраняват и/или
използват малки количества ядрен материал (ЯМ); включват се всички обекти, в които се съхранява,
използва или може да се съхранява или използва ЯМ съгласно издадените лицензи и разрешения, в т. ч.
тези, за които срокът на лиценза и/или разрешението е изтекъл, но все още съхраняват ЯМ; под „обект“
се разбира мястото, където физически се намира или използва ЯМ, а не седалището или адресът за
кореспонденция на фирмата; възможно е един лицензиант да има няколко обекта, като в този случай
се посочва всеки обект поотделно и за него се предоставя информацията, посочена по-горе.
2
Данни за местоположението на обекта – адрес и/или географски координати, координати за връзка – адрес, телефон, факс, ел. поща.
3
Данни за оператора на обекта – име на фирмата/организацията (лицензианта), адрес за кореспонденция, телефон, факс, ел. поща; под „оператор на обекта“ се разбира лицето, което притежава лиценз или
разрешение за обекта, независимо чия собственост е ЯМ в обекта.
4
Данни за притежателите и/или ползвателите на малки количества ЯМ (лицензиантите), които ползват
обекта – име/имена на фирмите/организациите.
5
Един от следните видове ЯМ: обеднен уран, естествен уран, обогатен уран, плутоний-239, торий.
6
В тази колона се описва формата на ЯМ – химично съединение, радиоактивен източник, сплав, уред,
приспособление, съдържащи ЯМ, включително биологични защити, съдържащи ЯМ.
7
Кратко описание на целите, за които се използва ЯМ – например: биологична защита от обеднен уран,
източник на йонизиращо лъчение за научни, учебни, калибровъчни или индустриални цели, включително
данни за технологията (гама-облъчвател, дефектоскоп, калибровъчна апаратура, химично вещество за
лабораторни цели и др.); посочва се информация дали материалът се изразходва при ползване (типичен
пример са химикали, които съдържат посочените ядрени материали за лабораторни цели).
8
Данни за контейнерите или опаковките, в които се съхранява ЯМ (оловен контейнер, ампула, буркан
и др.), с изключение на случаите, когато обеднен уран се използва за биологична защита (облъчвател,
дефектоскоп, контейнер за съхранение или транспорт).
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Приложение № 2
към чл. 9, ал. 1
Общо описание на площадката
Име на организацията ……...................................................................................................…………………………......
Адрес на сградата/сградите или географски координати в случаите, когато сградата/сградите се
намират извън населено място и няма/нямат адрес.
Отговорно лице за контакт, което се намира на обекта или е овластено да осигури достъп до
обекта – име, длъжност, телефон, факс, ел. поща.
Отчетен период .....................................................................................................................………………………….....
Пореден №

Помещение, в което се
съхранява и/или използва
ядрен материал1

Общо описание на
помещението, площ 2

Сгра- Общо описание на сграда- Коменда,
та, включително използтари
площ 3
ване и съдържание 4

(име и подпис на отговорното длъжностно лице)
Забележки:
1
Колоната трябва да съдържа номер на помещението и/или наименование на помещението по план
на сградата или друг идентификатор, който да позволява еднозначното идентифициране на помещението
върху плана/схемата/чертежа на сградата и/или етажа.
2
Колоната трябва да съдържа площта на помещението, неговото предназначение и съдържание.
3
Колоната трябва да съдържа номера на сградата по кадастралния план или друг идентификатор, който
да позволява еднозначното идентифициране на сградата върху картата/схемата/чертежа на площадката.
4
Колоната трябва да включва:
а) приблизителните размери на сградата, броя на етажите и разгънатата етажна площ;
б) използването на сградата, включително в миналото, което би могло да повлияе на резултатите от
взетите проби от инспекторите на МА АЕ, Европейската комисия и на агенцията;
в) съдържанието на сградата.

Приложение № 3
към чл. 22, ал. 2

Инвентаризационен опис
№ Инвентарна Брой ИденМаса/
по
единица
тифика- активред
(бройка)1
ционен
ност
номер2
1

2

3

4

5

Ядрен
материал 3
6

Количество Собстве- ПроизМестополона ядрения ник и/или
ход 6
жение и/или
материал 4 ползвател 5
обичайно местоположение7
7

8

9

10

Забележки:
1
Инвентарна единица (бройка) може да са: различни видове и типове открити или закрити източници
на йонизиращи лъчения, химично съединение, сплав, уреди, апарати и принадлежности с биологична
защита от обеднен уран: дефектоскоп, колиматор, контейнер, облъчвател, радиационна глава и др.
2
Идентификационен номер може да е сериен номер, фабричен номер, а при липса на такъв – уникален
инвентаризационен номер.
3
Ядрен материал – един от следните видове: обеднен уран, естествен уран, обогатен уран, плутоний, торий.
4
Оценено количество на ЯМ в инвентарната единица, като за уреди, апарати и принадлежности с
биологична защита от обеднен уран се посочва оцененото количество ядрен материал в съответствие
с процентното съдържание на обеднения уран в биологичната защита; когато става въпрос за химично
съединение, се дава само масата на ЯМ, изчислена в съответствие с химичната формула на съединението; когато наличните данни за ЯМ са във вид на активност, масата на ЯМ се изчислява на основата на
специфичната му активност.
5
Посочва се дали съответната инвентарна единица е: собственост на лицето, което подава информацията; отдадена е под наем или безвъзмездно на съответно лице; предмет е на споделено ползване.
6
Посочва се държавата на произход и организацията (фирмата), от която инвентарната единица е
закупена/получена/отдадена под наем, и др. При придобиване на материала преди 2009 г. се посочва
държавата на произход и по възможност организацията (фирмата), от която е придобит.
7
Представя се информация относно обичайното местоположение на ЯМ, доколкото някои от инвентарните единици, съдържащи ЯМ (дефектоскопи, контейнери), имат право да се съхраняват в повече от
един обект. Особено внимание в тези случаи следва да се обърне на недопускането на „двойно деклари
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ране“ едновременно от страна на собственика и на ползвателя. В случаите на договори за ползване под
наем, безвъзмездно ползване и други освен местоположението се посочва и организацията (фирмата) ползвател. В случаите, когато физическото или юридическото лице, което подава информацията, съхранява по
силата на договор, споразумение и други инвентарни единици на друго физическо или юридическо лице,
те се описват в забележка под таблицата, като информацията съдържа минимум реквизитите на колони
две, три, четири, пет, осем и десет от таблицата.
В случаите, когато инвентарна единица не е налична по време на физическата инвентаризация
поради временно изпращане на дефектоскоп, глава на облъчвател или контейнер с биологична
защита, съдържаща обеднен уран, с цел ремонт, презареждане с нов радиоактивен източник, закупуване на нов радиоактивен източник, изпращане на използван радиоактивен източник обратно на
производителя, инвентарната единица се включва в инвентаризационния опис и това обстоятелство
се посочва в забележка към описа.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 245
ОТ 30 ОКТОМВРИ 2017 Г.

за одобряване на допълнителни разходи/
трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ,
т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г. за непредвидени
и/или неотложни разходи за предотвратяване,
овладяване и преодоляване на последиците
от бедствия
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи/
трансфери за 2017 г. в общ размер 1 000 000 лв.
за преодоляване на последиците от интензивните валежи на територията на област Бургас
на 25 октомври 2017 г., както следва:
1. по бюджета на Община Бургас – 400 000 лв.
за разплащане на непредвидени допълнителни
разходи за разчистване на пътната мрежа,
речните легла и дерета от наноси и дървесна
маса и за неотложно възстановяване на увредените сгради и инфраструктурни обекти;
2. по бюджета на Община Камено – средства в общ размер 600 000 лв. за разплащане на непредвидени допълнителни разходи
за разчистване на пътната мрежа, речните
легла и дерета от наноси и дървесна маса и
за неотложно възстановяване на увредените
сгради и инфраструктурни обекти.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на резерва за непредвидени и/или
неотложни разходи за 2017 г. в частта за предотвратяване, овладяване и преодоляване на
последиците от бедствия по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет
на Република България за 2017 г.
Чл. 2. Министърът на финансите да извърши съответните промени по централния
бюджет за 2017 г., включително по бюджетните
взаимоотношения на общините с централния
бюджет за 2017 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 43, ал. 3 и чл. 109, ал. 3 от Закона
за публичните финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на кметовете на съответните 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
8209

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
Наредба за изменен ие и доп ъ лнен ие на
Наредба № РД-02-20-4 от 2016 г. за предос
тав яне на услу ги от кадастралната кар
та и кадастралните регистри (ДВ, бр. 83
от 2016 г.)
§ 1. В чл. 14 ал. 2 се изменя така:
„(2) За изпълнение на услуга при подаване на заявление лицето по ал. 1 прилага
документи съгласно приложения № 1 и 2 или
идентификационни данни за тях, в случай че
за същите има създадени регистри на държавната администрация.“
§ 2. В чл. 19 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Регистрирани заявления, за които
липсват документи или не са предоставени
идентификационни данни за документи, налични в регистрите на държавната администрация, и са необходими за изпълнението на
услугите, не се изпълняват до отстраняване
на недостатъците.“
2. Създава се нова ал. 4:
„(4) Службата по геодезия, картография
и кадастър не може да изисква от заявителя
предоставяне на документи, за които има създадени регистри на държавната администрация
или с тях се удостоверяват обстоятелства,
които се съдържат в база данни на държавната администрация. В случай че службата
по геодезия, картография и кадастър не може
да намери необходимите є данни, тя изисква
от заявителя да предостави информаци я,
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необходима за идентифициране на данните
или документите в регистрите на държавната
администрация.“
3. Досегашните ал. 4 и 5 стават съответно
ал. 5 и 6.
Заключителна разпоредба
§ 3. Наредбата влиза в сила след присъединяване на Агенцията по геодезия, картография
и кадастър към средата на междурегистров
обмен RegiX.
Министър:
Николай Нанков
8150

МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА
ИНСТРУКЦИЯ № И-7
от 25 октомври 2017 г.

за психологическо осигуряване на военнослужещите, цивилните служители и кандидатите
за назначаване на длъжности за военнослужещи и цивилни служители в служба „Военна
полиция“
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тази инструкция се определят
органите и дейностите за психологическо
осигуряване в служба „Военна полиция“.
Ч л. 2. Дей нос т и т е по пси холог и ческо
осигуряване по реда на тази инструкция се
провеждат със следните категории лица:
1. кандидати за приемане на военна служба
или за назначаване на длъжности за цивилни
служители в служба „Военна полиция“;
2. военнослужещите по чл. 60, ал. 3 от
Правилника за прилагане на Закона за воен
ната полиция;
3. военнослужещи и цивилни служители от
състава на служба „Военна полиция“.
Г л а в а

в т о р а

ОРГАНИ ЗА ПСИХОЛОГИЧЕСКО
ОСИГУРЯВАНЕ
Чл. 3. Органи за психологическо осигуряване са психолозите от структурното звено за
психологическо осигуряване в ръководството
на служба „Военна полиция“.
Чл. 4. Пси холозите в сл у жба „Военна
полиция“:
1. организират и провеждат психологическо
осигуряване в структурните звена на служба
„Военна полиция“;
2. оценяват психологическата пригодност
на лицата по чл. 2;
3. изпълняват дейности, свързани с адаптацията на военнослужещи и цивилни служители;
4. извършват дейности по психологическо
изследване на различни категории военнослужещи и цивилни служители от служба
„Военна полиция“;
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5. осъществяват обучителни, тренингови и
превантивни дейности с различни категории
военнослужещи и цивилни служители от
служба „Военна полиция“;
6. провеждат изследвания за оценка на
пси хосоциа лни я к лимат в ст ру кт у рите и
предлагат подходи за неговото подобряване;
7. изпълняват дейности по психологичес
кото осигуряване и подготовката на военнослужещите от служба „Военна полиция“ за
участие в операции/мисии извън територията
на страната;
8. провеждат дейности по проследяване,
диагностика, адаптация и интеграция на воен
нослужещи и цивилни служители от служба
„Военна полиция“, участвали в операции/
мисии извън територията на страната, след
завръщането им;
9. провеждат психологическо консултиране
по заявка на семействата на военнослужещи
и цивилни служители;
10. извършват психологически интервенции
на индивидуално и групово ниво;
11. периодично изпращат доклади, анализи,
отчети и други документи за резултатите от дейността си до началника на структурното звено;
12. изготвят и изпращат до началника на
структурното звено по чл. 3 предложения за
актуални промени в актовете, регламентиращи
психологическото осигуряване;
13. осъществяват взаимодействие с други органи за психологическо осигуряване в
страната.
Г л а в а

т р е т а

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПСИХОЛОГИЧЕСК АТА
ПРИГОДНОСТ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЛЪЖНОСТИ ЗА ВОЕННОСЛУЖЕЩИ И ЦИВИЛНИ СЛУЖ ИТЕЛИ
В СЛ У Ж БА „ВОЕНН А ПОЛИЦИ Я“, Н А
ВОЕННОСЛУЖЕЩИ И ЦИВИЛНИ СЛУЖИТЕЛИ ОТ СЛУЖБАТА
Чл. 5. Определянето на психологическата
пригодност на лицата по чл. 2 е елемент от
професионалната психодиагностика, изразяваща се във:
1. дефиниране на общите и професионално
значимите изисквания за психологическа пригодност за съответната длъжност, необходими
за дългосрочна и ефективна професионална
реализация;
2. изследване на психологическата пригодност;
3. установяване покриването на изискванията по т. 1 от кандидатите за приемане на
военна служба и от кандидатите за назначаване като цивилни служители, както и при
назначаване/преназначаване на длъжности
за военнослужещи и цивилни служители в
служба „Военна полиция“.
Чл. 6. (1) Изследването на психологичес
ката пригодност на лицата по чл. 2, т. 1 и 2
е задължително и е елемент от процедурата
по назначаването им.
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(2) Изследването на пси хологическата
пригодност на военнослужещи и цивилни
служители от служба „Военна полиция“ по
чл. 2, т. 3 при преназначаване на длъжност се
извършва въз основа на заповед на директора
на служба „Военна полиция“ в следните случаи:
1. при присвояване на първо офицерско
звание „лейтенант“ и преназначаване на
съответна длъжност, изискваща офицерско
звание, на военнослужещи – офицерски кандидати, и на военнослужещи от сержантския
(старшинския) или войнишкия състав;
2. при назначаване на ръководна или на
по-висока ръководна длъжност.
Чл. 7. Психологическото изследване се
състои от две части:
1. писмено тестово изследване;
2. полуструктурирано интервю.
Чл. 8. (1) Изискванията за психологичес
ка пригодност за съответната длъжност се
утвърждават със заповед на директора на
служба „Военна полиция“.
(2) Покриването на изискванията за психологическа пригодност се установява чрез
сравняване на изискванията за психологическа пригодност за съответната длъжност с
резултатите от психологическото изследване.
Чл. 9. (1) След всяко изследване на психологическата пригодност се изготвя протокол
с резултати от психологическото изследване
и оценка на психологическата пригодност,
като крайното заключение се оформя чрез
определяне на кандидата към една от следните групи:
1. първа група – „психологически пригоден
за съответната длъжност“;
2. втора група – „психологически непригоден за съответната длъжност“.
(2) Зак лючението за оценените „първа
група“ е валидно за период 12 месеца, а за
„втора група“ – 6 месеца.
(3) Всеки кандидат има право да се информира за крайния резултат от проведеното
с него изследване след подаване на писмен
рапорт/заявление до директора на служба
„Военна полиция“.
Чл. 10. Извън случаите по чл. 6, ал. 2 въз
основа на писмена заповед на директора на
служба „Военна полиция“, издадена по мотивирано предложение на пряк началник на
лице по чл. 2, т. 3 или по негово решение,
психолозите по чл. 3 провеждат психологична
работа и изследвания на съответния военнослужещ или цивилен служител от службата,
за което изготвят съответните протоколи и
заключения.
Чл. 11. Психологическото осигуряване на
военнослужещите и цивилните служители от
служба „Военна полиция“, участващи в операции/мисии извън територията на страната,
преди заминаване, по време на подготовката
за мисията и след завръщане от мисията се
извършва по заповед на директора на служба
„Военна полиция“.
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КООРДИНАЦИЯ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
МЕЖДУ РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА СТРУКТ У РН И ЗВЕН А В С Л У Ж БА „ВОЕН Н А
ПОЛИЦИЯ“ И ОРГАНИТЕ ЗА ПСИХОЛОГИЧЕСКО ОСИГУРЯВАНЕ
Чл. 12. Органите за психологическо осигуряване координират със съответните ръководители/началници в служба „Военна полиция“
планирането и изпълнението на задачите и
дейностите по психологическо осигуряване
на военнослужещите и цивилните служители.
Чл. 13. При необходимост началникът
на структурното звено по чл. 3 осъществява
взаимодействие с психолозите, включени в
състава на контингентите, в които участват
служители от служба „Военна полиция“.
Чл. 14. По заповед на директора на служба
„Военна полиция“ психолозите от структурното звено по чл. 3:
1. провеждат мероприятия за превенция и
профилактика на професионалния стрес на
личния състав на служба „Военна полиция“;
2. извършват оценка на психосоциалния климат в службата или в отделни структурни звена;
3. участват в учебно-методическите сборове,
подготовки, съвещания и други мероприятия
с личния състав на служба „Военна полиция“.
Чл. 15. Дейностите по психологическо
осигуряване се осигуряват с необходимите
информационни, технически, финансови и
човешки ресурси.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 1. За неуредените с тази инструкция въп
роси се прилагат разпоредбите на Наредба
№ Н-12 от 2011 г. за психологичното осигуряване на военнослужещите от Министерството
на отбраната, Българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра на
отбраната (обн., ДВ, бр. 44 от 2011 г.; изм. и
доп., бр. 96 от 2011 г., бр. 66 от 2012 г.; доп.,
бр. 44 от 2014 г.).
§ 2. Инструкцията се издава на основание чл. 31, ал. 1 от Закона за отбраната и
въоръжените сили на Република България,
чл. 58, ал. 3 от Правилника за прилагане на
Закона за военната полиция и чл. 13, ал. 1
от Наредба № Н-12 от 2011 г. за психологичното осигуряване на военнослужещите от
Министерството на отбраната, Българската
армия и структурите на пряко подчинение на
министъра на отбраната.
§ 3. Отменя се Инструкция № И-5 от 2013 г.
за психологично осигуряване на военнослужещите и кандидатите за назначаване на длъжности за военнослужещи в служба „Военна
полиция“ (ДВ, бр. 74 от 2013 г.).
§ 4. Инструкцията влиза в сила от деня
на обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Красимир Каракачанов
8229
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МИНИСТЕРСТВО
НА ФИНАНСИТЕ
МИНИСТЕРСТВО
НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА
ПОЛИТИКА
ИНСТРУКЦИЯ № И-3
от 26 октомври 2017 г.

за взаимодействие и обмен на информация
между Националната агенция за приходите
и Министерството на труда и социалната
политика
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 1. С тази инструкция се определят
редът и начинът за осъществяване на взаимодействие и обмен на информация между
Националната агенция за приходите (НАП)
и Министерството на труда и социалната
политика (МТСП).
Чл. 2. Всички действия, предприети в изпълнение на тази инструкция, се осъществяват
при спазване на разпоредбите на съответните
закони, регламентиращи условията и реда
за събиране, съхраняване, използване и разкриване на сведения, представляващи лични
данни, данъчна и осигурителна информация
или друга защитена от закон информация.
Г л а в а

в т о р а

ОБХВАТ И ФОРМИ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
Чл. 3. Взаимодействието между НАП и
МТСП се организира на функционален принцип при или по повод функциите на:
1. Националната агенция за приходите
по въвеждане на електронното управление
и намаляване на административната тежест;
2. Националната агенция за приходите
по обезпечаване и принудително събиране
на публични и частни държавни вземания,
установявани от МТСП;
3. Министерството на труда и социалната
политика, включително в качеството му на
управляващ орган по оперативни програми
и/или проекти.
Чл. 4. Взаимодействието обхваща:
1. обмен на информация, необходима за
изпълнението на законоустановените функции
на НАП и МТСП;
2. принудително събиране на публични
и частни държавни вземания, установявани
от МТСП;
3. провеждане на съвместни обучения или
семинари;
4. съвместна работа с обществеността и
средствата за масово осведомяване;
5. оказване на експертна помощ съобразно
компетентността на органите на НАП и МТСП.
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Г л а в а

т р е т а

РЪКОВОДСТВО И ОРГАНИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО
Чл. 5. Общото ръководство на организация
та по взаимодействието между НАП и МТСП
се осъществява от изпълнителния директор
на НАП и министъра на труда и социалната
политика или оправомощени от тях лица в
съответствие с действащото законодателство.
Чл. 6. (1) Оперативното ръководство на
организацията по взаимодействието между
НАП и МТСП се осъществява от директорите на териториалните дирекции (ТД) на
НАП или оправомощени от тях лица и от
министъра на труда и социалната политика
или оправомощени от него лица.
(2) Взаимодействието по ал. 1 се осъществява в съответствие с компетенциите
и съобразно правомощията на съответните
длъжностни лица.
Чл. 7. (1) За подпомагане на координацията и управлението на взаимодействието по
глава четвърта се определят лица за контакт.
(2) Лицата за контакт на териториално
ниво се определят от длъжностните лица по
чл. 6, ал. 1.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

РЕД ЗА ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ ПО
ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ МЕЖДУ НАП И МТСП
Чл. 8. (1) За изпълнение на функциите на
МТСП НАП предоставя достъп до следните
електронни услуги:
1. информация относно наличие или липса на задължения (на конкретни лица) без
посочване на вид и размер на задължението;
2. приемане на актове, от които произтича
публичното вземане от външни взискатели;
3. актуално състояние на трудовите договори за конкретни физически лица на база
на подадените уведомления в НАП съгласно
чл. 62 и 123 от Кодекса на труда (КТ);
4. актуално състояние на трудовите договори за конкретни юридически лица на база
на подадените уведомления в НАП съгласно
чл. 62 и 123 КТ.
(2) Информацията по ал. 1, т. 3 и 4 съдържа
следните данни:
1. за физическите лица – имена, единен
граждански номер (ЕГН)/личен номер на
чужденец (ЛНЧ);
2. за рабо т одат ел я – на и менова н ие,
БУЛСТАТ/ЕИК;
3. за трудовия договор – дата на сключване,
дата на прекратяване, срок на договора, дата
на последно допълнително споразумение,
кодове по Класификатора на икономическите
дейности (КИД) и Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД) и
код за основание на сключване на договора.
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(3) Достъпът до услугата по ал. 1, т. 2 се
осъществява с квалифициран електронен подпис (КЕП), а достъпът до услугите по ал. 1,
т. 1, 3 и 4 – с КЕП или електронен подпис
за вътрешноведомствени нужди, издадени
от доставчик на удостоверителни услуги, на
официалната интернет страница на агенцията
(www.nap.bg) в портала за е-услуги на НАП,
секция „Услуги с контролиран достъп“.
(4) Квалифицираният електронен подпис
или електронният подпис за вътрешноведомствени нужди, издаден от доставчик на
удостоверителни услуги, задължително следва
да съдържа ЕИК по БУЛСТАТ на МТСП и
при изразено съгласие – ЕГН на служителя
на МТСП.
(5) Управлението на достъпа до електронните услуги по ал. 1 за служители на МТСП
(крайни потребители) се осъществява от
служител/и, определен/и от министъра на
труда и социалната политика или оправомощени от него лица за администратор/и.
(6) Лицата по ал. 5 ползват Ръководството
за администратора на е-услуга на НАП с контролиран достъп при предоставяне на права
на крайни потребители, както и за управление
на достъпа до услугите.
(7) Министерството на труда и социалната
политика предоставя в писмен и електронен
формат (.xls – Excel файл) на НАП списък
на определения/те по ал. 5 служител/и за
администратор/и на крайните потребители
съгласно приложение № 1.
(8) В срок до 7 дни от получаване на списъка по ал. 7 НАП предоставя права, променя
данни или отнема права на включените в него
служители-администратори от МТСП и ги
уведомява на посочения в списъка електронен
адрес, включително изпраща и ръководство
за администратора.
(9) На администратора/ите от МТСП се
предоставя информация за действията на
крайните потребители от министерството чрез
журнал на достъп до услугата/ите.
Чл. 9. Националната агенция за приходите може да предоставя на МТСП детайлна информация за действията на конкретни слу ж ители – крайни пот ребители или
администратор/и, свързани с електронната
услуга, след писмено искане от страна на
министъра на труда и социалната политика
или оправомощени от него лица. Информацията се предоставя в срок до един месец от
постъпване на искането в НАП.
Чл. 10. Разходите по осъществяване на
действията във връзка с обмена на информацията са за сметка на съответната организация.
Чл. 11. При необходимост от предоставяне
на информация извън случаите, регламентирани с инструкцията, искането се изпраща
от МТСП или НАП по общия ред.
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Г л а в а

п е т а

ОБЕ ЗП ЕЧ А ВА Н Е И П РИ Н УД И Т Е Л НО
СЪБИРАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ВЗЕМАНИЯ
Чл. 12. Пред публичните изпълнители на
НАП се предявяват за събиране по реда на
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
(ДОПК) публичните вземания, установени с
актове на компетентните органи или служители на МТСП.
Чл. 13. (1) Министърът на труда и социалната политика или оправомощени от него
длъжностни лица изпращат съответния акт
за установяване на публичното вземане на
хартиен носител в 7-дневен срок считано от:
1. изтичане на срока за доброволно плащане в случаите, когато актът подлежи на
предварително изпълнение;
2. влизане в сила на наказателното постановление/акт, който не подлежи на предварително изпълнение.
(2) Вземанията на МТСП, комплектувани
в преписки, се предявяват на публичните
изпълнители в компетентната териториална
дирекция или офис (ТД/офис) на НАП по
смисъла на чл. 8 ДОПК съгласно приложение № 2.
(3) Не се предявяват в НАП за събиране:
1. наказателни постановления, които не
са влезли в сила;
2. актове за установяване на публични
вземания, които не са влезли в сила, освен
ако същите подлежат на предварително изпълнение;
3. актове за установяване на публични
вземания, за които са налице условията по
чл. 168 ДОПК;
4. актове за установяване на публични
вземания, издадени срещу заличени юридически лица;
5. актове за установяване на публични вземания, издадени срещу държавни учреждения;
6. актове за установяване на публични
вземания, по които вземанията са разсрочени
или отсрочени.
Чл. 14. (1) Преписките по чл. 13, ал. 1
съдържат:
1. изпълнително основание – при предявяване на акта на хартиен носител в оригинал,
със заверка за дата на влизане в сила, освен ако
актът подлежи на предварително изпълнение;
2. решение на административен и/или
съдебен орган, потвърждаващ или изменящ
изпълнителното основание – с надлежно отбелязване на датата на влизане в сила;
3. данни:
a) индивидуализиращи длъжника, актуални
към момента на комплектуване на преписката,
когато е физическо лице (ФЛ), както следва:
аa) имена по документ за самоличност
(лична карта, свидетелство за управление на
моторно превозно средство, карта за постоянно/временно пребиваване, паспорт), изписани
на български език или на латиница – за чуж-
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дестранни лица, ведно с копие на документа,
въз основа на който са предоставени данните – само за чуждестранни лица;
бб) единен граждански номер/личен номер/
ЛНЧ и пол, дата (ден, месец, година) и място
на раждане (държава и населено място);
вв) гражданство и статут на пребиваване;
гг) постоянен адрес;
б) индивидуализиращи длъжника, актуални
към момента на комплектуване на преписката,
когато е юридическо лице (ЮЛ) или едноличен търговец (ЕТ), както следва:
аа) за лицата, представляващи ЮЛ – име/
наименование, ЕГН/личен номер/ЛНЧ/ЕИК
по ТР/БУЛСТАТ, адрес;
бб) седа лище и а д рес на у п равление,
ЕИК по ТР/БУЛСТАТ, номер на фирмено
дело и съда по регистрацията (за тези, които не са пререгистрирани в Агенцията по
вписванията);
в) за вид, адрес и местонахождение на
производствени, търговски или други обекти
за осъществяване на дейност от длъжника,
които са известни на служителите на МТСП
и актуални към момента на предявяване на
акта за събиране – при предявяване на хартиен носител;
4. информация дали вземането е дължимо
към МТСП в качеството му на управляващ
орган по оперативни програми и/или проекти;
5. информация за публичното вземане:
а) вид и размер на публичното вземане – главница и лихва (ако е лихвоносно),
начислена към датата на предаване на преписката на НАП или дата, от която следва
да се начислява;
б) крайна дата на доброволно плащане
за всяко вземане по акта за установяване на
публично вземане;
в) доказателства, удостоверяващи промяна в задължението, чрез частично плащане
или прихващания, извършени до момента на
изпращане на преписката в НАП;
6. всички копия на други документи, непосочени в т. 1 – 5 и/или налични в преписката,
които са свързани с публичното вземане, с
индивидуализиране на задълженото лице или
с негови активи.
(2) Копията на всички документи и приложения по преписките, различни от посочените
в ал. 1, т. 1, които се съхраняват в оригинал
от служители на МТСП, се заверяват с подпис
и печат „Вярно с оригинала“, като се посочва дата на заверката и имена на съответния
служител, който я е извършил.
(3) Предаването на преписките на хартиен
носител се извършва с приемно-предавателен
протокол съгласно образеца по приложение
№ 3 чрез пощенски оператор с известие за
доставяне (обратна разписка), изпратена на
адреса на компетентната ТД/офис на НАП.
Чл. 15. (1) При допусната техническа грешка
и/или констатирана последваща промяна в
данните или предоставената информация по
чл. 14, ал. 1, след предаване на преписката
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в НАП, съответните служители на МТСП
в 7-дневен срок от установяването на това
обстоятелство уведомяват публичните изпълнители при компетентната ТД/офис на НАП,
като представят съответните доказателства.
(2) В срока по ал. 1 МТСП уведомява
компетентната ТД/офис на НАП за служебно
отписване на публични вземания на основание чл. 173, ал. 2 ДОПК предвид изтекла
погасителна давност.
Чл. 16. (1) Сумите, събрани в хода на
изпълнителното производство, се внасят по
„Сметка за принудително събиране на публични вземания“ на компетентната ТД/офис
на НАП, където в 7-дневен срок от постъпването им отговорният публичен изпълнител
ги разпределя по реда на ДОПК.
(2) Разпореждането за разпределение или
за прекратяване на изпълнителното производство се изпраща в 7-дневен срок от издаването му на предоставен за целта електронен
адрес на МТСП с електронно съобщение,
подписано с КЕП от публичен изпълнител,
или чрез електронно съобщение, съдържащо
електронна препратка за изтегляне на акта
от информационна система на НАП.
(3) В деня на получаване на разпореждането
служител от МТСП удостоверява действието
чрез изпращане на обратно електронно съобщение, подписано с КЕП, до електронния
адрес, със съдържание съгласно § 1 от допълнителната разпоредба или чрез останалите
способи, посочени в чл. 30, ал. 6 ДОПК.
(4) В случаите, когато след предаване на
преписката в НАП са извършени плащания
и сумите са постъпили по сметка на МТСП,
в 7-дневен срок от постъпването на сумите
МТСП уведомява компетентната ТД/офис на
НАП за плащането. Уведомлението следва
да съдържа:
1. данни, идентифициращи длъжника (наименование/имена, ЕИК по ТР/БУЛСТАТ/
ЕГН/ЛНЧ);
2. вид, номер и дата на акта за установяване
на публични вземания;
3. имена и длъжност на компетентния
орган, издал акта;
4. данни за погасеното вземане – вид, период, за който се отнася, размер на погасена
главница/лихва, дата на постъпване на сумата.
(5) В 7-дневен срок от получаване на уведомлението по ал. 4 отговорният публичен
изпълнител предоставя информация на МТСП
за направените разноски по принудително
изпълнение и актуалния размер на публичното вземане.
(6) В 7-дневен срок от получаване на информацията по ал. 5 МТСП превежда сумите
по направените разноски по сметката, посочена от НАП.
(7) При погасяване (пълно или частично) на
публично вземане, установено с акт на орган
или служител на МТСП, съответната ТД на
НАП в 7-дневен срок след изтичане на съответния месец уведомява МТСП по електронен
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път на електронен адрес. Уведомлението се
подписва с електронен подпис. Същото е във
формат (.xls – Excel файл) и съдържа:
1. данни, идентифициращи длъжника (имената, ЕГН, ЛНЧ, ЕИК);
2. общ размер на платена сума;
3. дата на постъпване на сумата по „Сметка за принудително събиране“ или дата на
прихващане;
4. вид, номер и дата на изпълнителното
основание;
5. наименование на структурата на актоиздателя.
(8) Събраните от НАП суми се превеждат
по банковата сметка:
1. на централния бюджет, когато вземането
е установено от орган или служител на МТСП;
2. за средствата от Европейския съюз на
Националния фонд, посочена от МТСП, в
изпълнение на чл. 44, ал. 1 от Наредба № Н-3
от 2016 г. за определяне на правилата за плащания, за верификация и сертификация на
разходите, за възстановяване и отписване на
неправомерни разходи и за осчетоводяване,
както и сроковете и правилата за приключване на счетоводната година по оперативните
програми и програмите за европейско териториално сътрудничество (ДВ, бр. 57 от 2016 г.).
(9) В случаите, когато по банкова сметка
на МТСП е постъпила сума за погасяване на
публичното вземане и същото е събрано и
от НАП, сумата се възстановява от бюджета
на МТСП.
Чл. 17. (1) В случаите по чл. 250, ал. 3 и
чл. 254, ал. 9 ДОПК публичният изпълнител
изпраща до министъра на труда и социалната политика в качеството му на публичен
взискател или оправомощено от него лице
предложение за възлагане на вещта, предмет
на търга, на предоставен за целта електронен
адрес на МТСП с електронно съобщение,
подписано с КЕП.
(2) В деня, следващ датата на постъпване
на предложението за възлагане на вещта, министърът на труда и социалната политика или
оправомощено от него лице се произнася по
него и изпраща отговор на публичния изпълнител, от който е получил предложението за
възлагане на вещта, с електронно съобщение,
подписано с КЕП.
(3) Лицата, осъществяващи кореспонденцията по ал. 1 и 2, в деня на получаване на
съобщение потвърждават получения документ,
като изпращат електронно съобщение, подписано с КЕП, до електронния адрес, от който
са го получили, със съдържание съгласно § 1
от допълнителната разпоредба.
(4) Липсата на отговор по предложението
за възлагане на вещта в двуседмичен срок от
получаването му се счита за мълчалив отказ
от възлагане на вещта по реда на ДОПК.
Чл. 18. (1) Когато след постъпване на преписката по чл. 13, ал. 2 в НАП постъпи искане
от длъжника за отсрочване или разсрочване на
задължения към МТСП в хипотезата на чл. 184,
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ал. 2 ДОПК, органът, установил публичното
вземане, или министърът на финансите може
да допусне отсрочване или разсрочване по
реда на ДОПК. Съответният орган на МТСП
следва да изпрати на компетентния публичен изпълнител заверено копие от акта за
отсрочване или разсрочване в 7-дневен срок
от неговото издаване, а когато това е акт на
министъра на финансите – в 7-дневен срок от
получаването му в МТСП.
(2) В случаите по ал. 1 органът по принудително изпълнение прекратява производството
по принудително събиране на публични вземания, по отношение на които е допуснато
отсрочване или разсрочване, и изпраща на
взискателя разпореждането за прекратяване.
(3) Отсрочване или разсрочване не се
разрешава, след като е определен начинът на
продажба по чл. 238 ДОПК.
Г л а в а

ш е с т а

РЕД И НАЧИН ЗА ПРЕДАВАНЕ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ НА ДАННИ ЗА ПРОСРОЧЕНИ
ПУБЛИЧНИ ВЗЕМАНИЯ ЗА СЪБИРАНЕ
ОТ НАП
Чл. 19. (1) Електронната услуга по чл. 8,
ал. 1, т. 2 е достъпна за администратори и за
крайни потребители – служители на МТСП,
за подаване на данни по преписките за принудително събиране на публични вземания
по чл. 12.
(2) При необходимост съответният служител на НАП изисква изпълнителното основание в оригинал и/или други документи,
свързани с индивидуализиране на длъжника
или публичното задължение.
(3) В 7-дневен срок от получаване на искането МТСП предоставя документите по
ал. 2 на НАП.
Чл. 20. (1) Електронната услуга предоставя възможност за въвеждане на данни за
преписки чрез екранна форма или подаване
на текстов файл.
(2) В случаите, когато данни за просроченото публично вземане са предадени през
електронната услуга на НАП и впоследствие
са постъпили плащания по сметка на МТСП,
уведомяването по реда на чл. 16, ал. 4 се извършва от МТСП през услугата.
Г л а в а

с е д м а

ОБЕ ЗП ЕЧ А ВА Н Е И П РИ Н УД И Т Е Л НО
С ЪБИ РА Н Е Н А Ч АС Т Н И Д ЪРЖ А ВН И
ВЗЕМАНИЯ
Чл. 21. (1) Министърът на труда и социал
ната политика или определените от него
длъжностни лица предават по опис с приемно-предавателен протокол на изпълнителния
директор на НАП или на определени от него
длъжностни лица преписките на установените от органите на МТСП частни държавни
вземания за предприемане на действия по
принудително събиране.
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(2) Преписките по ал. 1 се предават в 30-дневен срок от изтичане на срока за доброволно
изпълнение от страна на длъжника в случаите,
когато от страна на длъжника няма подадено
възражение. В случай на едновременно предаване на повече от една преписка срещу едно
и също лице на НАП се предава обобщено
досие на длъжника, съдържащо документите
по чл. 22 за всяка преписка.
(3) Не се предават на Н А П преписк и
относно вземания, които са погасени чрез
плащане, прихващане, опрощаване, изтичане
на давност или на друго основание.
Чл. 22. (1) Преписките по чл. 21 съдържат:
1. заверени копия от актовете (документите)
за констатиране на съответните нарушения,
както и от наличните счетоводни документи
на длъжника;
2. заверени копия от договора по съответното финансиране и анекс/и към него, ако
има такива;
3. заверени копия от договора за особен
залог и вписаното заявление в Централния
регистър на особените залози, когато обезпечението е особен залог, нотариален акт за
учредяване на ипотека, когато обезпечението е ипотека върху недвижимо имущество
и/или банкова гаранция, когато обезпечението
е банкова гаранция;
4. за верено коп ие о т зас т ра ховат ел на
полица за имотите и вещите, предмет на
обезпечението;
5. заверени копия от документи за собственост на обезпеченията, съдържащи информация за заложеното или ипотекираното
имущество, както и документи за имуществото
на длъжника, налични при МТСП;
6. идентификация за длъжника, включваща:
а) имена, съответно наименованието (фирмата) на длъжника;
б) за физически лица – ЕГН/ЛНЧ, дата
и място на раждане – за чужденци/за юридически лица – ЕИК/БУЛСТАТ, номер на
фирмено дело;
в) постоянен/наст оящ а д рес, съо т ветно – седалището и адреса на управление на
длъжника;
г) имена и ЕГН/ЛНЧ, дата и място на
раждане – за чужденци/на представител на
длъжника;
д) когато длъжникът е ЮЛ или ЕТ, които
не са пререгистрирани по Закона за търговския
регистър и регистъра на юридическите лица
с нестопанска цел – предоставя се и копие от
удостоверението за актуално правно състояние;
7. заверени копия от документи, издадени
от обслужващата МТСП банка, удостоверяващи превеждането на претендираната сума
по сметка на бенефициера;
8. точен размер на задълженията на длъжника, както и документи, удостоверяващи
извършено частично доброволно плащане или
погасяване на задължението;
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9. информация за актуалната банкова сметка, по която да бъдат превеждани събраните
от НАП суми;
10. заверени копия от влезли в сила съдебни актове по заведени дела, които касаят
преписката и длъжника;
11. заверено копие от искане за възстановяване/покана за доброволно изпълнение на
дължимата сума;
12. заверено копие от документ, удостоверяващ датата на получаване на искането/
поканата за възстановяване от длъжника;
13. заверено копие от кореспонденция с
длъжника относно вземането.
(2) Всички копия от документи следва да
бъдат заверени за вярност с оригинала и да
носят мокър печат на МТСП върху заверката.
В случай че документите са на чужд език,
се представят и в легализиран превод на
български език.
(3) В случаите, когато се предава преписка
срещу длъжник, срещу когото вече е предадена друга такава преписка, МТСП уведомява
НАП за това.
(4) При констатирани промени в данните
по ал. 1 след изпращането на преписката в
НАП МТСП изпраща незабавно данни за
тези промени, като прилага заверени копия
от документите, които ги удостоверяват.
Чл. 23. За длъжниците на МТСП по частни
държавни вземания, за които е налице открито
производство по несъстоятелност, министерството предава на НАП цялата налична
информация във връзка с производството, за
да встъпи НАП по делото като представител
на МТСП, в случай че има достъп до такъв
тип информация. Тази информация следва
да съдържа:
1. на каква фаза се намира производството;
2. актуалния размер на задължението към
МТСП;
3. размер на предявените от МТСП вземания, в какъв размер са включени в одобрените
от съда списъци на приети вземания и каква
част от тях са платени (след изготвяне на
частични сметки за разпределение в производството по несъстоятелност);
4. наличие на възражения или установителни искове, касаещи вземането на МТСП;
5. синдик – име, адрес за кореспонденция,
телефон за контакт.
Чл. 24. След предприемане на действия
от НАП за събиране на вземанията МТСП
уведомява НАП за нововъзникнали основания
за прихващане, както и за размера на сумата,
за която може да се извърши прихващането.
Чл. 25. (1) Събраните от НАП суми се
отчитат в НАП и МТСП съгласно чл. 74 от
Указания ДДС № 12 от 2009 г. на Министерството на финансите.
(2) В случаите, когато НАП е образувала
изпълнително дело и след това са извършени
плащания от длъжника, като сумите са по-

БРОЙ 88

ДЪРЖАВЕН

стъпили по сметки на МТСП, в 7-дневен срок
от датата на плащането МТСП уведомява за
това НАП.
(3) При изплащане на вземането по сметка
на МТСП или когато с влязъл в сила съдебен акт бъде установено, че вземането не се
дължи, МТСП възстановява на НАП направените разноски във връзка с предприетите
действия за събирането му в едномесечен срок
от получаване на искането за това. За направените разноски НАП предоставя на МТСП
заверено копие от документа, удостоверяващ
плащането им.
Г л а в а

о с м а

ЗАЩИТА НА ИНФОРМАЦИЯТА
Чл. 26. Обменът на информация между
НАП и МТСП се осъществява при спазване
на следните мерки за сигурност:
1. управлението на достъпа до електронните услуги на Н АП (добавяне, промяна
и ли спи ране/п рема х ване на дост ъпа) на
определените по реда на чл. 8, ал. 5 лица се
записва и съхранява в журнал на достъпа
до услугите;
2. всички действия на потребителите на
електронните услуги на НАП се записват във
файлове за регистрация на системно и/или
на приложно ниво;
3. Националната агенция за приходите и
МТСП отговарят за валидността на използваните електронни подписи от нейни служители, както и за взаимното уведомяване при
наличие на промени (в т.ч. прекратяване на
служебно/трудово правоотношение);
4. Националната агенция за приходите и
МТСП осигуряват защита срещу нежелан софтуер в съответствие с изискванията, посочени
в приложение № 9 към чл. 41 от Наредбата
за общите изисквания за мрежова и информационна сигурност, приета с Постановление
№ 279 на Министерския съвет от 2008 г. (обн.,
ДВ, бр. 101 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 58 и 102
от 2010 г., бр. 48 от 2013 г. и бр. 5 от 2017 г.).
Чл. 27. Лицата, имащи достъп до електронните услуги по чл. 8 или извършващи обмен
на информация по електронен път:
1. са длъжни да спазват конфиденциалността
на информацията, до която имат достъп, и да
не я разпространяват/разкриват на трети лица;
2. отговарят за своите действия при използване на информацията и информационните
системи на НАП.
Чл. 28. Във връзка с изпълнението на Политиката по информационна сигурност на НАП
при нарушение на сигурността, при заплахи,
недостатъци или слаби места, които биха могли
да повлияят върху сигурността на информацията и в случаи на наблюдавани инциденти или
съмнение за възникване на инциденти, НАП
може да дава указания и препоръки на МТСП
във връзка със защитата на информацията.

ВЕСТНИК
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ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. Потвърждението за получено електронно съобщение по чл. 16, ал. 3 и чл. 17, ал. 3
следва да съдържа изявление за получено
електронно съобщение с приложените към
него документи (които се описват), индивидуализиращи данни на служителя, в т.ч. имена и
длъжност на служителя на МТСП и идентификатор по БУЛСТАТ, респ. имена и длъжност
на публичния изпълнител, издал/изпратил за
връчване или получил съответния документ.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 2. (1) Националната агенция за приходите
предоставя за ползване е-услугата по чл. 8, ал. 1,
т. 2 след осигурена техническа възможност.
(2) Изпълнителният директор на НАП
уведомява министъра на труда и социалната
политика за датата, от която услугата по
ал. 1 е достъпна за ползване и предаването
на актовете на хартиен носител по чл. 13 се
замества с предявяване по електронен път
на данните за просрочено публично вземане,
съгласно чл. 220, ал. 1 ДОПК.
§ 3. (1) Връчването на документи чрез
елект ронно съобщение, съдържащо електронна препратка за изтегляне на акта от
информационна система на НАП по чл. 16,
ал. 2, предложение второ, се реализира след
осигурена техническа възможност.
(2) Изпълнителният директор на НАП
уведомява министъра на труда и социалната
политика за датата, от която е реализирана възможността за връчване на документи по ал. 1.
§ 4. В 14-дневен срок от влизане в сила на
инструкцията:
1. директорите на ТД на НАП и ръководителите на регионалните отдели на МТСП
писмено си съобщават лицата за контакт
по смисъла на чл. 7, ал. 1, вк лючително
информация за служебните им телефони и
електронни адреси;
2. министърът на труда и социалната политика или оправомощено от него лице предоставя на НАП информация за електронните
адреси по чл. 16, ал. 2 и чл. 17, ал. 1;
3. министърът на труда и социалната политика уведомява ЦУ на НАП за електронния
адрес по чл. 16, ал. 7.
§ 5. В 3-дневен срок от настъпила промяна
в предоставена информация по § 4 съответната
страна писмено уведомява другата.
§ 6. Инструкцията се издава на основание
чл. 23, т. 1 и чл. 26, ал. 1 и ал. 2, т. 1 от Закона за Националната агенция за приходите
и отменя Инструкцията за осъществяване
на вза и модейс т вие меж д у А г ен ц и я та за
държавни вземания и Министерството на
труда и социалн ата политика от 8 април
2009 г. (необн.).
Министър на финансите:
Владислав Горанов
Министър на труда и социалната политика:
Бисер Петков
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Приложение № 1
към чл. 8, ал. 7
Списък 1 на администратори от Министерството на труда и социалната политика, определен/и от
министъра на труда и социалната политика или оправомощени от него лица за администратор/и
Вид/тип
ЕИК
на удос
(9- или
товере
13-значен нието за
БУЛСТАТ) елект ронен
подпис
1

Сериен
Доставчик
номер
на удосто(Десетичен верителни
код) от
услуги, изФами Длъж
Име Презиме
e-mail
удостове- дал удостолия/и ност
рението за верението за
електронен електронен
подпис
подпис

2

3

4

5

6

7

8

9

Теле
фон/и

Достъпът
се предоставя,
променя,
отнема

10

11

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1
МТСП представя списъка на НАП на хартиен носител и в електронен формат (.xls – Excel файл).

Приложение № 2
към чл. 13, ал. 2
АДРЕСИ И ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА КОМПЕТЕНТНАТА ТД/ОФИС НА НАП ПО СМИСЪЛА
НА ЧЛ. 8 ДОПК
№

ТД НА НАП

1.

АДРЕС
ЗА КОНТАКТ

НАСЕЛЕНИ МЕСТА В ТЕРИТОРИАЛНИЯ
ОБХВАТ/ДЛЪЖНИЦИ СЪС СПЕЦИФИЧНА
КОМПЕТЕНТНОСТ

ТД НА НАП БУРГАС

1.1.

БУРГАС

гр. Бургас, ул. Цар Пе- Бургас, Созопол, Царево, Малко Търново, Грудотър № 5б, ет. 7
во, Карнобат, Сунгурларе, Камено, Айтос, Руен,
Поморие, Несебър, Обзор

1.2.

ОФИС СЛИВЕН

гр. Сливен, ул. Столи- Сливен, Котел, Твърдица, Нова Загора
пин № 19

1.3.

ОФИС ЯМБОЛ

гр. Ямбол, ул. Търгов- Ямбол, Болярово, Елхово, „Тунджа“, Стралджа
ска № 2

2.

ТД НА НАП ВАРНА

2.1.

ВАРНА

гр. Варна, бул. Осми Варна, Аврен, Белослав, Аксаково, Долен чифлик,
приморски полк № 128 Провадия, Дългопол, Ветрино, Девня, Вълчидол

2.2.

ОФИС ДОБРИЧ

гр. Добрич, ул. Неза- Добрич, Тервел, Генерал Тошево, Шабла, Кависимост № 7
варна, Балчик

2.3.

ОФИС СИЛИСТРА

гр. Силистра, ул. Гене- Силистра, Тутракан, Дулово
рал Скобелев № 8

2.4.

ОФИС РАЗГРАД

гр. Разград, пл. Неза- Разград, Цар Калоян, Кубрат, Завет, Исперих,
висимост № 1
Самуил, Лозница

2.5.

ОФИС РУСЕ

гр. Русе, ул. Пиротска Русе, Сливо поле, Ветово, Иваново, Бяла, Ценово,
№ 24
Две могили, Борово
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НАСЕЛЕНИ МЕСТА В ТЕРИТОРИАЛНИЯ
ОБХВАТ/ДЛЪЖНИЦИ СЪС СПЕЦИФИЧНА
КОМПЕТЕНТНОСТ

2.6.

ОФИС ТЪРГОВИЩЕ

г р. Т ъ р г о в и щ е , п л . Търговище, Попово, Опака, Омуртаг, Антоново
Свобода № 1

2.7.

ОФИС ШУМЕН

гр. Шумен, пл. Осво- Шу мен, Нови пазар, Каолиново, Каспичан,
бождение № 2
Никола Козлево, Преслав, Върбица, Смядово,
Хитрино, Венец

3.

ТД НА НАП ВЕЛИКО ТЪРНОВО

3.1.

ВЕЛИКО ТЪРНОВО

г р. Велико Търново, Велико Търново, Павликени, Сухиндол, Свищов,
пл. Център № 2
Полски тръмбеш, Стражица, Горна Оряховица,
Лясковец, Елена, Златарица

3.2.

ОФИС ВИДИН

гр. Видин, ул. Шести Видин, Ново село, Брегово, Бойница, Кула,
септември № 12
Грамада, Макреш, Димово, Дунавци, Арчар,
Белоградчик, Дреновец, Ружинци, Чупрене

3.3.

ОФИС ВРАЦА

гр. Враца, ул. Васил Враца, Криводол, Козлодуй, Хайредин, Оряхово,
Кънчов № 86
Мизия, Кнежа, Бяла Слатина, Борован, Мездра,
Роман

3.4.

ОФИС ГАБРОВО

гр. Габрово, ул. Апри- Габрово, Севлиево, Дряново, Трявна, Плачковци
ловска № 7

3.5.

ОФИС ЛОВЕЧ

гр. Ловеч, ул. Търгов- Ловеч, Луковит, Тетевен, Ябланица, Троян, Апска № 43
рилци, Угърчин

3.6.

ОФИС МОНТАНА

гр. Монтана, ул. Л. Ка- Монтана, Лом, Брусарци, Медковец, Вълчедръм,
равелов № 11
Якимово, Бойчиновци, Берковица, Вършец

3.7.

ОФИС ПЛЕВЕН

гр. Плевен, ул. Дойран Плевен, Червен бряг, Долни Дъбник, Долна
№ 43
Митрополия, Гулянци, Никопол, Белене, Летница

4.

ТД НА НАП ПЛОВДИВ

4.1.

ПЛОВДИВ

гр. Пловдив, ул. Ско- Пловдив, Асеновград, Първомай, Стамболийски,
пие № 106
Съединение, Хисаря, Карлово, Калояново, Брезово, Раковски, Садово

4.2.

ОФИС КЪРДЖАЛИ

гр. Кърджали, ул. Дес- Кърджали, Ардино, Черноочене, Крумовград,
пот Слав № 1
Момчилград, Джебел, Кирково

4.3.

ОФИС ПАЗАРДЖИК

г р. П а з а р д ж и к , у л . Пазарджик, Пещера, Брацигово, Батак, ВеАсен Златаров № 7
линград, Ракитово, Сърница, Септември, Варвара,
Белово, Виноградец, Калугерово, Панагюрище,
Попинци, Стрелча, Черногорово

4.4.

ОФИС СМОЛЯН

гр. Смолян, бул. Бъл- Смолян, Доспат, Борино, Девин, Лъки, Чепеларе,
гария № 12
Баните, Мадан, Неделино, Златоград, Рудозем

4.5.

ОФИС СТАРА ЗАГОРА гр. Стара Загора, ул. Стара Загора, Чирпан, Павел баня, Казанлък,
Кенали № 1
Мъглиж, Раднево, Тополовград, Гълъбово

4.6.

ОФИС ХАСКОВО

5.
5.1.

гр. Хасково, бул. Бъл- Хасково, Димитровград, Минерални бани, Харгария № 152, ет. 8
манли, Симеоновград, Маджарово, Свиленград,
Любимец, Капитан А ндреево, Ивайловград,
Стамболово
ТД НА НАП СОФИЯ

СОФИЯ

гр. София, ул. Аксаков Длъжници, регистрирани на територията на
№ 21
гр. София – Столична община (като ФЛ с ЛНЧ
и др.), област София, както и на територията на
Перник, Радомир, Ковачевци, Брезник, Трън,
Земен

С Т Р.
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ВЕСТНИК

БРОЙ 88

НАСЕЛЕНИ МЕСТА В ТЕРИТОРИАЛНИЯ
ОБХВАТ/ДЛЪЖНИЦИ СЪС СПЕЦИФИЧНА
КОМПЕТЕНТНОСТ

5.2.

ОФИС КЮСТЕНДИЛ гр. Кюстендил, ул. Де- Кюстендил, Дупница, Бобошево, Кочериново,
мокрация № 55
Рила, Сапарева баня, Бобовдол, Невестино, Гърляно, Гюешево, Трекляно, Драговищица

5.3.

ОФИС БЛАГОЕВГРАД г р. Бла г оевг ра д, ул. Благоевград, Симитли, Кресна, Санданск и,
Гьорче Петров № 2
Струмяни, Петрич, Гоце Делчев, Разлог, Банско,
Якоруда, Сатовча

5.4.

СДО СОФИЯ

гр. София, ул. Гурко Длъжници, регистрирани в дирекция „Средни
№ 12
данъкоплатци и осигурители“

6.
6.1.

ТД НА НАП ГДО СОФИЯ
ГДО СОФИЯ

гр. София, ул. Аксаков Длъжници, регистрирани в дирекция „Големи
№ 29
данъкоплатци и осигурители“

Приложение № 3
към чл. 14, ал. 3
ПРИЕМНО-ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ № ......................../...................... г.
Днес, ................................................., в сградата на ТД на НАП ...................................................................,
офис/гр. ......................................................................................................................................................................,
длъжностно лице ………………………………………................................ от .........................................................................,
(имена, длъжност, структурно звено на МТСП)
предадох на ............................................................................................................. от .................................................,
(имена, длъжност, структурно звено на ТД на НАП)
следните преписки:
№
по
ред

Име/
наименование на
задълженото
лице

1

2

ЕИК по
Седалище ИзпълБУЛСТАТ
(постоя
нително
/ЕГН/ЛН/
нен адосноваЛНЧ или
рес)
ние –
дата, мевид, № и
сец, година
дата на
и място на
издаване
раждане,
гражданство
3

4

5

Данни за обжалване
Размер
на акта от предходна пубната колона – вид на личното
акта, дата на влизане вземане
в сила, окончателен
или не/дата на уведомяване на задълженото лице за задължението
6

7

Бюджет/сметка, в полза на
който/която
следва да постъпят събраните суми по
смисъла на
чл. 16, ал. 8 от
инструкцията
8

Приемно-предавателният протокол се изготви в два еднообразни екземпляра: един за МТСП и един
за ТД на НАП ........................
За МТСП:
За НАП:
(наименование на съотв. структура)		
(наименование на съотв. структура)
Предал: ....................................................
Приел: .....................................................................
(име и подпис)		
(име и подпис)
8141
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С Т Р. 2 9   

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ЗАПОВЕД № РД-14-420
от 25 октомври 2017 г.
На основание чл. 310, ал. 1, т. 1, чл. 319, ал. 1,
т. 1 и чл. 320, ал. 1 ЗПУО във връзка с чл. 68
от Наредба № 9 от 2016 г. за институциите в
системата на предучилищното и училищното
образование и Решение № 356 от 29.06.2017 г. на
Министерския съвет, по мотивирано предложение на директора на Професионална гимназия
по ветеринарна медицина „Проф. д-р Димитър
Димов“ – гр. Ловеч, община Ловеч, област Ловеч,
Решение на педагогическия съвет на училището по
протокол № 15 от 14.09.2017 г., становище от Регионалното управление на образованието – Ловеч,
и становище на експертната комисия, назначена
със Заповед № РД-09-2402 от 18.05.2017 г. на министъра на образованието и науката, определям
наименованието на Професионална гимназия
по ветеринарна медицина „Проф. д-р Димитър
Димов“ – Ловеч, както следва: Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина
„Проф. д-р Димитър Димов“ – гр. Ловеч, община
Ловеч, област Ловеч.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.

8135

Министър:
Кр. Вълчев

ЗАПОВЕД № РД-14-421
от 25 октомври 2017 г.
На основание чл. 310, ал. 1, т. 1, чл. 319, ал. 1,
т. 1 и чл. 320, ал. 1 ЗПУО във връзка с чл. 68
от Наредба № 9 от 2016 г. за институциите в
системата на предучилищното и училищното
образование и Решение № 356 от 29.06.2017 г. на
Министерския съвет, по мотивирано предложение
на директора на Професионална гимназия по
ветеринарна медицина „Иван Павлов“ – гр. Стара Загора, община Стара Загора, област Стара
Загора, Решение на педагогическия съвет на
училището по протокол № 1 от 29.09.2017 г.,
становище о т Рег иона лно т о у п ра вление на
образованието – Стара Загора, и становище на
експертната комисия, назначена със Заповед
№ РД- 09-2402 от 18.05.2017 г. на минист ъра
на образованието и нау ката, определ ям на
именованието на Професионална гимназия по
ветеринарна медицина „Иван Павлов“ – Стара
Загора, както следва: Национална професионална
гимназия по ветеринарна медицина „Иван Павлов“ – гр. Стара Загора, община Стара Загора,
област Стара Загора.

Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
Кр. Вълчев
8136
ЗАПОВЕД № РД-14-422
от 25 октомври 2017 г.
На основание чл. 310, ал. 1, т. 1, чл. 319, ал. 1,
т. 1 и чл. 320, ал. 1 ЗПУО във връзка с чл. 68 от
Наредба № 9 от 2016 г. за институциите в системата
на предучилищното и училищното образование и
Решение № 356 от 29.06.2017 г. на Министерския
съвет, по мотивирано предложение на директора
на Професионална гимназия по горско стопанство
и дървообработване „Сава Младенов“ – гр. Тетевен, община Тетевен, област Ловеч, Решение на
педагогическия съвет на училището по протокол
№ 12 от 13.09.2017 г., становище от Регионалното управление на образованието – Ловеч, и
становище на експертната комисия, назначена
със Заповед № РД-09-2402 от 18.05.2017 г. на министъра на образованието и науката, определям
наименованието на Професионална гимназия
по горско стопанство и дървообработване „Сава
Младенов“ – Тетевен, както следва: Национална
професионална гимназия по горско стопанство и
дървообработване „Сава Младенов“ – гр. Тетевен,
община Тетевен, област Ловеч.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
Кр. Вълчев
8137
ЗАПОВЕД № РД-14-423
от 25 октомври 2017 г.
На основание чл. 310, ал. 1, т. 1, чл. 319, ал. 1,
т. 1 и чл. 320, ал. 1 ЗПУО във връзка с чл. 68
от Наредба № 9 от 2016 г. за институциите в
системата на предучилищното и училищното
образование и Решение № 356 от 29.06.2017 г. на
Министерския съвет, по мотивирано предложение
на директора на Професионална гимназия по
горско стопанство „Христо Ботев“ – Велинград,
община Велинград, област Пазарджик, Решение на
педагогическия съвет на училището по протокол
№ 1 от 28.09.2017 г., становище от Регионалното
управление на образованието – Пазарджик, и
становище на експертната комисия, назначена със
Заповед № РД-09-2402 от 18.05.2017 г. на министъра
на образованието и науката, определям наименованието на Професионална гимназия по горско
стопанство „Христо Ботев“ – Велинград, както
следва: Национална професионална гимназия
по горско стопанство „Христо Ботев“ – гр. Велинград, община Велинград, област Пазарджик.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
Кр. Вълчев
8138
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ЗАПОВЕД № РД-14-424
от 25 октомври 2017 г.
На основание чл. 310, ал. 1, т. 1, чл. 319, ал. 1,
т. 1 и чл. 320, ал. 1 ЗПУО във връзка с чл. 68 от
Наредба № 9 от 2016 г. за институциите в системата
на предучилищното и училищното образование и
Решение № 356 от 29.06.2017 г. на Министерския
съвет, по мотивирано предложение на директора
на Професионална техническа гимназия „Шандор
Петьофи“ – гр. Разград, община Разград, област
Разград, Решение на педагогическия съвет на
училището по протокол № 1 от 29.09.2017 г.,
становище от Регионалното управление на образованието – Разград, и становище на експертната
комисия, назначена със Заповед № РД-09-2402
от 18.05.2017 г. на министъра на образованието и науката, определям наименованието на
Професионална техническа гимназия „Шандор
Петьофи“ – Разград, както следва: Национална
професионална техническа гимназия „Шандор
Петьофи“ – гр. Разград, община Разград, област
Разград.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.

8139

Министър:
Кр. Вълчев

ЗАПОВЕД № РД-14-425
от 25 октомври 2017 г.
На основание чл. 310, ал. 1, т. 1, чл. 319, ал. 1,
т. 1 и чл. 320, ал. 1 ЗПУО във връзка с чл. 68
от Наредба № 9 от 2016 г. за институциите в
системата на предучилищното и училищното
образование и Решение № 356 от 29.06.2017 г. на
Министерския съвет, по мотивирано предложение
на директора на Професионална гимназия по
компютърни технологии и системи – гр. Правец,
община Правец, Софийска област, Решение на
педагогическия съвет на училището по протокол
№ 1 от 29.09.2017 г., становище от Регионалното
управление на образованието – София регион, и
становище на експертната комисия, назначена със
Заповед № РД-09-2402 от 18.05.2017 г. на министъра
на образованието и науката, определям наименованието на Професионална гимназия по компютърни технологии и системи – Правец, както
следва: Национална професионална гимназия по
компютърни технологии и системи – гр. Правец,
община Правец, Софийска област.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.

8140

Министър:
Кр. Вълчев

СЪВЕТ ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ
РЕШЕНИЕ № РД-05-114
от 24 октомври 2017 г.
Съветът за електронни медии (СЕМ) на свое
заседание, проведено на 24.10.2017 г., разгледа
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въпроса за обявяване на конкурс за издаване
на лицензия за радиодейност за гр. Видин, област Видин.
След отправено запитване Комисията за регулиране на съобщенията със свое Решение № 429
от 3.08.2017 г. е предоставила на съвета актуална
информация относно свободните радиочестоти за
гр. Видин. Към решението е приложен и проект
на разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения
чрез електронна съобщителна мрежа за наземно
аналогово радиоразпръскване и приложение,
съдържащо съответните технически параметри.
В съответствие с разпоредбата на чл. 116а
от Закона за радиото и телевизията (ЗРТ) и получената информация за наличие на свободен
радиочестотен ресурс СЕМ ще проведе един конкурс, като честотата, за която взема настоящото
решение, е посочена в приложението към него.
Съветът като специализиран орган, в чиито
правомощия е да регулира медийната среда в
интерес на обществото, обсъди въпроса за програмния профил на радиопрограмата, която да се
разпространява на честота 95.8 MHz за гр. Видин.
Съветът прецени, че с оглед демографската
картина на района (по данни, публикувани на
електронната страница на НСИ) възможността
да бъде използван ефективно радиочестотният
спектър в зоната на обслужване, да се създадат
възможности за конкурентна медийна среда и
условия за нейното развитие на регионално ниво,
слушателската аудитория в региона да получи
достъп до нова българска радиопрограма и потребителите да имат алтернативен избор, което е
предпоставка за високо качество на предлаганата
услуга, програмата, за създаването на която ще
бъде лицензиран доставчик на радиоуслуги (радиооператор) в обявения с настоящото решение
конкурс, следва да бъде със специализиран профил,
предназначена за аудитория от 20 до 45 години.
С оглед изложеното СЕМ приема, че са налице предвидените в ЗРТ условия за откриване на
конкурс за осъществяване на радиодейност чрез
използване на налични и/или нови електронни
съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване за гр. Видин.
На основание чл. 32, ал. 1, т. 14 във връзка
с чл. 116 и чл. 116а, ал. 1 и 2 ЗРТ във връзка с
Решение на КРС № 429 от 3.08.2017 г. Съветът за
електронни медии реши:
Да открие неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност – създаване на програма
със специализиран профил, предназначена за
аудитория от 20 до 45 години, разпространявана
чрез използване на налични и/или нови електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово
радиоразпръскване за гр. Видин, за честотно
назначение с технически параметри, посочени в
приложението от настоящото решение.
Датата, мястото и часът на провеждане на
конкурса са: 23 януари 2018 г., София, бул. Шипченски проход № 69, ет. 5, 11 ч.
СЕМ приема заявления за участие от 20 до
21 декември 2017 г. включително на адрес – София, бул. Шипченски проход № 69, ет. 5, деловодство, от 9 до 12,30 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
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Конкурсните книжа се закупуват от 22 до
23 ноември 2017 г. включително на адрес – София,
бул. Шипченски проход № 69, ет. 6, ст. 606б (каса),
от 9 до 12,30 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Съвета за електронни медии в 14-дневен срок от узнаването му.
Председател:
С. Владимирова
Приложение
Честота:

95.8 MHz

Адрес, населено място:

гр. Видин

Адрес, точка на излъчване:

РРТС „Новоселци“

Географски координати:
Северна ширина

43N 59 12

Географски координати:
Източна дължина

22E 50 08

Надморска височина на кота
терен:

50 m

Максима лна мощност на
изхода на предавателя:

до 1000 W

Максимално ефективно излъчена мощност:

до 3000 W

Максимална ефективна височина на АФС:

до 800 m

Медианна стойност на интензитета на ЕМП:
8145

66 dB (µV/m)

РЕШЕНИЕ № РД-05-115
от 24 октомври 2017 г.
Съветът за електронни медии (СЕМ) на свое
заседание, проведено на 24.10.2017 г., разгледа
въпроса за обявяване на конкурс за издаване на
лицензия за радиодейност за гр. Пещера, област
Пазарджик.
След отправено запитване Комисията за регулиране на съобщенията със свое Решение № 495
от 31.08.2017 г. е предоставила на съвета актуална
информация относно свободните радиочестоти за
гр. Пещера. Към решението е приложен и проект
на разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения
чрез електронна съобщителна мрежа за наземно
аналогово радиоразпръскване и приложение,
съдържащо съответните технически параметри.
В съответствие с разпоредбата на чл. 116а
от Закона за радиото и телевизията (ЗРТ) и получената информация за наличие на свободен
радиочестотен ресурс СЕМ ще проведе три конкурса, като честотата, за която взема настоящото
решение, е посочена в приложението към него.
Съветът като специализиран орган, в чиито
правомощия е да регулира медийната среда
в интерес на обществото, обсъди въпроса за
програмния профил на радиопрограмата, която
да се разпространява на честота 91.4 MHz за
гр. Пещера.

ВЕСТНИК
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Съветът прецени, че с оглед демографската
картина на района (по данни, публикувани на
електронната страница на НСИ) възможността
да бъде използван ефективно радиочестотният
спектър в зоната на обслужване, да се създадат
възможности за конкурентна медийна среда и
условия за нейното развитие на регионално ниво,
слушателската аудитория в региона да получи
достъп до нова българска радиопрограма и потребителите да имат алтернативен избор, което е
предпоставка за високо качество на предлаганата
услуга, програмата, за създаването на която ще
бъде лицензиран доставчик на радиоуслуги (радиооператор) в обявения с настоящото решение
конкурс, следва да бъде със специализиран профил, предназначена за аудитория над 35 години.
С оглед изложеното СЕМ приема, че са налице
предвидените от ЗРТ условия за откриване на
конкурс за осъществяване на радиодейност чрез
използване на налични и/или нови електронни
съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване за гр. Пещера.
На основание чл. 32, ал. 1, т. 14 във връзка
с чл. 116 и чл. 116а, ал. 1 и 2 ЗРТ във връзка с
Решение на КРС № 495 от 31.08.2017 г. Съветът
за електронни медии реши:
Да открие неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност – създаване на програма
със специализиран профил, предназначена за
аудитория над 35 години, разпространявана чрез
използване на налични и/или нови електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово
радиоразпръскване за гр. Пещера, за честотно
назначение с технически параметри, посочени в
приложението от настоящото решение.
Датата, мястото и часът на провеждане на
конкурса са: 23 януари 2018 г., София, бул. Шипченски проход № 69, ет. 5, 10 ч.
СЕМ приема заявления за участие от 20 до
21 декември 2017 г. включително на адрес – София, бул. Шипченски проход № 69, ет. 5, деловодство, от 9 до 12,30 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Конкурсните книжа се закупуват от 22 до
23 ноември 2017 г. включително на адрес – София,
бул. Шипченски проход № 69, ет. 6, ст. 606б (каса),
от 9 до 12,30 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Съвета за електронни медии в 14-дневен срок от узнаването му.
Председател:
С. Владимирова
Приложение
Честота:

91.4 MHz

Адрес, населено място:

гр. Пещера

Адрес, точка на излъчване:

в административните
граници на населеното
място

Географски координати:
Северна ширина

42N01 51

Географски координати:
Източна дължина

24E17 54

Надморска височина на
кота терен:

433 m
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Максимална мощност
на изхода на предавателя:

до 50 W

Максимално ефективно
излъчена мощност:

до 100 W

Максимална ефективна
височина на АФС:

до 800 m

Медианна стойност на
интензитета на ЕМП:
8146

54 dB (µV/m)

РЕШЕНИЕ № РД-05-116
от 24 октомври 2017 г.
Съветът за електронни медии (СЕМ) на свое
заседание, проведено на 24.10.2017 г., разгледа
въпроса за обявяване на конкурс за издаване на
лицензия за радиодейност за гр. Пещера, област
Пазарджик.
След отправено запитване Комисията за регулиране на съобщенията със свое Решение № 495
от 31.08.2017 г. е предоставила на съвета актуална
информация относно свободните радиочестоти за
гр. Пещера. Към решението е приложен и проект
на разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения
чрез електронна съобщителна мрежа за наземно
аналогово радиоразпръскване и приложение,
съдържащо съответните технически параметри.
В съответствие с разпоредбата на чл. 116а
от Закона за радиото и телевизията (ЗРТ) и получената информация за наличие на свободен
радиочестотен ресурс СЕМ ще проведе три конкурса, като честотата, за която взема настоящото
решение, е посочена в приложението към него.
Съветът като специализиран орган, в чиито
правомощия е да регулира медийната среда в
интерес на обществото, обсъди въпроса за програмния профил на радиопрограмата, която да се
разпространява на честота 95.0 MHz за гр. Пещера.
Съветът прецени, че с оглед демографската
картина на района (по данни, публикувани на
електронната страница на НСИ) възможността
да бъде използван ефективно радиочестотният
спектър в зоната на обслужване, да се създадат
възможности за конкурентна медийна среда и
условия за нейното развитие на регионално ниво,
слушателската аудитория в региона да получи
достъп до нова българска радиопрограма и потребителите да имат алтернативен избор, което е
предпоставка за високо качество на предлаганата
услуга, програмата, за създаването на която ще
бъде лицензиран доставчик на радиоуслуги (радиооператор) в обявения с настоящото решение
конкурс, следва да бъде със специализиран профил, предназначена за аудитория до 30 години.
С оглед изложеното СЕМ приема, че са налице
предвидените от ЗРТ условия за откриване на
конкурс за осъществяване на радиодейност чрез
използване на налични и/или нови електронни
съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване за гр. Пещера.
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На основание чл. 32, ал. 1, т. 14 във връзка
с чл. 116 и чл. 116а, ал. 1 и 2 ЗРТ във връзка с
Решение на КРС № 495 от 31.08.2017 г. Съветът
за електронни медии реши:
Да открие неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност – създаване на програма
със специализиран профил, предназначена за
аудитория до 30 години, разпространявана чрез
използване на налични и/или нови електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово
радиоразпръскване за гр. Пещера, за честотно
назначение с технически параметри, посочени в
приложението от настоящото решение.
Датата, мястото и часът на провеждане на
конкурса са: 23 януари 2018 г., София, бул. Шипченски проход № 69, ет. 5, 10 ч.
СЕМ приема заявления за участие от 20 до
21 декември 2017 г. включително на адрес – София, бул. Шипченски проход № 69, ет. 5, деловодство, от 9 до 12,30 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Конкурсните книжа се закупуват от 22 до
23 ноември 2017 г. включително на адрес – София,
бул. Шипченски проход № 69, ет. 6, ст. 606б (каса),
от 9 до 12,30 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Съвета за електронни медии в 14-дневен срок от узнаването му.
Председател:
С. Владимирова
Приложение
Честота:

95.0 MHz

Адрес, населено място:

гр. Пещера

Адрес, точка на излъчване:

в административните
граници на населеното място

Географски координати:
Северна ширина

42N01 51

Географски координати:
Източна дължина

24E17 54

Надморска височина на
кота терен:

433 m

Максимална мощност
на изхода на предавателя:

до 50 W

Максимално ефективно
излъчена мощност:

до 100 W

Максимална ефективна
височина на АФС:

до 800 m

Медианна стойност на
интензитета на ЕМП:
8147

54 dB (µV/m)

РЕШЕНИЕ № РД-05-117
от 24 октомври 2017 г.
Съветът за електронни медии (СЕМ) на свое
заседание, проведено на 24.10.2017 г., разгледа
въпроса за обявяване на конкурс за издаване на
лицензия за радиодейност за гр. Пещера, област
Пазарджик.
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След отправено запитване Комисията за регулиране на съобщенията със свое Решение № 495
от 31.08.2017 г. е предоставила на съвета актуална
информация относно свободните радиочестоти за
гр. Пещера. Към решението е приложен и проект
на разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения
чрез електронна съобщителна мрежа за наземно
аналогово радиоразпръскване и приложение,
съдържащо съответните технически параметри.
В съответствие с разпоредбата на чл. 116а
от Закона за радиото и телевизията (ЗРТ) и получената информация за наличие на свободен
радиочестотен ресурс СЕМ ще проведе три конкурса, като честотата, за която взема настоящото
решение, е посочена в приложението към него.
Съветът като специализиран орган, в чиито
правомощия е да регулира медийната среда
в интерес на обществото, обсъди въпроса за
програмния профил на радиопрограмата, която
да се разпространява на честота 105.1 MHz за
гр. Пещера.
Съветът прецени, че с оглед демографската
картина на района (по данни, публикувани на
електронната страница на НСИ) възможността
да бъде използван ефективно радиочестотният
спектър в зоната на обслужване, да се създадат
възможности за конкурентна медийна среда и
условия за нейното развитие на регионално ниво,
слушателската аудитория в региона да получи
достъп до нова българска радиопрограма и потребителите да имат алтернативен избор, което е
предпоставка за високо качество на предлаганата
услуга, програмата, за създаването на която ще
бъде лицензиран доставчик на радиоуслуги (радиооператор) в обявения с настоящото решение
конкурс, следва да бъде с общ (политематичен)
профил. В нея задължително да присъстват
предавания с информационна, образователна,
културна и развлекателна насоченост, предназначени за преобладаващата част от населението
на гр. Пещера.
С оглед изложеното СЕМ приема, че са налице
предвидените от ЗРТ условия за откриване на
конкурс за осъществяване на радиодейност чрез
използване на налични и/или нови електронни
съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване за гр. Пещера.
На основание чл. 32, ал. 1, т. 14 във връзка
с чл. 116 и чл. 116а, ал. 1 и 2 ЗРТ във връзка с
Решение на КРС № 495 от 31.08.2017 г. Съветът за
електронни медии реши да открие неприсъствен
конкурс за осъществяване на радиодейност – създаване на програма с общ (политематичен)
профил, разпространявана чрез използване на
налични и/или нови електронни съобщителни
мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване
за гр. Пещера, за честотно назначение с технически параметри, посочени в приложението от
настоящото решение.
Датата, мястото и часът на провеждане на
конкурса са: 23 януари 2018 г., София, бул. Шипченски проход № 69, ет. 5, 10 ч.
СЕМ приема заявления за участие от 20 до
21 декември 2017 г. включително на адрес – София, бул. Шипченски проход № 69, ет. 5, деловодство, от 9 до 12,30 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
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Конкурсните книжа се закупуват от 22 до
23 ноември 2017 г. включително на адрес – София,
бул. Шипченски проход № 69, ет. 6, ст. 606б (каса),
от 9 до 12,30 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Съвета за електронни медии в 14-дневен срок от узнаването му.
Председател:
С. Владимирова

Приложение
Честота:

105.1 MHz

Адрес, населено място:

гр. Пещера

Адрес, точка на излъчване:

в административните
граници на населеното място

Географски координати:
Северна ширина

42N01 51

Географски координати:
Източна дължина

24E17 54

Надморска височина на
кота терен:

433 m

Максимална мощност на
изхода на предавателя:

до 50 W

Максимално ефективно
излъчена мощност:

до 100 W

Максимална ефективна
височина на АФС:

до 800 m

Медианна стойност на
интензитета на ЕМП:
8148

54 dB (µV/m)

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 627
от 28 септември 2017 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община е постъпило заявление
вх. № САГ16-ГР00-2672 от 13.07.2016 г. от Станислав Йорданов Илиев с искане за разрешаване
изработването на подробен устройствен план
ПУП – изменение на план за регулация (ИПР)
в обхвата на поземлен имот с идентификатор
44063.6230.439 по К К К Р на Лозен, попадащ
В УПИ XXV-439, кв. 136, м. С. Лозен, район
„Панчарево“.
Към заявлението е приложена скица с предложение за изменението с обяснителна записка,
нотариален акт № 101, том I, peг. № 1718, дело
№ 085 от 25.01.2010 г., скица № 15-285672 от
15.06.2016 г. за поземлен имот с идентификатор
44063.6230.439, издадена от СГКК – София, комбинирана скица по реда на чл. 16, ал. 3 ЗКИР,
извадка от действащия ПУП.
Действащият подробен план е одобрен със
Заповед № РД-09-129 от 21.05.1990 г. и Заповед
№ РД-09-50-387 от 22.07.1994 г. на главния архитект на СО.
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Кадастралната карта на с. Лозен е одобрена
със Заповед № РД-18-46 от 18.08.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК.
Заявлението с приложените към него доказателства са разгледани от отделите на НАГ и
са приложени техните становища.
Отдел „Устройствено планиране“ е удостоверил, че имотът попада в устройствена зона
„Жилищна зона с малкоетажно застрояване“
(Жм) съгласно приложението към чл. 3, ал. 2
ЗУЗСО.
Със Заповед № РА50-645 от 4.11.2016 г. на
главния архитект на Столична община е разрешено изработване на проект за изменение на
подробен устройствен план: Изменение на план
за регулация в следния териториален обхват:
поземлен имот с идентификатор 44063.6230.439
по К К К Р на Лозен, У ПИ X X V-439, кв. 136,
м. С. Лозен, район „Панчарево“.
Заповедта е изпратена за сведение и изпълнение на кмета на район „Панчарево“ с писмо
изх. № САГ16-ГР00-2672-[1]/10.11.2016 г.
Със заявление вх. № САГ16-ГР00-2672-[2]/
14.11.2016 г. е внесен проект за одобряване на
изменение на план за регулация за УПИ XXV439, за създаване на нови УПИ ХХV-439 – „за
жс“, и УПИ ХХХ-439 – „за жс“, и нова задънена
улица от о.т. 668д до о.т. 668е, кв. 136, м. С.
Лозен, с обяснителна записка.
Проект ът е съобщен по реда на чл. 128,
ал. 3 ЗУТ, като съгласно писмо изх. № РПН16ДИ05-1544(6) от 24.03.2017 г. (вх. № СА Г16 ГР00-2672-[4]/27.03.2017 г. в НАГ) на кмета на
район „Панчарево“ в законоустановения срок
няма постъпили възражения. Кметът на район
„Панчарево“ не възразява по проекта.
Проектът е разгледан и приет на заседание
на ОЕСУТ с протокол № ЕС-Г-34/25.04.2017 г.,
т. 6, със служебно предложение: да се представи
декларация по чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО и проектът
да се съгласува от СГКК – София, в изпълнение
на чл. 65, ал. 2 и 5 от Наредба № РД-02-20-5 от
2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните
регистри. Проектът е приет и след изпълнение
на служебните предложения предлага на главния
архитект да внесе доклад в СОС за приключване
на процедурата по реда на чл. 21, ал. 7 ЗОС.
С п и с м о и з х . № C A Г 16 - Г Р 0 0 -2 67 2 - [5 ] /
26.04.2017 г. вносителят е уведомен за решението
на ОЕСУТ.
Със заявление вх. № САГ16-ГР00-2672-[6]/
8.06.2017 г. са внесени експертна оценка на
с ъщес т ву ва щата рас т и т ел нос т, за верена о т
Дирекция „Зелена система“ – СО, с № СЕК17ГР94-244/22.05.2017 г. и удостоверение за приемане на проект за изменение на кадастралната
карта и кадастралните регистри № 25-38421 от
18.05.2017 г. за поземлен имот с идентификатор
44063.6230.439.
Предви д горното и на основание чл. 65,
ал. 2 и 5 от Наредба № РД-02-20-5 от 2016 г. за
съдържанието, създаването и поддържането на
кадастралната карта и кадастралните регистри
(в сила от 13.01.2017 г.) проектът за ПР е съгла-
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суван преди одобряването му от СГКК – София,
което е доказано с удостоверение № 25-38421 от
18.05.2017 г. за поземлен имот с идентификатор
44063.6230.439.
С оглед на горната фактическа обстановка
се установява от правна страна следното:
Искането е направено от заинтересованото
лице по смисъла на чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1 ЗУТ,
а именно Станислав Йорданов Илиев – собственик на поземлен имот с идентификатор
44063.6230.439 по КККР на Лозен, УПИ XXV439, кв. 136, м. С. Лозен, съгласно нотариален
акт № 101, том I, peг. № 1718, дело № 085 от
25.01.2010 г. Въз основа на същите документи
за собственост лицето е вписано като такъв в
приложената скица от СГКК за поземлен имот с
идентификатор 44063.6230.439 по КККР на Лозен.
Спазени са административнопроизводствените правила при издаване на акта – сезиране на
административния орган от заинтересованото
лице по чл. 131, ал. 2, т. 1 ЗУТ със заявление
по образец, допуснато е изработването на проект за ПУП от компетентния за това орган,
внесен е проект и са изпълнени предписанията
в допускането, проектът е съобщен на всички
заинтересовани лица, същият е разгледан и
приет от ОЕСУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
Планът за регулация е изработен върху действащата кадастрална карта, с което е спазено
изискването на чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ.
Достъпът до УПИ XXV и УПИ XXX е по
действащ план за регулация и по новопроектирана задънена улица от о.т. 668д до о.т. 668е, която
е предвидена с изработения план за регулация,
с оглед спазване изискването на чл. 14, ал. 3,
т. 1 и ал. 4 ЗУТ.
С предвиденото с проекта урегулиране на
задънена улица се засяга имот – частна собственост. Същото е мероприятие от публичен
характер съгласно чл. 21, ал. 1 ЗОС, поради
което компетентен да одобри проекта за ИПРЗ,
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“.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
По действащия ОУП на СО имотът – предмет
на плана, попада в устройствена зона „Жилищна
зона с преобладаващо малкоетажно застрояване“
(Жм) съгласно приложението към чл. 3, ал. 2
ЗУЗСО. Показаната устройствена зона, отразена
в плана за регулация, отговаря на предвидената
в ОУП на СО.
С горното е спазено изискването на чл. 103,
ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 от ЗУТ.
Спазено е изискването на чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО,
което се установява от представената експертна
оценка на растителност, заверена от Дирекция
„Зелена система“ – СО.
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Проектът за изменение на КК и КР е приет,
с което е спазено изискването на чл. 65, ал. 2
и 5 от Наредба № РД-02-20-5 от 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на
кадастралната карта и кадастралните регистри.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 21, ал. 1 и 7 ЗОС, Заповед № СОА17-РД09-622
от 19.06.2017 г. на кмета на Столичната община,
чл. 136, ал. 1 във връзка с чл. 15, ал. 1, изр. 1,
чл. 134, ал. 2, т. 2 и 6 и ал. 1, т. 1 във връзка с
ал. 2, чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4, чл. 103, ал. 4 и
чл. 104, ал. 1, изр. 2, чл. 81, ал. 4 ЗУТ, чл. 65,
ал. 2 и 5 от Наредба № РД-02-20-5 от 2016 г. за
съдържанието, създаването и поддържането на
кадастралната карта и кадастралните регистри,
т. 4 от приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО и
протоколи на ОЕСУТ № ЕС-Г-34 от 25.04.2017 г.,
т. 6, и № ЕС-Г-50 от 20.06.2017 г., т. 1, Столичният общински съвет реши:
Одобрява проект за изменение на план за
регулация на м. С. Лозен, кв. 136. Откриване на
задънена улица от о.т. 668д до о.т. 668е. Разделяне на УПИ XXV-439 и създаване на нови УПИ
XXV-439 – „за жс“, и УПИ ХХХ-439 – „за жс“,
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 ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават в район „Панчарево“ и
се изпращат в Административния съд – Софияград, от отдел „Правно-нормативно обслужване“
на Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столичната община.
Председател:
Е. Герджиков
8014
РЕШЕНИЕ № 634
от 28 септември 2017 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столичната община е постъпило заявление вх. № ГР-94-00-147/22.07.2015 г. от Христо
Милев Дечев и Борислав Здравков Младенов с
искане за разрешение на изработване на проект за подробен устройствен план – план за
регулация и застрояване за поземлени имоти с
идентификатори 44063.6221.69 и 44063.6221.73 по
КККР на с. Лозен, район „Панчарево“.
Към за я в лен ие т о е п ри ложено за да н ие,
отговарящо на изискванията на чл. 125 ЗУТ,
нотариален акт № 3, том II, рег. № 3993, дело
№ 179/16.12.2014 г., нотариален акт № 83, том I,
рег. № 1794, дело № 70/26.0 6.2015 г., ск и ца
от СГКК за поземлен имот с идентификатор
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44063.6221.73, удостоверение за наследници,
мотивирано предложение и Решение № 1542 от
16.11.2000 г. на поземлена комисия.
Заявлението е предоставено за становища на
отдели: „ОУП“, „БДРП“ – ИМ и КТ, „Правен“
и „ПУП“.
Отдел „Общ устройствен план“ е удостоверил, че имотите попадат в устройствената зона
„Жилищна зона за малкоетажно застрояване в
природна среда“ (Жм1), т. 5 от приложението
към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО.
Заявлението с приложените доказателства е
разгледано от ОЕСУТ, като с решение по протокол № ЕС-Г-69/29.09.2015 г., т. 10, е прието
заданието и мотивираното предложение.
Със Заповед № РД-09-50-852 от 26.10.2015 г.
на главния архитект на Столичната община е
одобрено задание и е разрешено изработването на изменение на план за регулация и план
за регулация и застрояване в териториалния
обхват на поземлени имоти с идентификатори
44063.6221.69 и 44063.6221.73 по КККР на с. Лозен, район „Панчарево“.
С писмо изх. № ГР-94-00-147/27.10.2015 г. заповедта за разрешение на устройствена процедура
е изпратена за сведение и изпълнение до кмета
на район „Панчарево“.
С ъ с з а я в л е н и е в х . № С А Г 17-Г Р 0 0 -3 4 0/
16.02.2017 г. е внесен проект, изработен върху
изменената кадастрална карта, като са създадени
нови имоти с идентификатори 44063.6221.4889
(с т а р и д е н т и ф и к а т о р 4 4 0 6 3 . 6 2 2 1 . 4 8 8 9 ) ;
44063.6221.4898 (стари идентификатори 44063.6221.
4888; 44063.6221.4895); 44063.6221.4899 (стари
идентификатори 44063.6221.4890; 44063.6221.4894)
и 4 4 0 6 3. 62 21.4 8 9 7 (с т а р и и д е н т и ф и к а т о р и
44063.6221.4891; 44063.6221.4893). Представен е
предварителен договор по чл. 17, ал. 3 ЗУТ. Представени са документи за собственост, доказващи
собственост на едни и същи лица върху имоти
с проектни идентификатори 44063.6221.4888 и
44063.6221.4895; 44063.6221.4890 и 44063.6221.4894;
44063.6221.4891 и 44063.6221.4893.
С проекта се предвижда изменение на уличната регулация между о.т. 14г и о.т. 14д, откриване на задънена улица от о.т. 14е до о.т. 14ж и
създаване на нови УПИ II-4898 – „За жс“, УПИ
III-4899 – „За жс“, и УПИ IV-4897 – „За жс“.
Проек т ът е съгласу ван о т „ЧЕЗ Разп ределен ие Бъ л гари я“ – А Д, на 18.04.2016 г. и
„Софийска вода“ – АД. Към проекта са приложени обяснителна записка, изходни данни
№ ТУ-1563/05.2016 г. на „Софийска вода“ – АД;
предварителен договор по чл. 17, ал. 3 ЗУТ с нотариално заверени подписи, скица-проект № 1572359/16.02.2016 г. за изменение на КККР за ПИ
с идентификатори 44063.6221.69 и 44063.6221.73;
положително становище изх. № 911/11.07.2016 г.
на Басейнова дирекция „Дунавски район“; заверена декларация за заснемане на растителност
№ СЕК16 -Г Р94 -159/3.05.2016 г. на Ди рек ц и я
„Зелена система“ при СО и становище изх.
№ 94-00-6535/2.08.2016 г. на РИОСВ – София.
Допълнително със заявление вх. № САГ17ГР00-340/28.02.2017 г. е внесено Решение № СО7-ПР/2017 г. на РИОСВ – София.
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С писмо изх. № САГ17-ГР00-340/15.03.2017 г.
проектът е изпратен в район „Панчарево“ за
съобщаване по реда на чл. 128, ал. 3 ЗУТ.
С писмо изх. № РПН17-ВК08-402(3)/23.06.2017 г.
кметът на район „Панчарево“ удостоверява, че
проектът е съобщен на заинтересованите страни
и в законоустановения срок по чл. 128, ал. 5
ЗУТ няма постъпили възражения. От кмета
на район „Панчарево“ е изразено положително
становище по проекта.
Проектът е разгледан и приет от Общинския
експертен съвет по устройство на територията и
с протокол № ЕС-Г-54/4.07.2017 г., т. 1 от допълнителните точки, е решено да се изпрати в СОС
за одобряване на основание чл. 21, ал. 7 ЗОС.
С оглед изложената фактическа обстановка
от правна страна се установи следното:
Искането за изработване на подробен устройствен план е започнало по искане на заинтересованите лица по чл. 131, ал. 1 във връзка
с ал. 2, т. 1 ЗУТ като собственици на имоти с
идентификатори 44063.6221.69 и 44063.6221.73 по
КККР на с. Лозен, район „Панчарево“ съгласно представените документи за собственост и
скици от СГКК, а по изменената кадастрална
карта имоти с идентификатори 44063.6221.4889,
44063.6221.4898, 44063.6221.4899, 44063.6221.4897
и 44063.6221.4892.
Кадастралната карта на с. Лозен е одобрена
със Заповед № РД-18-46 от 18.08.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК.
Проектът е изработен върху влязла в сила
кадастрална карта, с което е спазено изискването на чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ.
Имоти с идентификатори 44063.6221.4889,
44063.6221.4898, 44063.6221.4899 и 44063.6221.4897
по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Лозен – предмет на проекта,
представляват неурегулирани поземлени имоти.
Съгласно представените скици от СГКК – София, трайното предназначение на територията
е „Земеделска“, а начинът на трайно ползване
на имотите е „Нива“.
С представения проект се цели промяна на
предназначението от земеделски в такива за
неземеделски нужди.
С исканото изменение се създават нови УПИ
ІІ-4898 – „За жс“, УПИ III-4899 – „За жс“, и
УПИ ІV-4897 – „За жс“, кв. 154а, по границите
на имотите в кадастралната карта.
За горното е налице основание по чл. 17,
ал. 1 ЗУТ. Предвид уредените в хода на производството отношения на собственост върху
новообразуваните имоти представеният предварителен договор за прехвърляне на собственост с
нотариално заверени подписи не е предпоставка
за одобряване на ПУП.
Предназначението на новите У ПИ е „За
жс“, което отговаря на ОУП на СО/2009 г. и на
устройствена категория по т. 5 (Жм1) от приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО. Показателите
на застрояване, отразени в матрицата, отговарят
на предвидените в ОУП на СО.
Предвид горното проектът не противоречи
на ОУП на СО, с което е спазено изискването
на чл. 103, ал. 4 и чл. 104, ал. 1 ЗУТ.
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Планът за застрояване цели осигуряване на
възможност за застрояване в имотите с жилищни сгради  – свободно стоящи 3-етажни
сгради с Н<10 м в новосъздадените УПИ – „За
жс“. Планът за застрояване е изработен при
спазване изискването на чл. 31, ал. 1, т. 1 ЗУТ
по отношение разстоянието към страничните
рег улационни линии и чл. 31, ал. 4 ЗУ Т по
отношение разстоянието между сградите в съседните УПИ.
Предвид горното с проекта на план за застрояване не се допускат намалени разстояния към
вътрешните регулационни граници, съседните
имоти и сгради, включително през улица.
Лицето (изход) към улица на новообразуваните УПИ е предвидено да се осигури по новопредвидената улична регулация. С проекта за
изменение на плана за регулация се предвижда
изменение на план за улична регулация между
о.т. 14д и о.т. 14г; план за регулация на задънена
улица от о.т. 14е до о.т. 14ж, кв. 154а.
Изменението на ПУР е обусловено от урегулирането на имотите – предмет на плана, и
необходимостта от осигуряване на достъп до
тях, поради което основание за изменението е
нормата на чл. 134, ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 2
и ал. 2, т. 2 ЗУТ.
С проекта се предвиж да отчуж даване на
имоти – собственост на физически лица, за изграждане на обект – публична общинска собственост, поради което и на основание чл. 21, ал. 1
и 7 ЗОС компетентен да одобри плана е СОС.
Съгласно разпоредбата на 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“.
С п а з ено е и зиск ва не т о н а ч л. 19, а л. 4
ЗУЗСО, като е представена заверена декларация за заснемане на растителност № СЕК16ГР94-159/3.05.2016 г. на Дирекция „Зелена система“ при СО, видно от която в имотите няма
съществуваща растителност.
Видно от становище изх. № 94-006535/2.08.2016 г. на РИОСВ – Софи я, инвестиционното намерение подлежи на преценка
о т носно необходимос т та о т извърш ва не на
ОВОС по ЗООС и оценка за съвместимост по
ЗБР. В изпълнение на становището е представено Решение № СО-7-ПР/2017 г. на директора
на РИОСВ – София, с което е прието „да не се
извършва оценка на въздействие върху околната
среда“.
Спазени са административнопроизводствените правила при издаване на акта. Проектът е
съобщен на заинтересованите лица по предвидения в закона ред. Извършено е изискуемото
съгласуване на плана за регулация и застрояване с
администрации и със специализираните контролни органи. Проектът на подробен устройствен
план е разгледан и приет от ОЕСУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането им.
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Проектът е изработен при спазване изискванията 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 ЗУТ.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 21, ал. 1 и 7 ЗОС, чл. 134, ал. 1, т. 1 във връзка
с ал. 2 и ал. 2, т. 2, чл. 110, ал. 1, т. 1, чл. 115,
ал. 1 и 2, чл. 129, ал. 1, чл. 17, ал. 2, т. 3, чл. 14,
ал. 3, т. 1 и ал. 4, чл. 81, ал. 1, предл. първо, ал. 3
и 4 и чл. 108, ал. 5 ЗУТ, т. 5 от приложението
към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО и протокол на ОЕСУТ
№ ЕС-Г-54/4.07.2017 г., т. 1 от допълнителните
точки, Столичният общински съвет реши:
1. Одобрява проект за изменение на план
за регулация на улица между о.т. 14д и о.т. 14г,
кв. 154а, м. Лозен, район „Панчарево“ по кафявите и зелените линии, цифри и зачертавания
съгласно приложения проект.
2. Одобрява проект на план за регулация на
задънена улица от о.т. 14е до о.т. 14ж, кв. 154а, м.
Лозен, район „Панчарево“, по червените линии
и цифри съгласно приложения проект.
3. Одобрява проект на план за регулация
за създаване на УПИ ІІ-4898 – „За жс“, УПИ
ІІІ-4899 – „За жс“, и УПИ ІV-4897 – „За жс“,
кв. 154а, м. Лозен, район „Панчарево“, по червените и сините линии, цифри и текст съгласно
приложения проект.
4. Одобрява проект на план за застрояване
за УПИ II-4898 – „За жс“, УПИ III-4899 – „За
жс“, и УПИ IV-4897 – „За жс“, кв. 154а, м. С.
Лозен, район „Панчарево“, съгласно приложения
проект и без допускане на намалени разстояния
към вътрешнорегулационни граници, съседни
имоти и/или сгради, включително през улица.
Въз основа на одобрения план за застрояване
не може да се издава виза за проектиране, да се
одобрява или съгласува инвестиционен проект и
да се издава разрешение за строеж с допускане
на намалени разстояния към съседни имоти и/
или сгради, включително през улица.
Решението и одобреният проект на подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столичната община – Направление „Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.
com), на основание чл. 129, ал. 5 ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
Жалбите се подават в район „Панчарево“
и се изпращат в Административния съд – София-град, от отдел „Правно-нормативно обслужване“ в Дирекция „Правно-нормативно,
информационно и финансово обслужване“ към
Направление „Архитектура и градоустройство“
на Столичната община.
Председател:
Е. Герджиков
8081
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РЕШЕНИЕ № 635
от 28 септември 2017 г.

В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столичната община е постъпило заявление вх. № ГР-94-В-80/20.10.2011 г. от Валентин
Димитров Касабски с искане за разрешаване
изработване на проект за ПУП – ПРЗ и ИПР за
ПИ 68134.4377.10 и УПИ Х-153, кв. 3, м. Манилов дол, землище Филиповци, район „Люлин“.
Към заявлението са приложени: мотивирано предложение за план за застрояване (ПЗ) в
графичен вид; скица № 29670/28.09.2011 г. на
СГКК – София, за поземлен имот с идентификатор № 68134.4377.10 (номер по предходен
план 050010); нотариален акт № 188, том I, peг.
№ 3824 от 9.09.2004 г., по силата на който Валентин Димитров Касабски става собственик
на имот с пл. № 050010; пълномощно, дадено
на Цветелина Минчева Терзиева.
С писмо вх. № ГР-94-В-80/28.11.2011 г. е внесено ново мотивирано предложение за план за
регулация и застрояване (ПРЗ).
Мотивираното предложение е съгласувано
с отделите в НАГ. С решение на ОЕСУТ по
протокол № ЕС-Г-18/13.03.2012 г., т. 18, е предложено да се издаде заповед за отказ на основание
становища на отдели „ОУП“ и „Правен“.
Със заявление вх. № ГР-94-В-80/18.06.2013 г. е
внесено ново предложение за изготвяне на ПУП
с приложено задание по чл. 125 ЗУТ и декларация от Георги Владимиров Найденов, собственик на ПИ 68134.4377.153, относно промяна на
регулационната граница на УПИ Х-153, кв. 10.
Мотивираното предложение е разгледано на
ОЕСУТ и с протокол № ЕС-Г-62/20.08.2013 г.,
т. 11, е предложено на главния архитект да издаде
заповед за допускане на устройствена процедура.
Със Заповед № РД-09-50-811 от 27.11.2013 г.
на главния архитект на Столичната община на
основание чл. 124б, ал. 4 ЗУТ е разрешено да
се изработи изменение на действащия ПУП в
обхват: ПИ 68134.4377.10, м. Манилов дол, землище Филиповци, район „Люлин“, улица по
о.т. 35 – 35а – о.т. 35б и улица по о.т. 35а – 35в
и УПИ Х-153, кв. 3.
С писмо изх. № ГР-94-В-80/27.11.2013 г. на началник-отдел „Подробни устройствени планове“
заповедта е изпратена за сведение и изпълнение
в район „Люлин“ и до заявителите.
Със заявление вх. № ГР-94-В-80/7.03.2014 г. от
Валентин Димитров Касабски е внесен проект
за ИПР и ПРЗ. Към заявлението са приложени:
обяснителна записка; комбинирана скица по
чл. 16, ал. 3 ЗКИР; скица от СГКК – София, за
имот с идентификатор 68134.4377.10 (стар идентификатор 050010); документи за собственост; съгласуване с „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД,
от 17.02.2014 г.; изходни данни от „Софийска
вода“ – АД, с изх. № ТУ-375/30.01.2014 г.; писмо
на „ЕСО“ – ЕАД, № ЦУ-ПМО-1121/28.02.2014 г.;
представена е декларация за липса на дървесна
растителност по чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО, заверена от Дирекция „Зелена система“ при СО с
№ ЗС-94-В-2/24.01.2014 г. и становище изх. № 2600-7011/22.08.2014 г. на директора на РИОСВ – Со-
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фия, че за ПУП не е необходимо провеждане на
процедура по глава втора от наредбата за ОС.
Приложено е пълномощно.
Проектът е изпратен за съобщаване по реда
на чл. 128, ал. 3 и 5 ЗУТ с писмо изх. № ГР94-В-80/16.10.2014 г.
С писмо № АГ-92-28/3/3.02.2015 г. на главния
архитект на район „Люлин“ проектът е върнат
с постъпило 1 бр. възражение от собственика
на ПИ 68134.4377.3. Приложени са съобщения
с обратни разписки и разписен лист.
Проектът е разгледан от отделите в НАГ и
с писмо № ГР-94-В-80/31.07.2015 г. заявителят е
уведомен за недостатъците по проекта.
На 9.09.2015 г. е внесен преработен проект,
който е изпратен в район „Люлин“ за обявяване
по реда на чл. 128, ал. 1 и 10 ЗУТ (ДВ, бр. 88
от 2015 г.).
С писмо № РЛН-ТП00-2/3.02.2016 г. на главния архитект на район „Люлин“ проектът е върнат с постъпило 1 бр. възражение. Приложени
са съобщения.
Проектът за ИПР и ПРЗ е разгледан на заседание на ОЕСУТ и приет с протокол № ЕСГ-13/16.02.2016 г., т. 25.
Възражението от собственика на ПИ с идентификатор 68134.4377.3 с искане за включване
на ПИ 68134.4377.3 в УПИ X не се уважава като
неоснователно. За имота не е налице разрешение
за изработване на проект за ПУП. Урегулирането
на имота с предвидено застрояване ще доведе до
необходимост за извършване на всички съгласувателни процедури и по отношение на него,
включително по чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО и чл. 125,
ал. 7 ЗУТ, както и съобщаване на проекта по
чл. 128, ал. 1 и 10 ЗУТ още веднъж, което ще
забави неоснователно продължаването на настоящата процедура. Собственикът разполага с
възможност за самостоятелно процедиране на
устройствена процедура за имота си.
При проверка в служебен порядък се констатира, че с проекта за улична регулация се засяга
имот – частна собственост, и е необходимо провеждането на отчуждителни процедури, предвид
което компетентен орган по одобряването на
плана е СОС.
Проектът отново е разгледан на ОЕСУТ, като
с решение по протокол № ЕС-Г-40/31.05.2016 г.,
т. 7, е кори г и ра но п ред ход но т о решен ие и
проектът се изпраща за одобряване в СОС на
основание чл. 21, ал. 7 ЗОС.
Със за явление вх. № СА Г16-ГР00 -757-(1)/
11.05.2017 г. възложителят на ПУП и собственикът на УПИ Х-153 от кв. 3 са внесли проект
с корекция на уличнорегулационните линии
при о.т. 35а.
Коригираният проект е разгледан на заседание
на ОЕСУТ с протокол № ЕС-Г-42/30.05.2017 г.,
т. 2, и приет в условията на чл. 128, ал. 13 ЗУТ,
тъй като е подаден от собственика на новопроектирания УПИ I-10 от кв. 10 и от собственика
на УПИ Х-153 от кв. 3.
При горната фактическа обстановка се установява от правна страна следното:
Искането за изменение на ПУП – ПРЗ и
ИПР е направено от заинтересовано лице по
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чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1 ЗУТ, а именно Валентин
Димитров Касабски като собственик на ПИ с
идентификатор № 68134.4377.10, м. Манилов дол,
землище Филиповци, район „Люлин“. Налице е
съгласие от собственика на ПИ с идентификатор
68134.4378.153.
Действащият подробен устройствен план е одобрен със Заповед № РД-09-50-161 от 29.03.2000 г.
на главния архитект на СО.
За т ери т ори я та е одобрена к а дас т ра л на
карта със Заповед № РД-18-54 от 30.08.2009 г.
на изпълнителния директор на Агенцията по
геодезия, картография и кадастър.
Спазени са административнопроизводствените правила при издаване на акта – сезиране на
административния орган от заинтересованото
лице по чл. 131, ал. 2, т. 1 ЗУТ със заявление по
образец, разрешено е изработването на проект
за ИПР и ПРЗ от компетентния за това орган,
внесеният проект е съобщен на всички заинтересовани лица, разгледан е и е приет от ОЕСУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
Нови УПИ Х-153 от кв. 3 и УПИ I-10 от
кв. 10 – „За жилищно строителство“, попадат в
устройствена категория „Жилищна зона с преобладавашо малкоетажно застрояване“ (Жм),
в която съгласно приложението към чл. 3, ал. 2
ЗУЗСО, т. 4, уст ройст вени те парамет ри са:
макс. плътност на застрояване – 40 %, макс.
Кинт. – 1,3, мин. озел. площ – 40 %, и е допустимо предвиденото застрояване. Показателите
в матрицата върху графичната част на плана
отговарят на показателите в ОУП на СО.
С горното е спазено изискването на чл. 103,
ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 от ЗУТ.
Проектът за ИПР, ПРЗ и ИПУР е показан в
кафяв, червен и зелен цвят на чертежите.
Проектът е изработен върху одобрената със
Заповед № РД-18-54 от 30.08.2010 г., издадена
от изпълнителния директор на АГКК и влязла
в сила кадастрална карта на район „Люлин“,
с което е спазено изискването на чл. 115, ал. 1
и 2 ЗУТ.
В проекта за план за регулация се предвижда
създаването на нов У ПИ I-10 – „За жилищно строителство“, в нов кв. 10. Действащият
ПУ П е одобрен със Заповед № РД-09-50-161
от 29.03.2000 г. на главния архитект на СО, а
кадастралната карта на район „Люлин“ е одобрена със Заповед № РД-18-54 от 30.08.2010 г.,
което представлява изменение в устройствените условия, при които е одобрен действащият
ПР. Предвид горното е доказано основанието
за одобряване на ПУП – ИПР за УПИ Х-153.
Налице е основание по чл. 134, ал. 1, т. 1 във
връзка с ал. 2 ЗУТ. Регулационните граници
следват имотните такива по кадастралната карта
в съответствие с чл. 17, ал. 1 ЗУТ.
Новопроектираният УПИ I-10 – „За жилищно
строителство“, в нов кв. 10 отговаря на изискванията за минимална площ и лице към улица
съгласно разпоредбите на чл. 19 ЗУТ.
Предвижда се нова задънена улица от о.т. 35
през о.т. 35а до о.т. 35б и от о.т. 35а до о.т. 35в с
цел осигуряване на достъп при урегулиране на
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поземлен имот с идентификатор 68134.4377.10.
При о.т. 35 уличната регулация се изменя, за
да се обвърже новата улица с действащия план
за регулация на м. Манилов дол.
Лицето (изход) към улица на новопроектирания УПИ I-10 – „За жилищно строителство“, в нов
кв. 10 се осигурява по новопредвидената улица,
с което е спазен чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4 ЗУТ.
Основание за ИПР е нормата на чл. 134,
ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 2 и ал. 2, т. 2 ЗУТ.
Ново о бра з у ва н и я т У П И ще позвол и на
собственика му да го използва съгласно инвестиционните си намерения в съответствие с
предвижданията на зоната по ОУП на СО.
Изменението на действащия план за застрояване цели осигуряване на законосъобразно и
целесъобразно застрояване в съответствие с
максимално допустимите показатели и допустими функции съгласно предвижданията на ОУП
на СО по искане на собствениците и съобразно
изменението на плана за регулация.
Основание за одобряване на ИПЗ е нормата
на чл. 134, ал. 2, т. 6 ЗУТ.
В УПИ I-10 – „За жилищно строителство“,
кв. 10, се предвижда нова свободностояща сграда като начин на застрояване и е указана като
ниско застрояване (+3) при к.к. 10 м.
В новообразувания УПИ Х-153, кв. 3, не се
изменя действащият ПЗ.
Гарирането е осигурено в границите на имотите, с което е спазено изискването на чл. 43,
ал. 1 ЗУТ.
Застрояването в новообразуваните поземлени
имоти отговаря на изискванията на чл. 31, ал. 1,
4 и 5 и чл. 32, ал. 1 и 2 ЗУТ.
Предвид горното с проекта за изменение на
плана за застрояване не се допускат намалени
разстояния към вътрешнорегулационни граници, съседни имоти и/или сгради, включително
през улица.
В ПУП са определени сервитутите на техническата инфраструктура, минаваща през имотите,
с което е спазена нормата на чл. 108, ал. 2 ЗУТ.
Проектът е съгласуван с експлоатиращите
предприятия. Спазен е чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО и
е представено становище от РИОСВ – София.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
Компетентен да одобри ПУП е Столичният
общински съвет, тъй като с плана се предвижда отчуждаване на част от недвижим имот,
собственост на физическо лице, за изграждане
на обект задънена улица, публична общинска
собственост, основание по чл. 21, а л. 7 във
връзка с ал. 1 ЗОС.
На основание чл. 81, ал. 4 ЗУТ „Отчуждаванията за прокарване на 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. 110, ал. 1, т. 1 и чл. 17,
ал. 1, чл. 136, ал. 1 във връзка с чл. 15, ал. 1, изр.
2 и чл. 134, ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 2 и ал. 2,
т. 2 и 6, чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4, чл. 81, ал. 1,
изр. 1, ал. 3 и 4, чл. 103, ал. 4 и чл. 104, ал. 1,
чл. 115, ал. 1 и 2, чл. 108, ал. 5 ЗУТ, т. 7 от при-
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ложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО и протоколи
на ОЕСУТ № ЕС-Г-13/16.02.2016 г., т. 25, № ЕСГ-40/31.05.2016 г. и № ЕС-Г-42/30.05.2017 г., т. 2,
Столичният общински съвет реши:
1. Одобрява проект за изменение на план за
регулация на УПИ Х-153, кв. 3, за урегулиране
на ПИ с идентификатор 68134.4378.153. Изменение на задънена улица по о.т. 36 до о.т. 35
за продължаването є от о.т. 35 през о.т. 35а до
о.т. 35б от о.т. 35а до о.т. 35в, м. Манилов дол,
землище Филиповци, район „Люлин“, Столична
община, по кафявите и зелените линии, цифри,
букви, зачертавания и щрихи съгласно приложения проект.
2. Одобрява проект за план за регулация за
създаване на нов УПИ I-10 – „За жилищно строителство“, кв. 10 (нов), м. Манилов дол, землище
Филиповци, район „Люлин“, Столична община,
по червените, кафявите и зелените линии, цифри
и текст съгласно приложения проект.
3. Одобрява проект за план за застрояване
на м. Манилов дол, землище Филиповци, нов
кв. 10, УПИ I-10 – „За жилищно строителство“,
с предвиждане на ново застрояване съгласно
приложения проект.
Въз основа на одобрения план за застрояване
не може да се издава виза за проектиране, да се
одобрява или съгласува инвестиционен проект и
да се издава разрешение за строеж с допускане
на намалени разстояния към съседни имоти и/
или сгради, включително през улица.
Решението и одобреният проект на подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столичната община – Направление „Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.
com), на основание чл. 129, ал. 5 ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават в район „Люлин“ и се изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правно-нормативно обслужване“ на
Направление „Архитектура и градоустройство“
на Столичната община.
Председател:
Е. Герджиков
8082

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИИ
РЕШЕНИЕ № 482
от 23 октомври 2017 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 310 от 8.06.2017 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
и инвестиции реши:
1. На 21.11.2017 г. в 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции, пл.
Славейков № 6, ет. 1, да се проведе публичен търг
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с явно наддаване за продажбата на самостоятелен
обект в сграда с ид. 68134.4333.2009.2.69, София,
ж.к. Овча купел 1, бл. 409, вх. Г, ет. 1, общински
нежилищен имот, стопанисван от район „Овча
купел“, със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 67 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
4. Депозитът за участие – 6700 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции № BG 49 SOMB
9130 33 26474601 при „Общинска банка“ – АД,
BIC – SOMBBGSF, ул. Врабча № 6, София. Краен
срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 17.11.2017 г. вкл. в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 360 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАПИ, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня
на търга след закупуване на тръжна документация.

8174

Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД
РЕШЕНИЕ № 322
от 29 септември 2017 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – Благоевград,
реши:
Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасе на
разпределителен газопровод и газопроводни
отклонения до имоти в землището на с. Изгрев,
преминаващо и засягащо имоти с № 0.42 (за др.
вид застрояване – кметство на с. Изгрев), № 0.53
(пасище – общинска собственост), № 0.89 (за
селскостопански, горски, ведомствен път – общинска собственост), № 0.91 (за селскостопански,
горски, ведомствен път – общинска собственост),
№ 0.114 (за селскостопански, горски, ведомствен
път – общинска собственост), № 0.116 (за селскостопански, горски, ведомствен път – общинска
собственост), № 1.25 (за селскостопански, горски,
ведомствен път – общинска собственост), № 1.37
(за селскостопански, горски, ведомствен път – общинска собственост), № 2.15 (за селскостопански,
горски, ведомствен път – общинска собственост)
в землището на с. Изгрев, община Благоевград.
Решението подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
Общинския съвет – Благоевград, пред Административния съд – Благоевград.

8166

Председател:
Р. Тасков

ВЕСТНИК
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ОБЩИНА ДОБРИЧК А
РЕШЕНИЕ № 622
от 28 септември 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Добричкият общински съвет
одобрява подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за „Елементите на
техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираните територии – външно ел. захранване на склад за селскостопанска техника
и инвентар в ПИ № 058024 в землището на
с. Стожер, община Добричка“.
Председател:
Д. Марев
8056
РЕШЕНИЕ № 623
от 28 септември 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Добричкият общински съвет
одобрява подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за „Елементите на
техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираните територии – кабелна линия
20 kV от съществу ващ стоманенорешет ъчен
стълб № 234, разположен в уличната регулация на
с. Стожер от ВЕЛ „Керамзит“ до БКТП 20/0,4 kV
в ПИ № 69300.440.9 в землището на с. Стожер,
община Добричка“.
Председател:
Д. Марев
8057

ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК
РЕШЕНИЕ № 522
от 28 септември 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 2 и ал. 1, т. 11 ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Долни чифлик, одобрява проект на
подробен устройствен план – парцеларен план
(ПУП – ПП) за оптична кабелна линия извън
границите на урбанизираната територия до имот
000347 по КВС на гр. Долни чифлик съгласно
приложение № 2 към докладната записка.

8104

Председател:
Ж. Жеков

РЕШЕНИЕ № 523
от 28 септември 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 2 и ал. 1, т. 11 ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Долни чифлик, одобрява проект на
подробен устройствен план – парцеларен план
(ПУП – ПП) за оптична кабелна линия извън границите на урбанизираната територия от гр. Долни
чифлик до с. Пчелник съгласно приложение № 2
към докладната записка.

8105

Председател:
Ж. Жеков
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РЕШЕНИЕ № 524
от 28 септември 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 2 и ал. 1, т. 11 ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Долни чифлик, одобрява проект на
подробен устройствен план – парцеларен план
(ПУП – ПП) за оптична кабелна линия извън
г раниците на у рбанизираната територи я от
с. Пчелник до с. Венелин съгласно приложение
№ 2 към докладната записка.

8106

Председател:
Ж. Жеков

ОБЩИНА ИСПЕРИХ
РЕШЕНИЕ № 395
от 27 септември 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Исперих, реши:
Одобрява проект за изменение на ПУП – ПР
на част от УПИ I, предвиден за „Спортен терен“,
кв. 22 по плана на с. Голям Поровец, състоящо се
в изменение на уличната регулация: заличаване
на ОК 72 – ОК 73; откриване на нова улица ОК
511 – ОК 509 – ОК 508, ОК 507 – ОК 506 – ОК
505 – ОК 504 – ОК 503 – ОК 502 – ОК 500 – ОК
501 и ОК 508 – ОК 510, с обособяване на нов
квартал 33, в който попада нов УПИ XIII-314
за „нискоетажно жилищно строителство – Жм“;
обособяване на шест самостоятелни УПИ XI739, УПИ XII-296, УПИ XIII-297, УПИ XIV-750,
УПИ XV-751 и УПИ XVI-295, предназначени за
„нискоетажно жилищно строителство – Жм“,
в кв. 22.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“пред Административния съд – Разград,
по реда на А д м и н ис т рат и вноп роцес уа л н и я
кодекс.
Председател:
Д. Димитров
7959

ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО
РЕШЕНИЕ № 259
от 15 септември 2017 г.
На основани чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и решение на ОЕСУТ, взето
с протокол № 4 от 12.07.2017 г., Общинският
съвет – гр. Малко Търново, реши:
Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за обект: „Реконструкция на ВЛ-20 kV „Велека – Бръшлян“ между
ЖР № 4 и 9 на ВЛ-20 kV „Бръшлян“ и между ЖР
№ 274 и 276 на ВЛ-20 kV „Велека“, преминаващи
през поземлен имот (ПИ) 46663.72.526 по кадастралната карта на Малко Търново, землище на
гр. Малко Търново.“
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
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решението подлежи на обжалване чрез Община Малко Търново пред Административния
съд – Бургас.
Председател:
В. Градева
8107
РЕШЕНИЕ № 260
от 15 септември 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и решение на ОЕСУТ, взето
с протокол № 4 от 12.07.2017 г., Общинският
съвет – гр. Малко Търново, реши:
Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за обект: „Трасе
на външен питеен водопровод и външен напорен
канализационен тръбопровод за ПИ 46663.72.526
по кадастралната карта на Малко Търново, м.
Сушица, землище на гр. Малко Търново.“
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община Малко Търново пред Административния
съд – Бургас.
Председател:
В. Градева
8108
14. – Висшият адвокатски съвет съобщава,
че на основание чл. 133, ал. 1, т. 4 от Закона за
адвокатурата с решение по д. д. № 39/2017 г. на
Висшия дисциплинарен съд Георги Божидаров Георгиев – адвокат от Адвокатската колегия – Стара
Загора, се лишава от право да упражнява адвокатска професия за срок девет месеца.
8142
17. – Техническият у ниверситет – София,
обявява конкурс за Факултета по електроника
и автоматика в Пловдив за главен асистент,
висше училище, в професионално направление
5.2. Електротехника, електроника и автоматика,
специалност „Електроснабдяване и електрообзавеждане на промишлеността“ – един, за нуждите
на катедра „Електротехника“ със срок 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Документи се приемат във Филиала на Техническия
университет – София, в Пловдив, ул. Цанко
Дюстабанов № 25, тел. 032/659 552.
8124
26. – ВТУ „Тодор Каблешков“ – София, обявява конкурс за редовен главен асистент в област
на висшето образование 5. Технически науки,
професионално направление 5.1. Машинно инженерство (Приложна геометрия и инженерна
графика) със срок 2 месеца от обнародването му
в „Държавен вестник“. Документи се подават в
деловодството на ВТУ „Т. Каблешков“, кв. Слатина, ул. Гео Милев № 158, тел. 02/97-09-209.
8125
431. – Институтът по невробиология при
БАН – София, обявява конкурс по професионално
направление 7.1. Медицина, научна специалност
„Фармакология“, за нуждите на направление „Поведенческа невробиология“ – за един професор.
Конкурсът е със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Информация и подаване
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на документи – в канцеларията на института,
София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, блок 23, стая
213, тел. 02-979-2151.
8110
549. – Община Благоевград на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за П У П – парцеларен план (ПП) за
трасета на външно ел. захранване, битов канал, дъждовен канал и водопровод до имот с
идентификатор 04279.55.39, местност ШейницаШ.24, по кадастралната карта на Благоевград,
засягащи и ограничаващи ползването на имот с
идентификатор 04279.82.47 (за селскостопански,
горски, ведомствен път – общинска собственост)
по кадастралната карта на 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 стая 214 в сградата на
Община Благоевград.
8167
1. – Община Девня на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица,
че е изработен проект на подробен устройствен
план – парцеларен план като част от комплексен
проект по чл. 150 ЗУТ за обект „Разпределителен
газопровод от ТЕЦ „Девен“ до ГИП1 на завод за полипропиленово фолио на „Пластхим – Т“ – АД“,
започващ от поземлен имот с идентификатор
20482.505.23, преминаващ през поземлени имоти
с идентификатори 20482.505.556, 20482.505.555,
20482.505.324, 20482.505.316, 20482.505.582 и дост и га щ до позем лен и мо т с и ден т ифи к ат ор
20482.505.594 по кадастралната карта на землището
на гр. Девня. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общината.
8151
11. – Община гр. Дългопол, област Варна,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е
изработен проект за ПУП – парцеларен план за
линеен обект на техническата инфраструктура
извън границите на населените места за обект:
„Оптична кабелна линия в землище на с. Величково, община Дългопол, област Варна“, с дължина
на трасето 2740,46 м. Подробният устройствен
план засяга поземлени имоти по КВС на с. Величково, както следва: ПИ 000067 (дере), ПИ
040060 (полски път) и ПИ 000198 (полски път),
които са собственост на Община Дългопол. Проектът е изложен за разглеждане в отдел „УТОС“
при Община Дългопол. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация, Дългопол.
8168
12. – Община гр. Дългопол, област Варна,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е
изработен проект за ПУП – парцеларен план за
линеен обект на техническата инфраструктура
извън границите на населените места за обект:
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„Захранващ водопровод от помпена станция по
ул. Георги Димитров до о.т. 199 на ул. Антон
Иванов – гр. Дългопол, и от края на регулацията
при ул. Хр. Ботев до водоем в землището на
гр. Дългопол“ с дължина на трасето 1069,54 м.
Подробният устройствен план засяга поземлени
имоти по КВС на гр. Дългопол, както следва: ПИ
№ 000007 (дере) – собственост на МЗГ – ДЛ, ПИ
№ 000008, 000010, 000282, 000951, 000968, 040084,
040554, 041151, 041153 и 098049 (за селскостопански, горски, ведомствен път) – собственост на
Община Дългопол. Проектът е изложен за разглеждане в отдел „УТОС“ при Община Дългопол.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация, Дългопол.
8169
1. – Община Павел баня на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
изменение на подробен устройствен план – парцеларен план и елементите на техническата
инфраструктура на трасе на ел. кабел, водопровод и канализация за присъединяване на
ПИ 55021.67.26, местност Гереня, в землището
на гр. Павел баня, община Павел баня, област
Стара Загора, както следва: 1. Кабелното трасе
започва с изграждане на нов стоманорешетъчен стълб № 43А върху полски път 55021.70.60,
вграден между стоманобетонен стълб № 42 и
стоманобетонен стълб № 43 към въздушен ел.
провод 20 kV „Габарево“. От този нов стълб ще
се захрани новопроектен трафопост (МКТТ) в
ПИ 55021.67.26. Трасето на ел. кабела е изцяло
в полски път. Дължината му е 49,41 м, а площта
на сервитута е 124 m 2 . 2. Водопроводната мрежа
на обекта ще се захранва с вода от селищен
водопровод ∅ 90 (Ду ∅ 80) чрез нов външен
водопровод ∅ 75 (∅ 60-Ду). В ПИ 55021.67.26 ще
бъде изградена водомерна шахта. Предвиден е
пожарен хидрант (ПХ), монтиран на външния
водопровод, непосредствено до водопроводното
отклонение за обекта. Трасето на външния водопровод е изцяло в полски път 55021.70.2017.
Дължината на водопровода е 245,65 м до водомерната шахта. 3. Трасето на канализацията
преминава по полски път 55021.67.338 от имота
до главния колектор. Дължината е 49,85 м от РШ
до заустването. Проектът се намира в Община
Павел баня, ул. Освобождение № 15, ет. 2, стая
№ 9, и може да се прегледа от заинтересуваните
лица всеки присъствен ден. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ писмени възражения, предложения и
искания по проекта могат да бъдат подавани
до общинската администрация в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
на обявлението.
8171
56. – Община Панагюрище на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че във връзка с
чл. 109, ал. 1, т. 3 и чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ е
изработен проект на подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план (ПП) на трасета за
водопровод и електропровод, захранващи имот
с идентификатор 55302.442.23 в местността Полето – землище на гр. Панагюрище, община Па-
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нагюрище. Трасетата преминават през следните
имоти съгласно приложения регистър: имот с
идентификатор 55302.121.508 – транспортна територия, за селскостопански, горски, ведомствен път;
имот с идентификатор 55302.121.504 – транспортна
територия, за селскостопански, горски, ведомствен
път; имот с идентификатор 55302.442.31 – транспортна територия, за селскостопански, горски,
ведомствен път. Проектът се намира в общинската администрация – Панагюрище, пл. 20 април
№ 13, ет. 2, стая 212, и може да се прегледа от
заинтересуваните лица. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация.
8170
10 . – Общ и н а Т ър г о ви щ е н а о с нов а н ие
чл. 128, а л. 1 ЗУ Т съобщава, че е изготвен
проект на подробен устройствен план – парцеларен план за обект: „Оптична кабелна линия
Търговище – Омуртаг“. Проектът е представен
с парцеларен план за елементи на техническата
инфраструктура извън границите на урбанизираните територии и специализирана план-схема за
елементи на техническата инфраструктура към
действащите ПУП на населени места за обект
„Оптична кабелна линия Търговище – Омуртаг“.
Проектът е представен за следните землища
на населени места: гр. Търговище, с. Лиляк,
с. Пайдушко, с. Божурка, община Търговище, и
може да бъде разгледан на сайта на общинската
администрация и в стая № 14 на първи етаж в
сградата на Община Търговище. 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.
8109

СЪДИЛИЩА
Върховният административен съд на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е постъпило оспорване от Петър Найденов
Вунов от Хасково на чл. 43, ал. 6 от Наредба № 1
от 2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор
на административни ръководители в органите на
съдебната власт, приета с решение на Пленума
на Висшия съдебен съвет по протокол № 5 от
9.02.2017 г. и обнародвана в ДВ, бр. 17 от 2017 г.,
по което е образувано адм. д. № 11414/2017 г.
по описа на Върховния административен съд,
четвърто отделение.
8111
Върховният административен съд на основание чл. 181, ал. 1 и 2 от Административно
процесуалния кодекс съобщава, че е постъпило
оспорване от „Касълоунърс“ – ЕООД, София,
на 18.01.2017 г. срещу Заповед № РД-9Р-40 от
21.11.2016 г. на министъра на културата, с която
е наредена промяна на статута в частта режими
за опазване на обект „Праисторическо, антично
и средновековно селище „Чиракман“, община
Каварна, област Добрич, с класификация на
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археологическа групова недвижима културна
ценност и с категория „местно значение“, в
частта є, с която в т. 1.1.1.5 се определя, че част
от имот с идентификатор 35064.200.104 попада в
териториалния обхват на охранителна зона „А“
на недвижимата културна ценност, по което е
образувано адм. д. № 3749/2017 г. по описа на
Върховния административен съд.
8143
Върховният административен съд на основание чл. 181 от Административнопроцесуалния
кодекс съобщава, че е постъпила жалба срещу
Правилата за определяне на реда за откриване
на набирателни сметки, набиране, използване и
отчитане на чуждите средства в левове и валута в
органите на съдебната власт, утвърдени с протокол
№ 43 от 17.11.2013 г. на Висшия съдебен съвет,
по която е образувано адм. д. № 8875/2017 г. по
описа на шесто отделение на Върховния административен съд.
8112
Административният съд – Видин, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е постъпило оспорване от прокурор на Окръжната прокуратура – Видин, на разпоредбата
на чл. 54 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Видин, приета
с Решение № 198, взето с протокол № 12 от
29.11.2008 г. на Общинския съвет – гр. Видин, по
което е образувано адм. д. № 240/2017 г. по описа
на Административния съд – Видин, насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
11.12.2017 г. от 9,50 ч.
8119
Административният съд – Видин, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от зам. окръжен
прокурор на Окръжната прокуратура – Видин,
на разпоредбата на чл. 15, ал. 4 от Наредбата за
определянето и администрирането на местните
такси и цени на услуги на територията на община Димово, приета с Решение № 280, взето
с протокол № 37 от 5.02.2010 г. на Общинския
съвет – гр. Димово, по което е образувано адм.
д. № 238/2017 г. по описа на Административния
съд – Видин, насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание на 16.01.2018 г. от 9,30 ч.
8120
Административният съд – Видин, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е постъпило оспорване от прокурор на Окръжната прокуратура – Видин, на разпоредбата
на чл. 30, ал. 5 от Наредбата за реда за придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с
общинско имущество на територията на община
Белоградчик, приета с Решение № 180, взето с
протокол № 20 от 2.11.2000 г. на Общинския
съвет – гр. Белоградчик, по което е образувано
адм. д. № 239/2017 г. по описа на Административния съд – Видин, насрочено за разглеждане в
открито съдебно заседание на 11.12.2017 г. от 10 ч.
8121
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Административният съд – Габрово, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е постъпило оспорване от прокурор
при Окръжната прокуратура – Габрово, против
разпоредбата на чл. 8, ал. 2, т. 8 от Наредбата за
рекламната дейност на територията на община
Габрово, приета с Решение № 98 от 9.07.1998 г.
на Общинския съвет – гр. Габрово, като се иска
отмяната є като незаконосъобразна или да бъде
прогласена нищожността є поради това, че е
издадена в противоречие с нормативен акт от
по-висока степен – чл. 19, ал. 2 и чл. 7, ал. 1
и 2 от Закона за вероизповеданията, по което
е образувано адм. д. № 295/2017 г. по описа на
Административния съд – Габрово, насрочено за
6.12.2017 г. от 11 ч.
8154
А дминистративни ят съд – Кърд жа ли, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1
и 2 АПК съобщава, че е постъпило оспорване
от Ок ръж ната п рок у рат у ра – Кърд жа ли, на
разпоредбата на чл. 20, ал. 2 от Наредбата за
реда за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията
на община Ардино, приета с Решение № 25 от
1.02.2008 г. на Общинския съвет – гр. Ардино,
по което е образувано адм. д. № 286/2017 г. на
Административния съд – Кърджали, насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
6.12.2017 г. от 10,40 ч.
8155
А дминистративни ят съд – Кърд жа ли, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и
2 АПК съобщава, че е постъпило оспорване от
Окръжната прокуратура – Кърджали, на разпоредбата на чл. 20, ал. 2 от Наредбата за реда
за определяне и администриране на местните
такси и цени на услуги на територията на община Момчилград, приета с Решение № 23 от
17.12.2003 г. на Общинския съвет – Момчилград,
по което е образувано адм. д. № 289/2017 г. на
Административния съд – Кърджали, насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
6.12.2017 г. от 10,50 ч.
8156
Административният съд – Монтана, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че е образувано адм. д. № 461/2017 г.
по протест на прокурор при Окръжната прокуратура – Монтана, срещу разпоредбата на чл. 42,
т. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управ
ление и разпореждане с общинско имущество
на Община Монтана, приета с Решение № 51
от 20.03.2008 г., изменена с Решение № 1179 от
27.01.2015 г., допълнена с Решение № 1246 от
30.04.2015 г., Решение № 1378 от 23.07.2015 г. и
Решение № 311 от 27.10.2016 г. на Общинския
съвет – г р. Монтана. Констит у ирани ст рани
по делото са: протестираща страна – прокурор при Окръжната прокуратура – Монтана,
ответник – Общинският съвет – гр. Монтана,
чрез председателя и служебно конституирана
страна – Окръжната проку рату ра – Монтана.
Административно дело № 461/2017 г. е насрочено
за 8.12.2017 г. от 10 ч.
8113
Административният съд – Монтана, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че е образувано адм. д. № 465/2017 г. по
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протест на прокурор при Окръжната прокуратура – Монтана, срещу разпоредбата на чл. 19, ал. 1
от Наредбата за реда за придобиване, управление
и разпореждане с общинско имущество, приета с
Решение № 480 от протокол № 26 от 29.05.2009 г.,
изменена с Решение № 505 от протокол № 27 от
26.06.2009 г., изменена с Решение № 120 от протокол № 5 от 17.02.2012 г., изменена с Решение
№ 292 от протокол № 12 от 24.08.2012 г., изменена
с Решение № 386 от протокол № 16 от 22.11.2012 г.,
изменена с Решение № 527 от протокол № 22 от
12.04.2013 г., изменена и допълнена с Решение
№ 718 от протокол № 33 от 27.09.2013 г., изменена
и допълнена с Решение № 823 от протокол № 47
от 26.05.2017 г. на Общинския съвет – гр. Берковица. Конституирани страни по делото са:
протестираща страна – прокурор при Окръжната
прокуратура – Монтана, ответник – Общинският съвет – гр. Берковица, чрез председателя и
служебно конституирана страна – Окръжната
прокуратура – Монтана. Административно дело
№ 465/2017 г. е насрочено за 8.12.2017 г. от 10 ч.
8157
Административният съд – Монтана, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че е образувано адм. д. № 462/2017 г.
по протест на прокурор при Окръжната прокуратура – Монтана, срещу разпоредбите на чл. 34,
чл. 37, ал. 5 и чл. 50, ал. 2 от Наредбата за реда
за придобиване, управление и разпореждане
с общинска собственост на Община Вършец,
приета с Решение № 78 от протокол № 10 от
29.03.2012 г.; допълнена с Решение № 340 от
протокол № 34 от 26.02.2010 г.; с Решение № 549
от протокол № 53 от 28.11.2014 г.; и с Решение
№ 616 от протокол № 59 от 17.03.2015 г.; изменена с Решение № 386 от протокол № 25 от
27.02.2017 г. на Общинския съвет – гр. Вършец.
Конституирани страни по делото са: протестираща страна – прокурор при Окръжната прокуратура – Монтана, ответник – Общинският
съвет – гр. Вършец, и служебно конституирана
страна – Окръжната прокуратура – Монтана.
Административно дело № 462/2017 г. е насрочено
за 24.11.2017 г. от 10,30 ч.
8158
Административният съд – Пловдив, второ
отделение, ІІ състав, на основание чл. 181 във
връзка с чл. 188 АПК съобщава, че от Окръжната
прокуратура – Пловдив, е постъпило оспорване
на административен акт – чл. 5, ал. 2, т. 6 от
Наредбата за рекламната дейност на територията на община Съединение, приета с Решение от
17.09.2004 г. на Общинския съвет – гр. Съединение, протокол № 11 от 17.09.2004 г., по което
е образувано адм. дело № 2648/2017 г. по описа
на Административния съд – Пловдив. Делото
е насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание за 13.12.2017 г. от 9 ч.
8114
Административният съд – Силистра, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е постъпило оспорване от прокурор при Окръжната прокуратура – Силистра, на чл. 35, ал. 1
от Наредбата за реда за придобиване, управление
и разпореждане с общинско имущество, приета
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от Общинския съвет – гр. Тутракан, по което
е образувано адм.д. № 215/2017 г. по описа на
Административния съд – Силистра.
8159
Административният съд – Сливен, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е постъпил протест от Окръжната прокуратура – Сливен, и е образувано адм. д. № 346/2017 г.
по описа на съда, което е насрочено за разглеждане за 13.12.2017 г. от 14 ч. и по което предмет
на оспорване е разпоредбата на чл. 23, ал. 5 от
Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество в община
Нова Загора.
8160
Административният съд – София-град, на
основание чл. 218 ЗУТ съобщава, че е постъпила
жалба от Ангел Руменов Георгиев и Евелина
Маринова Георгиева, с която се оспорва Решение
№ 262 от 18.05.2017 г. на Столичния общински
съвет, с което се одобрява проект за: 1. изменение
на плана за регулация на УПИ IV-1384, кв. 106, м.
Кръстова вада, район „Лозенец“, и обособяване
на нови УПИ ІV-1384 – „За жилища, магазини
и офиси“, и УПИ VII-1384 – „Зa жилища, магазини и офиси“; 2. изменение на плана за улична
регулация за създаване на задънена улица по
о.т. 193б – о.т. 193в, кв. 106, м. Кръстова вада,
район „Лозенец“; 3. изменение на плана за застрояване на УПИ IV-1384, кв. 106, м. Кръстова
вада, район „Лозенец“, и предвиждане на ново
застрояване в новобразувани УПИ IV-1384 – „Зa
жилища, магазини и офиси“, и УПИ VII-1384 – „За
жилища, магазини и офиси“, без допускане на
намалени разстояния към вътрешнорегулационни граници, съседни имоти и/или сгради,
включително през дъно и през улица, по което
е образувано адм. дело № 9583/2017 г., насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
11.12.2017 г. от 13,30 ч. Заинтересованите лица
могат да подадат молба за конституиране като
ответници в едномесечен срок от деня на обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
8122
Административният съд – Хасково, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е
постъпил протест на прокурор при Окръжната
прокуратура – Хасково, срещу чл. 63, ал. 3 от
Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост на Община Хасково, по който
е образувано адм. д. № 1078/2017 г. по описа на
Административния съд – Хасково, насрочено за
13.12.2017 г. от 10 ч.
8115
Административният съд – Хасково, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е
постъпил протест от прокурор при Окръжната
прокуратура – Хасково, против чл. 15, т. 4 от Наредбата за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги на територията
на община Хасково, по който е образувано адм.
дело № 1077/2017 г. по описа на Административния
съд  –  Хасково, насрочено за 6.12.2017 г. от 10,30 ч.
8123
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Административният съд – Хасково, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 АПК съобщава, че
е постъпил протест на прокурор при Окръжната
прокуратура – Хасково, срещу разпоредбите на
чл. 4, ал. 2, чл. 15, ал. 3, чл. 46, ал. 2, чл. 47, ал. 7,
чл. 49, ал. 5, чл. 53, ал. 2, т. 1, чл. 56, ал. 3, т. 1,
чл. 63, ал. 2 и 4, чл. 84, т. 7 и 8 и чл. 104, ал. 3, т. 6
и 8 от Наредбата за управление и разпореждане
с общинска собственост на Община Хасково, по
който е образувано адм. д. № 1117/2017 г. по описа
на Административния съд – Хасково, насрочено
за 6.12.2017 г. от 10 ч.
8161
Административният съд – Хасково, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 АПК съобщава,
че е постъпила жалба от Паско Тошев Запрянов
от Димитровград против чл. 24, ал. 4 от Наредба
№ 1 за поддържането, осигуряването и опазването
на обществения ред, естетичния вид на населените
места, чистотата и общественото имущество на
територията на община Симеоновград, по която
е образувано адм. д. № 1002/2017 г. по описа на
Административния съд – Хасково, насрочено за
6.12.2017 г. от 10 ч.
8162
Административният съд – Шумен, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 АПК
съобщава, че е постъпил протест от прокурор при
Окръжната прокуратура – Шумен, срещу чл. 4,
ал. 2, чл. 18, ал. 1, чл. 63, ал. 2, т. 5 и 6 и чл. 86,
т. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управ
ление и разпореждане с общинско имущество на
община Велики Преслав, приета с Решение № 187
по протокол № 17 от 20.01.2009 г. на Общинския
съвет – гр. Велики Преслав. Въз основа на протеста е образувано адм. дело № 314/2017 г. по описа
на Административния съд – Шумен, насрочено
за 4.12.2017 г. от 9 ч.
8116
Административният съд – Ямбол, ІV състав,
призовава Димка Георгиева Цонева, родена
на 21.06.1999 г., с постоянен и настоящ адрес:
гр. Стралджа, област Ямбол, ул. Д-р Петър Берон
№ 11, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на
22.11.2017 г. в 11 ч. като заинтересована страна по
адм.д. № 231/2017 г., заведено от Велчо Йорданов
Цонев против кмета на община Стралджа.
8188
Административният съд – Ямбол, ІV състав, призовава Иван Георгиев Цонев, роден на
3.02.1987 г., с постоянен и настоящ адрес: с. Зимен,
област Бургас, община Карнобат, сега с неизвестен
адрес, да се яви в съда на 22.11.2017 г. в 11 ч. като
заинтересована страна по адм. д. № 231/2017 г.,
заведено от Велчо Йорданов Цонев против кмета
на община Стралджа.
8189
Административният съд – Ямбол, ІV състав,
призовава Недялка Пенчева Димитрова, родена
на 14.12.1972 г., с постоянен и настоящ адрес:
гр. Бобов дол, ул. Димитър Благоев № 11, сега с
неизвестен адрес, да се яви в съда на 22.11.2017 г.
в 11 ч. като заинтересована страна по адм. д.
№ 231/2017 г., заведено от Велчо Йорданов Цонев
против кмета на община Стралджа.
8190
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Административният съд – Ямбол, ІV състав,
призовава Иванка Георгиева Цонева, родена
на 25.05.1965 г., с постоянен и настоящ адрес:
гр. Стралджа, област Ямбол, ул. Д-р Петър Берон № 11, сега с неизвестен адрес, да се яви в
съда на 22.11.2017 г. в 11 ч. като заинтересована
страна по адм. д. № 231/2017 г., заведено от
Велчо Йорданов Цонев против кмета на община
Стралджа.
8191
Софийският градски съд, ГО, ІІІВ състав,
призовава Ивон Стефани Кашман, гражданка
на САЩ, без регистриран постоянен и настоящ
адрес в страната и с неизвестен адрес в чужбина,
да се яви в съда на 28.03.2018 г. от 14,30 ч. като
жалбоподател по А.Х.Д. № 954 от 2008 г., заведено
по жалба от Красимира Георгиева Бурова и др.
срещу областния управител на област София.
Жалбоподателят да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията
на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
8117
Софийският градски съд, ГО, ІІІВ състав,
призовава Ан Мари Рамзай Коч, гражданка на
САЩ, без регистриран постоянен и настоящ адрес в страната и с неизвестен адрес в чужбина,
да се яви в съда на 28.03.2018 г. от 14,30 ч. като
жалбоподател по А.Х.Д. № 954 от 2008 г., заведено
по жалба от Красимира Георгиева Бурова и др.
срещу областния управител на област София.
Жалбоподателят да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията
на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
8118
Асеновградският районен съд, ІІ гр. състав,
в проведеното на 12.10.2017 г. закрито заседание
по ч.гр.д. № 2117 по описа за 2017 г., докладвано
от съдия Мария Терзиева, като разгледа постъпилата молба за обезсилване на поименни
ценни книжа по чл. 560 и сл. ГПК и след като
прецени, че съдържанието отговаря на изиск
вани ята на чл. 561 ГПК, издава заповед за
неплащане по чл. 562 ГПК: по молба на Павел
Ангелов Пънев от Асеновград, ул. Тутракан
№ 9, вх. А, ет. 5, ап. 43, съдът насрочва съдебно
заседание на 30.01.2018 г. от 10 ч. за обезсилване
на 1845 броя поименни акции от емисия № 2 с
номинална стойност от 1 лв. и с право на глас
и 5535 броя поименни акции от емисия № 3 с
номинална стойност от 1 лв. и с право на глас
от капитала на „КЦМ“ – АД, ЕИК 115007471,
със седалище и адрес на управление: Пловдив,
Асеновградско шосе, представлявано от Стоян Георгиев Пехливанов. Отправя покана до
държателите на посочените в заповедта ценни
книги – поименни акции, да заявят своите права
най-късно до 30.01.2018 г. от 10 ч., като указва
на същите, че в случай, че не сторят това в
указания срок, акциите ще бъдат обезсилени.
Нарежда на платеца „КЦМ“ – АД, ЕИК 115007471,
със седалище и адрес на управление: Пловдив,
Асеновградско шосе, представлявано от Стоян
Георгиев Пехливанов, да не извършва никакви
плащания на приносителите на горепосочените
купюри и ценни книги.
8163
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Пловдивският районен съд, ІІІ бр. състав,
съобщава на Христос Мирцекис, с неизвестен
адрес, че в едномесечен срок считано от датата
на обнародването в „Държавен вестник“ следва
да се яви в съда и да получи съдебните книжа
като ответник по гр.д. № 14479/2017 г. на Районния съд – Пловдив, ІІІ бр. състав, заведено от
Бонка Николова Ангелова-Мирцеки, с основание развод по чл. 49 СК, с оглед депозиране на
писмен отговор по чл. 131 ГПК. Ако въпреки
публикацията ответникът не се яви в съда при
разглеждане на делото, съдът му назначава особен представител.
8164
Благоевградският окръжен съд обявява, че
има образувано гражданско дeло № 150/2017 г.
по искова молба с ищец – Комисията за отне
мане на незаконно придобито имущество, и
ответник – Боян Борисов Петров с постоянен и
настоящ адрес: гр. Сандански, ул. Банска № 2,
ет. 1, ап. 5, с правно основание чл. 74, ал. 1
ЗОПДНПИ и с цена на иска 175 205,95 лв., с
която се иска да се отнеме в полза на държавата
следното имущество:
От Боян Борисов Петров на основание чл. 63,
ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 ЗОПДНПИ:
– сумата в размер 500 лв., представляваща
равностойността на отчуждените 5 дружествени
дяла от капитала на „БНВКОМП“ – ЕООД, ЕИК
130901795, придобити през 2006 г.;
– сумата в размер 50 лв., представляваща равностойността на дружествените дялове от капитала на „Боргруп – 51“ – ЕООД, ЕИК 202494927;
– сумата в размер 6070 лв., представляваща
изплатено застрахователно обезщетение;
– сумата в размер 10 100 евро или 19 753,90 лв. –
извършени вноски през 2012 г. и изтеглени през
2012 г., по разплащателна сметка към „Централна
кооперативна банка“ с ІBAN BG 27 СЕСВ 9790
2480 6873 00;
– сумата в размер 4215,16 лв. – извършени
вноски през 2011 г. и през 2012 г., по разплащателна сметка към „Централна кооперативна
банка“ с IBAN BG 52 СЕСВ 9790 4080 6873 00;
– сумата в размер 509 лв., представляваща
вноска на каса от проверяваното лице през
2011 г., по разплащателна сметка в левове BG
90 СЕСВ 9790 1080 6873 00 към „Централна кооперативна банка“;
– сумата в размер 1709,20 лв., представляваща вноски на каса от проверяваното лице през
2011 г., по разплащателна сметка в левове BG
64 FINV 9150 1015 065174 към „Първа инвестиционна банка“;
– сумата в размер 15 000 лв., представляваща вноски по свободен депозит в левове BG 37
FINV 9150 2015 532196 към „Първа инвестиционна банка“;
– сумата в размер 7690,81 евро с левова равностойност 14 864,31 лв., представляваща вноски
на каса от проверяваното лице по свободен депозит в евро BG 48 FINV 9150 2015 540534 към
„Първа инвестиционна банка“;
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– сумата в размер 4074,27 щ. д. с левова равностойност 6210 лв., представляваща извършени
вноски през 2013 г. по спестовен влог в щатски
долари BG 48 PIRB 8020 4604 5126 00 към „Банка
Пиреос България“ – АД;
– сумата в размер 19 000 евро с левова равностойност 37 160,77 лв., представляваща касова
вноска по спестовен влог в евро BG 67 UNCR
7000 4520 990675 към „УниКредит Булбанк“ – АД;
– сумата в размер 13 600 лв., представляваща
вноски от трети лица по разплащателна сметка
в левове BG 90 СЕСВ 9790 1080 6873 00 към
„Централна кооперативна банка“;
– сумата в размер 13 813,17 лв., представляваща вноски от трето лице през 2011 и 2012 г. по
разплащателна сметка в левове BG 64 FINV 9150
1015 065174 към „Първа инвестиционна банка“.
От Боян Борисов Петров на основание чл. 72
във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 и чл. 62 ЗОПДНПИ:
– сумата в размер 30 300 лв. – извършени
вноски през 2012 г. от проверяваното лице по
сметка на Симона Апостолова, BG 73 FINV 9150
1003 946969;
– сумата в общ размер 11 450 лв., представляваща пазарна стойност на отчуждените с договор за покупко-продажба, вписан под акт № 8,
том 9, дв. вх. № 2250 от 10.09.2015 г. в Служба
вписвания – гр. Сандански, недвижими имоти,
а именно:
– урегулиран поземлен имот IX, планоснимачен № 256, квартал 30, по плана на с. Поленица,
община Сандански, одобрен със Заповед № 937
от 1.12.1983 г., Заповед № 28 от 25.04.1994 г.,
Заповед № 109 от 27.12.2000 г., целият с площ
829 кв. м, при граници и съседи: улица, УПИ
VIII-26 и УПИ Х-256;
– урегулиран поземлен имот X, планоснимачен № 256, квартал 30, по плана на с. Поленица,
община Сандански, одобрен със Заповед № 937
от 1.12.1983 г., Заповед № 28 от 25.04.1994 г. и
Заповед № 109 от 27.12.2000 г., целият с площ
674 кв. м, при граници и съседи: улица, УПИ
IX-256 и УПИ XI-274.
Делото е насрочено за разглеждане в съдебно
заседание на 8.02.2018 г. от 14 ч. в Окръжния
съд – Благоевград, и третите лица, които претендират самостоятелни права върху посоченото
имущество могат да предявят съответния иск
до приключване на съдебното дирене в първата
инстанция.
8195

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
3. – Управителният съвет на Асоциацията на
преподавателите по и на френски езнк в България (АПФБ) – София, на основание чл. 25 от
устава на АПФБ и чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на асоциацията на 20.12.2017 г. в 11 ч. в
седалището и на адреса на асоциацията – София,
район „Средец“, ул. Хаджи Димитър № 4, ап. 7,
при дневен ред: избор на нови органи на управление на асоциацията по реда и при условията
на устава є.
8208
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85. – Съветът на Камарата на частните съдебни изпълнители на основание чл. 48, ал. 2 и
3 от Закона за частните съдебни изпълнители
свиква редовно общо отчетно-изборно събрание
на 27.01.2018 г. в 9 ч. в София, хотел „Рамада“,
при следния дневен ред: 1. приемане на годишен
отчет за дейността на Камарата на частните
съдебни изпълнители за 2017 г.; 2. приемане на
бюджет за 2018 г.; 3. избор на органи на камарата
и на лица по чл. 10, т. 11 от устава на КЧСИ.
При липса на кворум на основание чл. 49, ал. 1
ЗЧСИ събранието ще се проведе в 10 ч. на същото
място и при същия дневен ред.
8144
330. – Адвокатският съвет на Адвокатската
колегия – Бургас, на основание чл. 81, ал. 2 от
Закона за адвокатурата свиква редовно общо
събрание на адвокатите при Адвокатската колегия – Бургас, на 27 и 28.01.2018 г. в 8,30 ч. в
сградата на Съдебната палата – Бургас, ет. 1,
зала № 2, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на адвокатския съвет през 2017 г.; 2.
доклад на контролния съвет; 3. отчет на дисциплинарния съд за 2017 г.; 4. приемане бюджет на
съвета на адвокатската колегия за финансовата
2018 г.; 5. избор на делегати за общото събрание
на адвокатите в страната. При липса на кворум
на основание чл. 81, ал. 4 ЗА събранието ще се
проведе същия ден в 9,30 ч., на същото място
и при същия дневен ред независимо от броя на
присъстващите членове на колегията.
8152
249. – Управителният съвет на Варненската
търговско-индустриална камара – Варна, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо отчетно
събрание на членовете на камарата на 12.12.2017 г.
в 17 ч. в хотел „Черно море“ – Варна, при следния дневен ред: 1. отчет на управителния съвет;
2. отчет на контролния съвет; 3. приемане бюджет за 2018 г.; 4. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе в 18 ч. същия ден, на същото място и
при същия дневен ред.
8203
1. – Управителният съвет на Македонско културно-просветно дружество „Гоце Делчев“ – Вар
на, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 8.12.2017 г. в 17 ч. в Македонския
дом, репетиционна зала, на адрес: Варна, ул. Солун № 2, ет. 2, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността; 2. избор на УС и КРК; 3. разни.
Поканват се всички делегати да присъстват на
събранието. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 18 ч. на същото място и при същия
дневен ред.
8235
17. – Управителният съвет на сдружение
„Войскови университетски спортен клуб „Васил
Левски“ – Велико Търново, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 10.01.2018 г.
в 14,30 ч. в Дома на културата на НВУ „Васил
Левски“, бул. България № 76, Велико Търново,
при следния дневен ред: 1. отчет на управителния
съвет на сдружението; 2. изключване на членове
на сдружението поради отпадане; 3. приемане на
нови членове; 4. приемане на проектобюджет на
сдружението за 2018 г.; 5. други организационни

С Т Р.

48

ДЪРЖАВЕН

въпроси. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе в 15,30 ч. при
същия дневен ред. Поканват се всички членове на
сдружението да вземат участие в общото събрание.
8192
3. – Управителният съвет на СНЦ „Футболен клуб „Ботев“ – гр. Гълъбово, на основание
чл. 26, ал. 1 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
сдружението на 5.12.2017 г. в 18 ч. в гр. Гълъбово, област Стара Загора, ул. Ал. Стамболийски
№ 40, при следния дневен ред: 1. освобождаване
на членовете на управителния съвет; 2. освобождаване на председателя на УС; 3. избор на нови
членове на УС; 4. избор на председател на УС;
5. изменение на устава. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден в 19 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
8176
15. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел за общественополезна дейност
СКЛА „Локомотив“ – Пловдив, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 19 от устава свиква общо
събрание на 29.12.2017 г. в 9 ч. в лекоатлетическото хале на стадион „Локомотив“, при следния
дневен ред: 1. представяне на отчет за дейността
на СКЛА „Локомотив“ – Пловдив, за 2017 г.; 2.
представяне финансов отчет на СКЛА „Локомотив“ – Пловдив, за 2017 г.
8153
6. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
„Развъдна асоциация на българските породи
говеда – Родопско късорого, Българско родопско, Искърско“ – с. Тополово, област Пловдив,
на основа н ие ч л. 26 ЗЮЛ Н Ц сви к ва общо
събрание на 15.12.2017 г. в 15 ч. в хотел „Преспа“, к.к. Пампорово, при следния дневен ред:
1. приемане на нови членове на сдружението;
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2. избор на членове на УС на сдружението; 3.
промяна на седалището на сдружение „Развъдна
асоциация на българските породи говеда – Родопско късорого, Българско родопско, Искърско“; 4. приемане на годишен финансов отчет;
5. промени в устава на сдружението. Общото
събрание е законно, ако присъстват повече от
половината от всички членове. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
се отлага с един час по-късно и се провежда на
същото място и при същия дневен ред, колкото
и членове да се явят.
8181
Антоан Димитров Николов – ликвидатор на
сдружение с нестопанска цел „Туристическо дружество Магура“, в ликвидация по ф.д. № 4/2010 г.
на Окръжния съд – Видин, БУЛСТАТ 105590125,
със седалище и адрес на управление: област
Видин, община Белоградчик, с. Рабиша, ул. 19-а
№ 26, на основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани
всички кредитори на сдружението да предявят
своите вземания в срок 2 години считано от
датата на обнародването на настоящата покана
в „Държавен вестник“.
8228
Станислав Анастасов Карагяуров – ликвидатор на сдружение с нестопанска цел „Спортен клуб
„Тангра – Смолян“, Смолян, в ликвидация по ф.д.
№ 23/2014 г. по описа на Окръжния съд – Смолян,
на основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани всички
кредитори на сдружението да предявят вземанията си на адреса на сдружението – Смолян,
ул. Арх. Петър Петров № 5, вх. Г, ет. 4, ап. 39, в
6-месечен срок от обнародването на поканата в
„Държавен вестник“.
8193

СЪОБЩЕНИE НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № АД-750-05-112 от 18 август 2017 г. на председателя на Народното събрание
(ДВ, бр. 70 от 2017 г.) таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ за 2018 г. са:
1. за призовки на съдилища, обявяване на конкурси, обявления и съобщения на министерства,
други ведомства на бюджетна издръжка, общини и техни органи:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 20 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 40 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 40 лв., и по 35 лв. за всяка следваща страница;
2. за покани и други обявления:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 35 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 70 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 70 лв., и по 60 лв. за всяка следваща страница;
3. за обнародване до 15 дни от датата на постъпването в редакцията на съответния акт таксите
се заплащат в двоен размер (не се прилага през м. декември);
4. за публикуване на електронната страница на „Държавен вестник“ – за всяка една публикация
на обявления за концесии – 50 лв.
Съгласно чл. 11, т. 2 от Закона за „Държавен вестник“ срокът на обнародване на обявленията в
неофициалния раздел е не по-късно от един месец от постъпването им.
Адрес на редакцията: 1169 София, пл. Княз Александър I № 1, тел. 939-35-17, факс 939-36-74, 981-17-11
e-mail: DVest@parliament.bg, rumen@parliament.bg.
Електронна страница на „Държавен вестник“: http://dv.parliament.bg
IBAN номерът на банковата сметка на „Държавен вестник“ е:
BG10BNBG96613100170401, BIC на БНБ – BNBGBGSD
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