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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 266
ОТ 30 НОЕМВРИ 2017 Г.

за приемане на Устройствен правилник на
Министерството на културата
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Ч лен единс твен. Приема Ус т ройс т вен
правилник на Министерството на културата.
Заключителни разпоредби
§ 1. Отменя се Устройственият правилник
на Министерството на културата, приет с
Постановление № 422 на Министерския съвет
от 2014 г. (ДВ, бр. 106 от 2014 г.).
§ 2. Постановлението влиза в сила от датата
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Томислав Дончев
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК
на Министерството на културата
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 1. С правилника се определят структурата, организацията на дейността, функциите
и числеността на персонала в административните звена на Министерството на културата,
наричано по-нататък „министерството“.
Чл. 2. (1) Министерството на културата
е юридическо лице на бюджетна издръжка
със седалище София, бул. Александър Стамболийски № 17.
(2) Министерството на културата е администрация, която подпомага министъра на културата при осъществяване на правомощията му,
осигурява технически дейността му и извършва
дейности по административното обслужване
на гражданите и юридическите лица.
Г л а в а

в т о р а

МИНИСТЪР НА КУЛТУРАТА
Раздел I
Правомощия на министъра
Чл. 3. (1) Министърът на културата, наричан по-нататък „министъра“, е централен
едноличен орган на изпълнителната власт,
който разработва, организира, координира и
контролира осъществяването на държавната
политика в областта на културата.
(2) Министърът ръководи и представлява
министерството.

Чл. 4. (1) При осъществяването на политическата програма на правителството, при
разработването на проекти на нормативни
актове и при изпълнението на правомощията си министърът се подпомага от двама
заместник-министри.
(2) Министърът делегира със заповед правомощия на заместник-министрите и определя
техните функции.
(3) Функциите на министъра в негово
отсъствие от страната или когато ползва
законоустановен отпуск, се изпълняват от
определен със заповед за всеки конкретен
случай заместник-министър.
Чл. 5. (1) Министърът:
1. ръководи разработването на стратегическите цели и приоритети на политиката в
областта на културата;
2. организира разработването на краткосрочни програми, както и текущата дейност
на министерството за постигане целите на
политиката в областта на културата;
3. създава условия за участие в обсъждането и провеждането на държавната политика в областта на културата с граждански
сдружения и неправителствени организации,
които работят в областта на културата, като
осигурява активното взаимодействие с тях
при разработването, изпълнението и мониторинга на отделни програми и проекти за
осъществяването є;
4. ръководи разработването на секторни
политики за развитието на сценичните изкуства и филмовото изкуство;
5. осъществява контрол по спазването на
разпоредбите на Закона за авторското право
и сродните му права (ЗАПСП) и на Закона
за културното наследство (ЗКН);
6. участва в разработването, организирането, координирането и контролирането на
изпълнението на държавната политика, свързана с членството на Република България в
Европейския съюз, предлага и провежда мерки
за въвеждане на стандартите и законодателството на Европейския съюз в областта на
своите правомощия;
7. ръководи разработването и осъществява
политиката на министерството за участие в
програми и проекти, финансирани от структурните фондове на Европейския съюз и от
други международни програми;
8. организира, координира и контролира
преговорите, сключването и изпълнението на
многостранни и двустранни международни
договори и споразумения за сътрудничество в
областта на културата, както и други договори
в областите на своята дейност;
9. участва в пленарни заседания на Народното събрание и в заседания на парламентарните комисии;
10. отговаря за дейността си пред Народното събрание в рамките на процедурата за
парламентарен контрол;
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11. ръководи подготовката на проекти на
нормативни актове в областта на културата;
12. прави предложения за изменение на
действащи и за приемане на нови нормативни
актове съгласно правомощията си;
13. упражнява правата на собственост на
държавата и по възлагане на управлението в
едноличните търговски дружества с държавно
имущество, осъществява правата на държавата
като акционер или съдружник в търговските
дружества;
14. координира и контролира дейността
по управление на недвижимите имоти, предоставени за управление на министерството;
15. координира и контролира дейностите
на второстепенните разпоредители с бюджет
към министъра;
16. организира и осъществява дейността
по предоставяне на концесии на недвижими
културни ценности и изпълнението на концесионните договори съгласно ЗКН и Закона
за концесиите;
17. осъществява финансово подпомагане
на културни инициативи от Националния
културен календар и обявява конкурси за подпомагане на творчески проекти в различните
области на изкуствата;
18. осъществява постоянно сътрудничество с органите на изпълнителната власт и с
органите на местното самоуправление с цел
ефективна регионална и местна културна
политика и ресурсното є подпомагане;
19. прави предложения до Министерския
съвет за създаване, преобразуване и закриване
на държавни културни институти;
20. прави предложения до Министерския
съвет за създаване, преобразуване и закриване
на българските културни институти в чужбина
и осъществява методическо ръководство на
тяхната дейност;
21. съдейства за приобщаване на българите в чужбина към целите на националната
културна политика;
22. сключва договори с директорите на
държавните културни институти в системата на министерството за осъществяване на
творческата им дейност, при условие че необходимите за това средства са в рамките на
разходите по бюджета на културния институт
за съответната година;
23. осъществява други правомощия, възложени му със закон или с акт на Министерския съвет.
(2) При осъществяването на дейността
си министърът издава правилници, наредби,
инструкции и заповеди.
Раздел II
Политически кабинет
Чл. 6. (1) Министърът образува на свое
п ряко под чинение поли т и ческ и кабинет,
който го подпомага при формулирането и
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разработването на конкретни решения за
провеждане на правителствената политика
и при представянето на тази политика пред
обществото.
(2) Политическият кабинет включва заместник-министрите, началника на кабинета,
парламентарния секретар и директора на дирекция „Връзки с обществеността и протокол“.
(3) Към политическия кабинет министърът
може да назначава по трудово правоотношение
съветници, експерти и технически сътрудници.
(4) Политическият кабинет:
1. подпомага министъра при изготвянето на
стратегии, програми и решения, осигуряващи
провеждането на правителствената политика
в сферата на правомощията му;
2. осъществява връзките на министъра
и на министерството с другите органи на
държавното управление, както и със законодателната власт;
3. отговаря за представянето на решенията
на министъра и за довеждането им до знанието на обществеността;
4. планира и отчита изпълнението на ежегодните цели на министерството;
5. организира и осъществява връзките на
министъра с обществеността.
Чл. 7. (1) Работата на политическия кабинет се организира от началника на кабинета.
(2) Началникът на кабинета:
1. организира работата на политическия
кабинет на министъра, участва в съвещанията,
ръководени от началника на кабинета на министър-председателя, и координира работата
си с политическите кабинети на останалите
членове на Министерския съвет;
2. информира министъра за хода на ежедневната работа в министерството, преглежда
и насочва по компетентност и съгласува с
главния секретар текущата дейност на администрацията;
3. изготвя работната програма на министъра по повод на негови посещения, срещи
и пътувания и координира подготовката на
докладите и необходимите материали за неговите срещи и международни участия;
4. организира и контролира работата на
експертите и техническите сътрудници към
политическия кабинет;
5. осъществява връзките с другите членове
на Министерския съвет, с представители на
държавните органи и с органите на местното
самоуправление, с политически и обществени
организации и с граждани;
6. участва в обсъждането на становища по
приоритетни актове на Министерския съвет,
свързани с дейността на министерството;
7. координира изпълнението на приоритетите на министерството и на програмата на
правителството в областта, в която министърът
има правомощия;
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8. организира подготовката и следи за изпълнението на работната програма на министъра
и обобщава предложенията на членовете на
кабинета за допълнение на програмата;
9. съгласува с директора на дирекция „Връзки с обществеността и протокол“ медийните
изяви на членовете на политическия кабинет.
Чл. 8. Парламентарният секретар:
1. организира връзк и те на минист ъра
с парламентарните групи и комисиите на
Народното събрание и при необходимост го
представлява пред тях;
2. осигурява свързаните с работата на
министерството материали от дейността на
Народното събрание и неговите комисии;
3. участва в разработването на проекта на
законодателна програма на министерството
и контролира нейното изпълнение;
4. информира министъра за предложените
промени във внесените проекти на закони,
които са в сферата на неговите правомощия;
5. информира за дебатите, повдигнатите
въпроси и приетите решения от парламентарните комисии, свързани с работата на
министерството;
6. предоставя информация относно приетите закони и решения на Народното събрание и
я предоставя за анализ и оценка на началника
на политическия кабинет;
7. координира и участва в изработването
на отговори на актуални въпроси и питания
от народни представители;
8. поддържа актуална информация за състоянието на законопроектите от внасянето
им за разглеждане в Министерския съвет
до обнародването им в „Държавен вестник“;
9. координира дейността си с парламентарния секретар на Министерския съвет и
с парламентарните секретари на дру гите
министерства.
Чл. 9. Директорът на дирекция „Връзки с
обществеността и протокол“:
1. планира дългосрочната медийна политика на министъра;
2. организира проучвания на общественото
мнение с цел планиране на адекватна медийна
политика по дадена проблематика;
3. координира връзките с медиите с цел
редовно осигуряване на информация за дейност та на министерството в п убличното
пространство;
4. координира съгласувано с началника на
кабинета медийното отразяване на дейността
на министъра, на заместник-министрите и на
служителите в министерството;
5. организира и участва в срещите и посещенията на министъра и на заместник-министрите в страната и в чужбина и отразяването
им от медиите;
6. при необходимост участва в подготовката на отговорите на министъра по повод
парламентарния контрол;
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7. организира и контролира постъпването
на информация на страницата на министерството в интернет.
Г л а в а

т р е т а

СТРУКТУРА, ФУНКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ
НА РАБОТАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО
Раздел I
Общи положения
Чл. 10. (1) Министерството е структурирано
в една главна дирекция, 9 дирекции, инспекторат, звено за вътрешен одит, служител по
сигурността на информацията и финансов
контрольор.
(2) Общата численост на персонала в организационните структури и административните
звена на министерството е 147 щатни бройки.
(3) Числеността на отделните организационни структури и административни звена е
посочена в приложението.
Чл. 11. (1) Министърът утвърждава структурата на административните звена и щатните разписания по предложение на главния
секретар.
(2) Минист ърът назначава държавните
служители и сключва договори с другите
служители в министерството.
(3) Министърът може да възложи своите
правомощия или отделни свои правомощия
по служебното правоотношение с лицата от
администрацията на главния секретар.
Раздел II
Главен секретар
Чл. 12. Главният секретар осъществява
административното ръководство на общата
и специализираната администрация на министерството, като:
1. осиг у рява организационната връзка
между политическия кабинет и административните звена в министерството;
2. организира разпределението на задачите между административните звена в министерството с цел създаване на условия за
нормална и ефективна работа на служителите
в министерството;
3. осъществява общ контрол за изпълнението на възложените задачи;
4. контролира и отговаря за работата с
документите и тяхното съхраняване;
5. ръководи, координира и контролира подготовката на становища на министъра по материали за заседания на Министерския съвет;
6. координира и контролира дейностите,
свързани с управлението на собствеността,
осъществяване на бюджетния процес и финансирането на министерството и на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра;
7. изпълнява и други функции и задължения,
възложени с нормативен акт или със заповед
на министъра.
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Раздел III
Инспекторат
Чл. 13. (1) Инспекторатът е звено на пряко
подчинение на министъра, което осигурява
изпълнението на контролните му функции
и осъществява контрол върху дейността на
министерството и на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра.
(2) Инспекторатът извършва проверки по
утвърден от министъра годишен план, проверки по сигнали или при случаи с обществен
отзвук, както и последващи проверки. Проверките се извършват въз основа на писмена
заповед на министъра.
(3) Дейността на инспектората е насочена
към всеобхватно, обективно, безпристрастно и
точно изясняване на проверяваните проблеми
и предлагане на мерки за решаването им.
(4) Инспекторатът:
1. извършва проверки по организацията и
ефективността на административната дейност
на министерството и на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра;
2. извършва проверки за спазването на
правилата за организация на работата в министерството;
3. осъществява дейности по разкриване и
предотвратяване на корупцията в министерството и във второстепенните разпоредители
с бюджет към министъра;
4. проверява изпълнението на плана за
действие на съответната администрация, включително изпълнението на дадените препоръки
от инспектората, омбудсмана и от външния
одит, съобразно своята компетентност;
5. извършва проверки на сигналите, молбите
и жалбите срещу незаконни или неправилни
действия или бездействия на служители от
администрацията;
6. прави предложения за образуване на дисциплинарно производство при констатирани
нарушения на служебните задължения, както
и на Кодекса за поведение на служителите
в държавната администрация и на Закона за
предотвратяване и установяване на конфликт
на интереси;
7. извършва проверки и изпраща информация до Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси съгласно
Закона за предотвратяване и установяване на
конфликт на интереси;
8. прави оценка на корупционния риск и
предлага мерки за неговото ограничаване;
9. осъществява други функции във връзка с
административния контрол, които произтичат
от нормативни актове или са възложени от
министъра;
10. представя ежегоден отчет за дейността
си пред министъра.
(5) При осъществяването на своите функции инспекторите на министерството имат
право да изискват документи, данни, сведения,
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справки и други носители на информация от
проверяваните лица, които са необходими за
извършване на проверките. Служителите в
министерството и във второстепенните разпоредители с бюджет към министъра са длъжни
да оказват пълно съдействие на инспекторите
при осъществяване на функциите им.
Раздел IV
Звено за вътрешен одит
Чл. 14. (1) Звеното за вътрешен одит е на
пряко подчинение на министъра и докладва
директно на него.
(2) Звеното по ал. 1 осъществява дейността
по вътрешен одит на всички структури, програми, дейности и процеси в министерството,
включително финансираните със средства от
Европейския съюз, на второстепенните разпоредители с бюджет, в които няма звено за
вътрешен одит, и на търговските дружества
с над 50 на сто държавно участие в капитала
и търговските дружества, чийто капитал е
собственост на тези дружества, в които няма
звено за вътрешен одит.
(3) Звеното за вътрешен одит:
1. планира, извършва и докладва дейността
по вътрешен одит в съответствие със Закона за
вътрешния одит в публичния сектор (ЗВОПС),
международните стандарти за професионална
практика по вътрешен одит, Етичния кодекс
на вътрешните одитори, Статута на звеното
за вътрешен одит и утвърдената от министъра
на финансите методология за вътрешен одит
в публичния сектор;
2. изготвя на базата на оценка на риска
3-годишен стратегически план и годишен план
за дейността си, които се съгласуват от одитния комитет и се утвърждават от министъра;
3. изготвя одитен план за всеки одитен
ангажимент, който съдържа обхват, цели,
времетраене и разпределение на ресурсите
за изпълнение на ангажимента;
4. дава на министъра независима и обективна оценка за състоянието на одитираните
системи за финансово управление и контрол;
5. оценява процесите за идентифициране,
оценяване и управление на риска, въведени
от министъра;
6. проверява и оценява: съответствието
на дейността със законите, подзаконовите
и вътрешните актове и договорите; надеждността и всеобхватността на финансовата
и оперативната информация; създадената
организация по опазване на активите и информацията; ефективността, ефикасността и
икономичността на дейностите; изпълнението
на задачите, договорите, поетите ангажименти
и постигането на целите;
7. консултира министъра по негово искане,
като дава съвети, мнение, обучение и други с
цел да се подобрят процесите на управление
на риска и контрола, без да поема управленска
отговорност за това;
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8. представя и обсъжда с министъра и с
ръководителите на структурите, чиято дейност е одитирана, а при необходимост – и с
одитния комитет, резултатите от всеки одитен
ангажимент за даване на увереност и изготвя
одитен доклад;
9. дава препоръки в одитните доклади за
подобряване на дейностите в одитираните
ст ру кт у ри, подпомага ръководителите на
одитираните структури при разработването
на план за действие за изпълнение на препоръките и проследява изпълнението на приетите препоръки съгласно план за действие,
утвърден от министъра;
10. изготвя и представя на министъра обобщен годишен доклад за дейността по вътрешен одит, който се изпраща на министъра на
финансите, в съответствие с чл. 40 ЗВОПС;
11. дава становище за информацията в
годишния доклад и въпросника за състоянието на системите за финансово управление и
контрол в съответствие с констатациите от
извършените одитни ангажименти;
12. изготвя план за професионално обучение и развитие на вътрешните одитори и
го представя за утвърждаване от министъра.
Раздел V
Служител по сигурността на информацията
Чл. 15. (1) Служителят по сигурността
на информацията е на пряко подчинение на
министъра.
(2) В изп ъ л нен ие на въ з ложен и т е м у
със Закона за защита на класифицираната
информация (ЗЗКИ) задачи служителят по
сигурността на информацията:
1. следи за спазването на изискванията на
ЗЗКИ и на други нормативни актове, които
регламентират защитата на класифицираната
информация;
2. прилага правилата относно видовете
защита на класифицираната информация;
3. разработва план за охрана на класифицираната информация чрез физически и технически средства и следи за изпълнението му;
4. извършва периодични проверки на отчетността и движението на материалите и
документите, които съдържат класифицирана
информация, както и води на отчет случаите
на нерегламентиран достъп и взетите мерки;
5. осъществява процедурата по обикновеното проучване по чл. 47 ЗЗКИ и води регистър
на проучените лица;
6. отговаря за правилното определяне на
нивото на класификация на информацията в
министерството;
7. разработва план за защита на класифицираната информация при положение на война,
при военно или друго извънредно положение;
8. организира и провежда обучението на
служителите в министерството в областта на
защитата на класифицираната информация;
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9. изпълнява и други задачи, произтичащи от нормативни актове, регламентиращи
защитата на класифицираната информация;
10. организира и контролира работата на
регистратурата за класифицирана информация и отговаря за надлежното създаване,
обработване, съхраняване и предаване на
класифицираната информация;
11. разработва и поддържа плановете на
министерството за привеждане в различни
степени на готовност за военно време и за
управление при кризи;
12. организира подготовката и защитата на
служителите от системата на министерството
при положение на война, при военно положение и при бедствия, аварии и катастрофи;
13. осъществява връзки и взаимодействие
с органите на централната администрация
по отношение на управлението при кризи и
отбранително-мобилизационната подготовка.
Раздел VI
Финансов контрольор
Чл. 16. (1) Финансови ят контрольор е
пряко подчинен на министъра и осъществява
предварителен контрол за законосъобразност
съгласно Закона за финансовото управление
и контрол в публичния сектор.
(2) Финансовият контрольор извършва
необходимите проверки и изразява становища за законосъобразност по отношение на
финансовата дейност на министерството.
(3) Редът и начинът за извършване на предварителен контрол от финансовия контрольор
се определят с вътрешни актове, които са
утвърдени от министъра.
Раздел VII
Обща администрация
Чл. 17. Общата администрация е организирана в 4 дирекции:
1. дирекция „Административно обслужване
и човешки ресурси“;
2. дирекция „Връзки с обществеността и
протокол“;
3. дирекция „Бюджет и финансово-счетоводни дейности“;
4. дирекция „Управление на собствеността“.
Чл. 18. Дирекция „Административно обслужване и човешки ресурси“:
1. организира цялостната дейност на министерството по административното обслужване на физическите и юридическите лица на
принципа „едно гише“;
2. осъществява посредством автоматизирана информационна система деловодна дейност,
архивиране и съхраняване на документите на
министерството, изготвя заверени копия на
документите, които се съхраняват в архива,
организира експертиза за ценността на документите, тяхната обработка и предаването им
в Централния държавен архив;
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3. систематизира и съхранява документите
от текущия архив и осигурява информация
за движението на кореспонденция;
4. организира информирането на дирекциите относно актовете на Министерския съвет,
отнасящи се до дейността на министерството
и на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра, чрез автоматизирана
информационна система;
5. организира и координира дейностите по
осъществяване на електронното управление;
6. отговаря за поддръжката на моторните
п ревозни средства, стопанисвани от министерството, и организира и осъществява
транспортното обслужване;
7. организира пропускателния режим в
сградата на министерството;
8. организира и осъществява снабдяването,
ползването, съхранението, поддръжката и
ремонта на стоково-материалните ценности;
9. организира и осъществява почистването
на сградата на министерството;
10. организира дейността по набирането на
кадри, организира и участва в провеждането на
конкурсни процедури по Закона за държавния
служител и Кодекса на труда;
11. изготвя всички актове, свързани с
възникването, изменянето и прекратяването
на служебните и трудовите правоотношения,
съставя, води и съхранява служебните и трудовите досиета на служителите;
12. организира, координира и подпомага
дейността по разработване, актуализиране и
утвърждаване на длъжностните характеристики на служителите;
13. изготвя и актуализира длъжностни и
поименни разписания на длъжностите, както
и справки за движението на кадрите в министерството;
14. актуализира в съответствие с изискванията на нормативните актове индивидуалните
основни работни заплати в министерството,
както и заплатите на ръководителите на
второстепенните разпоредители с бюджет от
системата на министерството и левовите основни месечни работни заплати на персонала
на българските културни институти в чужбина;
15. организира дейностите по обучението
и повишаването на квалификацията на служителите;
16. организира и контролира дейността по
оценяване на изпълнението на служителите
в министерството;
17. контролира спазването на нормите за
безопасни и здравословни условия на труд;
18. участва в подготовката на противопожарните планове.
Чл. 19. Дирекция „Връзки с обществеността
и протокол“:
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1. предоставя на средствата за масово
осведомяване информация за дейността на
министерството и за публичните изяви на
министъра, за които се предвижда медийно
отразяване;
2. организира пресконференции и интервюта на министъра и на заместник-министрите;
3. ежедневно подготвя преглед на централния печат и печатен бюлетин за министъра,
заместник-министрите и главния секретар;
4. подготвя проекти на съобщени я до
средствата за масово осведомяване към всеки
внесен от министъра законопроект или подзаконов акт в Министерския съвет;
5. изготвя проекти на програми и организира пребиваването на чуждестранни делегации и гости;
6. организира протоколни срещи на министъра, заместник-министрите, началника
на политическия кабинет и главния секретар;
7. поддържа информацията, необходима
за ос ъщес т вя ва не т о на меж д у народ н и т е
контакти;
8. поддържа и осъвременява страницата
на министерството в интернет, публикува
текуща и актуална информация, свързана с
Българското председателство на Съвета на
Европейския съюз през 2018 г.;
9. участва при изготвянето на програмата
на министъра, заместник-министрите, главния
секретар и на други служители на министерството при официални и работни посещения
в чужбина.
Чл. 20. Дирекция „Бюджет и финансовосчетоводни дейности“:
1. организира процеса по разработване и
съставяне на средносрочната бюджетна прогноза и проектобюджета на министерството;
2. разработва тригодишна бюджетна прогноза и проект на бюджет по Единната бюджетна класификация по политики и програми
след анализиране на информация, предоставена от всички звена на министерството и от
второстепенните разпоредители с бюджет по
предварително утвърдени параметри;
3. изготвя месечното разпределение на
бюд же та по и коном и ческ и елемен т и на
Единната бюджетна класификация и предлага
разпределението на бюджета по второстепенни
разпоредители с бюджет за утвърждаване от
министъра;
4. подготвя предложения за промени по
бюджета на министерството, отразява извършените корекции в годишния план и уведомява
второстепенните разпоредители;
5. организира изпълнението и отчитането
на бюджета на администрацията на министерството и на второстепенните разпоредители;
6. залага месечни лимити и одобрява плащания чрез системата за електронни разплащания „СЕБРА“;
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7. изготвя периодичните и годишните отчети за касовото изпълнение на бюджета, на
сметките за средства от Европейския съюз и
на сметките за чужди средства;
8. обобщава отчетите, изготвя в програмен формат и представя в министерството
на финансите информация за разходите по
бюджетни програми;
9. организира процеса по прилагането на
системата на делегираните бюджети и участва
при разработването на формула за разпределение на средствата, получени по единни
разходни стандарти, между професионалните
гимназии и училища по изкуствата и културата, които са финансирани от министерството;
10. организира процеса по прилагането на
системата на делегираните бюджети от държавните културни институти в областта на
сценичните изкуства, културното наследство
и библиотечното дело;
11. осъществява мониторинг на изпълнението на делегираните бюджети в съответствие
с действащата нормативна база;
12. изготвя справки и анализи, свързани
с изпълнението на приходите и разходите
по бюджета на министерството и на второстепенните разпоредители с бюджет към
министъра, и самостоятелно изготвя и/или
участва при подготовката на становищата и
предложенията до ръководството, свързани с
публичните финанси;
13. следи за изпълнението на утвърдените капиталови разходи и изготвя отчети и
анализи;
14. анализира разходването на средствата
за персонал в администрацията на министерството и предоставя информация на ръководството;
15. участва съвместно със специализираната
администрация в подготовката на стратегии
и програми за политиката на правителството
в сферата на културата;
16. участва в разработването на проекти
на нормативни актове и програми, свързани
с финансирането на културата, и подпомага
разработването на финансовите обосновки
към проекти на нормативни актове;
17. отговаря за цялостното финансово-счетоводно обслужване на дейността на администрацията на министерството в съответствие
с изискванията на Закона за счетоводството,
Сметкоплана на бюджетните организации и
приложимите счетоводни стандарти и документи в тази област;
18. изготвя периодичните оборотни ведомости, баланси и друга отчетна информация
на администрацията на министерството, както
и консолидираните за системата на министерството и ги предоставя на Министерството
на финансите и на Сметната палата;
19. отговаря за и осигурява съхранението
на счетоводните и други документи съгласно
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нормативните изисквания за съхраняването
и ползването на счетоводния архив;
20. издава удостоверения за осигурителен
доход и подготвя документи за пенсиониране;
21. участва в подготовката и извършването
на годишните инвентаризации на администрацията на министерството и изготвя доклад
до министъра за състоянието на активите и
пасивите;
22. изготвя месечните ведомости за заплати на администрацията на министерството
и извършва плащанията в министерството;
23. организира финансирането и отчитането на проекти в областта на културата от
Структурните фондове на Европейския съюз
и други международни програми и проекти;
24. анализира периодичните и годишните
счетоводни отчети на едноличните търговски
дружества, в които министърът упражнява
правата на едноличен собственик на капитала;
25. изготвя указания до второстепенните
разпоредители с бюджет към министъра по
въпроси, свързани с бюджетния процес;
26. осъществява взаимодействието с останалите дирекции в министерството във връзка
с изпълняваните от дирекцията функции.
Чл. 21. Дирекция „Управление на собствеността“:
1. проучва необходимостта от ново строителство, реконструкции, основни ремонти, доставки на машини и съоръжения, обзавеждане
и оборудване за нуждите на министерството и
на второстепенните разпоредители с бюджет
към министъра;
2. изготвя или при необходимост възлага
техническите задания за възлагане на проектиране и строителство на нови обекти и
реконструкция на съществуващите и техническите спецификации относно процедурите
по Закона за обществените поръчки (ЗОП);
3. организира и провежда експертни технически съвети за приемане на изготвените
проекти за строителство и ремонти;
4. осъществява ефективен конт рол по
изпълнението на проектите, посочени в поименните списъци за дълготрайни материални
активи, строителство и ремонти;
5. организира и участва в приемателни комисии за построените или реконструираните
обекти с предоставени права на управление
на министерството;
6. осигурява поддържането на сградния
фонд, инсталациите и съоръженията;
7. съдейства на органите, определени в
Закона за устройство на територията (ЗУТ),
за издаването на разрешения и за въвеждане
в експлоатация и ползване на обектите на
министерството;
8. организира и участва в комисии за установяване на щетите при природни бедствия
на обекти, които са държавна собственост,
и са предоставени на министерството и на
държавните културни институти;
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9. анализира и документира собствеността, предоставена на министерството и на
държавните културни институти, и предлага
предприемането на действия по законосъобразното и ефективното є управление;
10. организира провеждането на процедури
за отдаване под наем на недвижими имоти,
които са държавна собственост;
11. организира фактическото приемане на
предоставените за управление имоти;
12. организира премахването на негодните
за ползване имоти;
13. поддържа актуална информация за
имотите, предоставени за управление на министерството и на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра;
14. подготвя и извършва фактическото предаване на имоти с отпаднала необходимост
за министерството;
15. отговаря за правилното използване,
стопанисване и управление на недвижимата – публична и частна държавна собственост,
предоставена на министерството и на ведомствения жилищен фонд на министерството;
16. изготвя и предлага съвместно с дирекция „Бюджет и финансово-счетоводни
дейности“ за одобряване поименни списъци
за придобиване на дълготрайни материални
активи със съпътстващата ги документация.
Раздел VIII
Специализирана администрация
Чл. 22. Специализираната администрация
е организирана в една главна дирекция и
5 дирекции:
1. Главна дирекция „Инспекторат за опазване на културното наследство“;
2. дирекция „Културно наследство, музеи
и изобразителни изкуства“;
3. дирекция „Правнонормативна дейност
и обществени поръчки“;
4. дирекция „Меж дународно сътрудничество, европейски програми и регионални
дейности“;
5. дирекция „Сценични изкуства и художествено образование“;
6. дирекция „Авторско право и сродните
му права“.
Чл. 23. (1) Главна дирекция „Инспекторат
за опазване на културното наследство“:
1. контролира изпълнението на изискванията на ЗКН от физическите и юридическите
лица при условията и по реда на действащото
законодателство;
2. осъществява предварителен, текущ и
последващ контрол за спазване изискванията
на ЗКН и на издадените въз основа на него
актове, свързани със:
а) извършването на теренни и подводни
археологически проучвания;
б) прилагането и изпълнението на мерките по териториалноустройствена защита на
недвижимите културни ценности;
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в) опазването на движимите и недвижимите
културни ценности в музеите;
г) извършването на консервация и реставрация на движимите и недвижимите културни
ценности;
д) изпълнението на сключените концесионни договори;
е) опазването на книжовни и литературни
културни ценности, съхранявани в библиотечните колекции – български, славянски,
ориенталски и други чуждоезикови ръкописи,
архивни документи, редки, ценни и старопечатни издания;
ж) извършването на възмездни прехвърлителни сделки с движими културни ценности,
износ и временен износ на движими културни
ценности;
з) възпроизвеждането и разпространението
на културни ценности;
3. организира процедури по съгласуване и
издаване на разрешения, за които компетентен
орган е министърът на културата;
4. води следните регистри по ЗКН и организира процедурите по издаване на необходимите разрешения и удостоверения:
а) регистър на специалните технически
средства за извършване на теренни проучвания;
б) регистър на разрешенията за износ и
временен износ на движими културни ценности
от митническата територия на Общността и
на сертификатите за износ по чл. 128, ал. 3
ЗКН от територията на Република България
към други държави – членки на Европейския
съюз, и на отказите за издаването им;
в) регистър на лицата, извършващи търговска дейност с културни ценности по чл. 115 ЗКН;
5. координира, организира и контролира
дейността по връщането на незаконно изнесени
културни ценности – национално богатство;
6. осъществява обмен на информация в
специализирания модул в Информационна
система за вътрешния пазар на Европейския
съюз по Директива 2014/60/ЕС на Европейския
парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за
връщане на паметници на културата, които са
незаконно изнесени от територията на държава членка, и за изменение на Регламент (ЕС)
№ 1024/2012 (ОВ, L 159/1 от 28 май 2014 г.);
7. контролира спазването на нормативните
актове по комплектуването, съхраняването,
отчетността, консервацията, реставрацията
и представянето на дви ж имото култ у рно
наследство;
8. извършва проверки на място или по
документи и прилага предвидените в ЗКН
принудителни административни мерки;
9. съставя актове за установяване на административни нарушения;
10. участва със свой представител и прави
предложения при подготовката на нормативни
актове, свързани с опазването и представянето
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на културните ценности, музейната дейност
и изобразителните изкуства;
11. участва със свой представител в Съвета
за теренни проучвания;
12. дава указания по чл. 72 ЗКН за укрепителни, консервационно-реставрационни и ремонтни работи при наличие на обстоятелства,
застрашаващи недвижима културна ценност
от увреждане или разрушаване;
13. участва в комисиите по чл. 73, ал. 1 ЗКН;
14. участва в държавните приемателни
комисии по ЗУТ в случаите на приемане
на обекти по чл. 83 ЗКН и в приемателни
комисии, когато възложител е министърът
на културата;
15. участва със свой представител в Специализирания експертен съвет за изобразителни
изкуства (СЕСИИ) и в Специализирани я
експертен съвет за опазване на недвижимите
културни ценности (СЕСОНКЦ);
16. организира дейността по издаване на
разрешения на музеите – второстепенни разпоредители с бюджет към министъра, при
извършване на правни сделки с културни
ценности от обменния им фонд;
17. подпомага министъра при издаване
на разрешения за извършване на дейности
по консервация и реставрация на движими
културни ценности – национално богатство;
18. участва в междуведомствена комисия
за координация и осъществява дейности по
взаимодействието с органите на Министерството на вътрешните работи и Прокуратурата
срещу престъпните посегателства, имащи
за предмет културни ценности, във връзка с
чл. 194, ал. 2 ЗКН;
19. подготвя становища и организира процедурите по съгласуване при бракуване на
движими културни ценности от фондовете
на националните, регионалните и общинските музеи и участва със свой представител в
комисиите по ликвидация;
20. уведомява министъра в случаите, когато
държавата има право да придобие като първи купувач чрез възмездни прехвърлителни
сделки движими културни ценности, идентифицирани и регистрирани съгласно ЗКН;
21. организира образуването и провеждането на административнонаказателните
производства и преписки за административни
нарушения по ЗКН и води регистър на административнонаказателните производства;
22. осъществява процесуално представителство по административнонаказателните
производства по ЗКН;
23. организира процедурата по чл. 158а ЗКН
за приемане на приключили спасителни и
редовни теренни археологически проучвания;
24. организира процедурата по чл. 160,
ал. 2 и 3 ЗКН за новооткрити археологически
обекти.
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(2) Главна дирекция „Инспекторат за опазване на културното наследство“ е структурирана в централно управление и в регионални
инспекторати по опазване на култ у рното
наследство.
(3) Регионалните инспекторати се създават във всеки от районите за планиране по
смисъла на Закона за регионалното развитие.
(4) Правомощията на инспекторите в регионалните звена се осъществяват в района
за планиране по ал. 3, а по разпореждане на
главния директор – и в други райони.
(5) Материалните и организационно-техническите условия за дейността на инспекторатите по ал. 3 се осигуряват от областните
управители на територията на района по ал. 3.
Чл. 24. (1) Дирекция „Културно наследство,
музеи и изобразителни изкуства“:
1. подпомага министъра при определянето
на стратегията, приоритетите и механизмите
за провеждане на държавната културна политика в сферата на културното наследство,
музеите и изобразителните изкуства;
2. подпомага министъра при осъществяването на предвидените в ЗКН и в други нормативни актове ръководни, регистрационни,
разрешителни и съгласувателни функции;
3. предлага приоритетите за дигитализация
на движимото културно наследство;
4. води следните регистри по ЗКН и организира процедурите по издаване на необходимите разрешения и удостоверения:
а) регистър на музеите;
б) регистър на лицата по чл. 96, ал. 3 ЗКН,
които могат да участват в комисия за идентификация на културни ценности;
в) регистър на движимите културни ценности, придобили статут на национално богатство
по реда на чл. 100 ЗКН;
г) публичен регистър на лицата, които имат
право да извършват дейности по консервация
и реставрация на културни ценности;
д) регистър на разрешенията за теренни
археологически проучвания;
е) регистър по чл. 150, ал. 2 ЗКН на лицата, които имат право да извършват теренни
археологически проучвания;
5. събира, анализира, обобщава и предоставя информация, свързана с опазването и
представянето на движимото и недвижимото
културно наследство, музейната дейност и с
изобразителните изкуства;
6. участва в разработването на нормативни
актове, свързани с опазването на движимото и
недвижимото културно наследство и представянето на културните ценности, с музейната
дейност и изобразителните изкуства;
7. анализира нормативната уредба в област
та на движимото и недвижимото културно
наследство и изобразителните изкуства и прави
мотивирани предложения за актуализирането
є или за приемането на нови актове;
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8. оказва методическа и експертна помощ
в областта на опазването и представянето на
културното наследство на музеите и галериите
и на физически и юридически лица;
9. организира национални представителни
изложби в страната и в чужбина с движими
културни ценности от фондовете на музеите,
инициирани и планирани от министерството;
10. подпомага и координира изложбената
дейност на българските музеи и галерии в
чужбина и на чуждестранните музеи и галерии у нас;
11. организира, координира и участва в
процедури по разпределяне на държавната
субсидия за финансиране на проекти и дейности по утвърдени от министъра правила в
областта на:
а) движимото културно наследство, музеите
и визуалните изкуства;
б) археологическите проучвания, консервацията и реставрацията и други дейности,
свързани с опазването на недвижимите културни ценности;
12. предлага специализираната част към
договорите за финансиране на проектите по
т. 11;
13. координира и съдейства за провеждане
на национални и международни научни и културни прояви по проблемите на движимото
и недвижимото културно наследство, музеите
и изобразителните изкуства;
14. подпомага международното сътрудничество в областта на опазването и представянето на културното наследство, музейната
дейност и изобразителните изкуства;
15. подготвя становища за съгласуване
на заданията за музейни сгради, тематикоекспозиционните документи и проектите за
художествено-пространствено оформление
на музеите;
16. дава становища за:
а) създаването, преобразуването и закриването на музеи и галерии и за съгласуването
и издаването на техните правилници за устройство и дейност;
б) придобиването и отнемането на статут
на държавен културен институт и на държавен
културен институт с национално значение;
в) предоставянето на статут „регионален“
на общински музеи;
г) стандартите за финансиране на държавните културни институти в областта на
културното наследство в системата на министерството;
д) предоставянето за ползване на движими
културни ценности – държавна собственост, за
временни експозиции в страната и в чужбина;
17. осъществява съгласувателната процедура по чл. 84 ЗКН;
18. участва със свой представител в Съвета
за теренни проучвания и координира дейността
по издаване от министъра на разрешения за
теренни археологически проучвания;
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19. организира и координира работата на
Музейния съвет;
20. организира и координира провеждането
на националните срещи с музеите, подпомага
повишаването на професионалната квалификация на специалистите в областта на музеите,
опазването и представянето на културното
наследство чрез споделяне на добри практики
и семинари;
21. осъществява координация с Националния институт за недвижимо културно наследство и с Центъра за подводна археология;
22. съвместно с дирекция „Административно обслужване и човешки ресурси“ организира
и участва със свой представител в конкурсната
процедура по обявяването и провеждането
на конкурс за заемане на длъжността „директор“ на държавен музей/галерия, както и
разработва длъжностната характеристика за
тази длъжност;
23. предлага стандарти за издръжка и проекти на бюджет на делегираните от държавата
дейности, финансирани чрез общинск ите
бюджети, за музеи и художествени галерии;
24. организира и координира работата
на Специализирания експертен съвет към
министъра във връзка с предоставянето на
статут на национално богатство на движими
културни ценности и отговаря за дейностите
по издаването на паспортите за тези културни
ценности;
25. подпомага дейността по регистриране и
опазване на културните ценности, които са от
значение за Българската православна църква
и другите регистрирани вероизповедания, в
съответствие с разпоредбите на ЗКН;
26. дава становище при съгласуване от
министъра на правила за управляваните от
Светия синод на Българската православна
църква и от другите регистрирани вероизповедания културни ценности в съответствие с
режимите за тяхното опазване;
27. подпомага министъра при координирането и организацията по опазването на
културното наследство, свързано с българската история и култура, извън територията
на Република България;
28. дава становища и участва в съгласуването на проекти за споразумения и програми
в областта на културното наследство;
29. организира и координира работата на
Специализирания експертен съвет за издаване на разрешения за изработване на копия и
реплики на културни ценности с категории
„световно“ и „национално значение“ или
„национално богатство“ и дава становища за
издаване или отказ за издаване на разрешения
за изработване на копия и реплики на движими
културни ценности – национално богатство,
или на недвижими културни ценности с национално и световно значение;
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30. организира и координира работата на
СЕСОНКЦ, изготвя протоколите от заседанията на съвета, актовете на министъра
при деклариране, предоставяне или промяна
на статут и уведомленията по чл. 66 от Административнопроцесуалния кодекс за тези
актове, организира процедурата за включване
на недвижимите културни ценности в Индикативната листа на Република България и за
вписване на недвижими културни ценности в
Списъка на световното културно и природно
наследство;
31. уведомява общинските администрации и съответния регионален инспекторат
по опазване на културното наследство и по
компетентност – Центъра за подводна археология, за издадените актове на министъра
във връзка с деклариране и предоставяне на
статут или отписване от регистъра на недвижимите културни ценности;
32. съдейства при провеждането на процедурите по възлагането и приемането на
задания и планове за опазване и управление
на недвижими културни ценности в случаите,
когато се възлагат от министъра;
33. координира дейностите и организира
назначаването на междуведомствени комисии
за изготвяне на предложения на режими за
опазването на недвижимите културни ценности;
34. организира, координира и обслужва
технически работата на СЕСИИ;
35. подгот вя становищата, свързани с
концесии за търсене, проучване и добив на
подземни богатства;
36. организира и участва в анализа, определянето на критериите, предложенията и
подготовката на годишните и средносрочните
бюджетни прогнози за теренни археологически проучвания, набирането на заявки и
подбора на обектите при разпределението на
годишната субсидия за извършване на теренни
археологически проучвания, осигурени чрез
бюджета на министерството;
37. проверява наличието на необходимите документи и координира процедурата по
издаване от министъра на разрешения за извършване на редовни теренни археологически
проучвания;
38. изготвя справки от Автоматизираната
информационна „Археологическа карта на
България“ за изпълнение на служебни задължения;
39. подпомага подготовката на техническата
документация за концесиониране на обекти – недвижими културни ценности, които
са държавна собственост;
40. дава становища и при необходимост
определя условията при създаването, разпрост
ранението и използването на изображение
на културна ценност или на елементи от нея
във фотографско, компютърно, видео- и друго
изображение;
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41. анализира дейността на държавните
културни институти на делегиран бюджет в
областта на културното наследство в системата
на министерството, извършва мониторинг и
годишна комплексна оценка на дейностите им;
42. наблюдава изпълнението на концепциите, с които директорите на държавните
културни институти в областта на културното
наследство са спечелили конкурси за заемане
на длъжността, информира министъра и прави предложения въз основа на направените
констатации.
(2) Дейностите на дирекцията, свързани
с международни прояви, задължително се
съгласуват с министъра.
Ч л. 25. Ди рек ц и я „Правнонормат ивна
дейност и обществени поръчки“:
1. разработва самостоятелно или участва
съвместно с други звена в изготвянето на
проекти на закони и подзаконови нормативни
актове, регулиращи дейностите в областта на
културата, както и във всички случаи, когато
министерството е заинтересувано ведомство;
2. дава правни становища по прилагането
на законовите и подзаконовите нормативни
актове;
3. прави предложения за промени в нормативни актове, засягащи дейността на министерството, които произтичат от изменения
или от отменяне на закони или подзаконови
нормативни актове;
4. дава становища относно законосъобразността на проекти на нормативни актове и
решения на Министерския съвет, представени
за съгласуване в министерството от други
ведомства, и по внесените за разглеждане от
Министерския съвет проекти на актове;
5. дава становища по законосъобразността
на проектите на административни актове на
министъра;
6. подготвя и изпраща за съгласуване и за
разглеждане на заседание на Министерския
съвет проекти на актове на Министерския
съвет;
7. оказва правна помощ и съдействие на
държавните културни институти за решаването
на правни проблеми, свързани с дейността им;
8. дава становища за законосъобразността на проекти на договори, сключвани от
министерството или предложени от други
организации;
9. участва в комисии за провеждане на
конкурсни процедури по Закона за държавния
служител и по Кодекса на труда, както и в
експертни комисии за определяне размера на
финансиране на творчески проекти в различните области на изкуствата;
10. изразява становища относно законосъоб
разността на актовете, свързани с възникване, изменение и прекратяване на служебни
и трудови правоотношения на служители в
министерството;
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11. осъществява процесуалното представителство и правната защита на министъра
и на министерството пред всички съдебни
инстанции;
12. осъществява правно обслужване на министерството в областта на трудовоправните
и служебните правоотношения;
13. планира, организира и координира
всички дейности във връзка с подготовката
и провеждането на процедури по възлагане
на обществени поръчки;
14. подготвя документацията и участва в
провеждането на процедурите по ЗОП;
15. осигурява изпращането в нормативно
установените срокове на информацията, свързана с обществените поръчки, и поддържа
профила на купувача;
16. изготвя договорите по реда на ЗОП и
подзаконовите нормативни актове по прилагането му, както и гражданските договори,
по които министерството е страна;
17. поддържа регистъра на обществените
поръчки в министерството;
18. участва в разработването на вътрешните
правила на министерството по ЗОП и подзаконовите нормативни актове по прилагането му;
19. изготвя система за контрол на договорите по т. 16;
20. организира дейността по образуване,
преобразуване, прекратяване и възлагане
на управлението и контрола на търговските
дружества с държавно участие от отрасловата
компетентност на министерството;
21. разглежда заявленията за предоставяне
на достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация и
изготвя проекти на решения за предоставяне
на достъп или за отказ за предоставяне на
достъп, извършва справки и съставя отчети
по този закон.
Чл. 26. (1) Дирекция „Международно сътрудничество, европейски програми и регионални дейности“:
1. участва в разработването на международни проекти и програми в областта на
к ул т у рата, финанси рани от Европейск и я
съюз или от други международни финансови
институции и донори;
2. идентифицира, разработва, участва в
разработването, изпълнението и контрола на
проекти и програми в областта на културата,
националните планове за развитие и оперативните програми на Република България;
3. организира и осъществява мониторинг
по проекти, финансирани от Структурните
фондове на Европейския съюз и от други
международни финансови институции и донори в областта на културата и културното
наследство;
4. изпълнява функциите на програмен
оператор по програма БГ 08 „Културно наследство и съвременни изкуства“, финансирана
по Финансовия механизъм на Европейското
икономическо пространство (ФМ на ЕИП)
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2009 – 2014 г. и по програма „Предприемачество в областта на културата, културното
наследство и културното сътрудничество“,
финансирана по ФМ на ЕИП 2014 – 2021;
5. осъществява цялостната координация
и мониторинг на изпълнението на международните програми и проекти, разработва и
актуализира система от критерии и индикатори
за мониторинг и оценка на изпълняваните от
министерството програми и проекти;
6. докладва за напредъка на проектите и
програмите пред институциите, отговорни
за наблюдението и контрола по усвояването
на средства от фондове на Европейския съюз
и международните финансови институции и
донори;
7. участва в разработването и съгласуването на проекти на финансови меморандуми и
други споразумения по програми и проекти
в областта на културата;
8. организира и координира международната дейност на министерството в областта на
културата, свързана с международни конвенции и двустранни договори, и осъществява организацията и контрола за тяхното изпълнение;
изготвя проекти на международни договори в
областта на културата и прави предложения
за сключване, присъединяване, ратифициране
или изменение на международни договори в
областта на културата;
9. координира цялостната дейност на министерството: по въпросите на Европейския
съюз във връзка с прилагането на европейското
законодателство и по участието на Република
България в процеса на приемане на решения
в Европейския съюз, като:
а) изготвя националните позиции по въпросите на културата и организира участието в
работните органи на Съвета на Европейския
съюз и Европейската комисия;
б) изготвя докладите до Европейската комисия съгласно изискванията на европейското
законодателство;
в) прилага процедурите относно допуснати
нарушения в транспонирането и прилагането
на законодателството на Европейския съюз;
10. изготвя становища за сътрудничеството
между Република България и Европейския
съюз, Съвета на Европа, ЮНЕСКО, Агенцията за франкофония, Съвета на министрите
на културата от Югоизточна Европа и други
правителствени и неправителствени организации в областта на културата, както и организира работата на Междуведомствена работна
група „Политика в областта на културата и
аудиовизията“ в рамките на Координационния
механизъм по европейските въпроси;
11. координира и методически подпомага
дейността на българските културни институти
в чужбина;
12. координира и провежда изпълнението
на политиката на министерството в областта
на аудиовизията и медиите;
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13. подпомага у частието на български
творци и културни организации в програмите на Европейския съюз, Съвета на Европа,
ЮНЕСКО и други международни организации
в областта на културата;
14. участва в изготвянето на проекти на
нормативни актове, събира и предоставя информация за европейския и световния опит
в областта на управлението на културата и
за меж дународни и регионални култу рни
дейности, както и подпомага министъра при
определянето на стратегията, приоритетите
и механизмите за провеждане на държавната
културна политика в сферата на читалищното
дело, нематериалното културно наследство,
библиотеките и българската книжнина;
15. води и поддържа:
а) информационен регистър на обществените библиотеки и Единна база данни за
тяхната дейност;
б) публичен регистър по Закона за народните читалища;
в) регистър на елементите на нематериалното културно наследство;
16. събира, анализира, обобщава и предоставя информация, свързана с библиотечната
дейност, книгоиздаването и книгоразпространението, като оказва и методическа помощ;
17. предлага тематиката и организира подготовката на сесии на експертните комисии за
държавно финансиране на творчески проекти в
областта на книгоиздаването и библиотечното
дело, както и организира и подкрепя прояви и
организира процедури за отпускане на целева
подкрепа за популяризиране на българската
книга и на четенето чрез различни прояви,
кръгли маси, дискусии, международни книжни
изложения и др.;
18. предлага стандарти за издръжка и проекти на бюджет на делегираните от държавата
дейности, финансирани чрез общинск ите
бюджети, за библиотеки и читалища;
19. организира и координира дейността
на Националния съвет по библиотечно дело,
Националния съвет по читалищно дело и
Националния съвет за нематериално културно
наследство;
20. обработва постъпилите декларации по
чл. 7а, ал. 3 от Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения и
предоставя информацията от тях за публикуване на интернет страницата на министерството;
21. координира дейността по изпълнението
на национални и международни проекти за
модернизиране дейността на библиотеките и
включването им в глобалната информационна
мрежа;
22. съвместно с дирекция „Административно обслужване и човешки ресурси“ организира
и участва със свой представител в конкурсната
процедура по обявяването и провеждането на
конкурс за заемане на длъжността „директор
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на Националната библиотека „Св. св. Кирил и
Методий“, както и разработва длъжностната
характеристика за тази длъжност;
23. анализира дейността на държавните културни институти в областта на библиотечното
дело, прави предложения за оптимизиране на
тяхната работа, извършва текущ мониторинг и
годишна комплексна оценка на дейностите им;
24. наблюдава изпълнението на концепциите, с които директорите на държавните
културни институти в областта на библиотечното дело са спечелили конкурси за заемане
на длъжността, информира министъра и прави предложения въз основа на направените
констатации;
25. координира изпълнението на политиката
на министерството по отношение на читалищата, любителското творчество и културната
интеграция на етническите общности;
26. организира и координира програмата
на министъра, заместник-министрите, главния
секретар и на други служители на министерството при официални и работни посещения в
чужбина и изготвя заповеди за командировка
в чужбина.
(2) Свързаните с международни прояви
дейности на дирекцията задължително се
съгласуват с министъра.
Чл. 27. (1) Дирекция „Сценични изкуства
и художествено образование“:
1. подпомага министъра при провеждането
на политиката в сферата на сценичните изкуства, училищата по културата и по изкуствата
и младите таланти;
2. отговаря за подготовката на конкурси за
държавно подпомагане на проекти в сферата
на сценичните изкуства, подготвя договорите за финансиране на проектите и следи за
тяхното изпълнение;
3. изготвя критерии за оценка на проекти,
които кандидатстват за финансова подкрепа
по т. 2;
4. разработва програми за развитието на
структурата, финансирането и функционирането на националната мрежа от държавни
културни институти в областта на сценичните
изкуства;
5. анализира дейността на държавните
културни институти в областта на сценичните изкуства, прави предложения за оптимизиране на тяхната работа, извършва текущ
мониторинг и годишна комплексна оценка на
дейностите им;
6. наблюдава и анализира художественото
състояние на българските културни организации в областта на сценичните изкуства;
7. оказва методическа помощ на организациите, които осъществяват културна дейност
в сферата на сценичните изкуства;
8. организира културни прояви в сферата
на сценичните изкуства, инициирани от министерството;

БРОЙ 98

ДЪРЖАВЕН

9. организира работата на експертните
съвети към министъра по проблемите на
изкуствата;
10. координира културни инициативи и
програми в сферата на сценичните изкуства
в страната и в чужбина;
11. наблюдава изпълнението на концепциите, с които директорите на държавните
културни институти в областта на сценичните
изкуства са спечелили конкурси за заемане
на длъжността, информира министъра и прави предложения въз основа на направените
констатации;
12. съвместно с дирекция „Административно обслужване и човешки ресурси“ организира
и участва със свой представител в конкурсната процедура по обявяването и провеждането на конкурс за заемане на длъжността
„директор“ на държавен културен институт
в областта на сценичните изкуства, както и
разработва длъжностната характеристика за
тази длъжност;
13. анализира нормативната уредба в сферата на сценичните изкуства и прави мотивирани предложения за актуализирането є
или за приемането на нови актове;
14. оказва съдействие при изготвянето на
бюджета за дейностите в областта на сценичните изкуства и на училищата по изкуствата
и културата;
15. наблюдава изпълнението на клаузите
в договорите за смесено финансиране на
държавните културни институти в областта
на сценичните изкуства, подписани между
министерството и общините;
16. изготвя програми за приоритетите в
използването на държавната материална база,
предоставена на държавните културни институти в областта на театъра, музиката и танца;
17. осъществява дейностите, свързани с
прилагането на Закона за меценатството, и
води регистрите на меценатите и организациите за подпомагане на културата;
18. осъществява дейностите, свързани с
прилагането на чл. 14, ал. 4 от Закона за
закрила и развитие на културата, води и поддържа Информационен регистър на културните
организации и институти;
19. разработва и представя за утвърждаване
учебни планове, учебни програми, държавния
план-прием, национални изпитни програми
за професионална квалификация, програми
и теми за приемни изпити в училищата по
изкуствата и в училищата по културата;
20. заверява дипломи и свидетелства за
завършено средно образование и за квалификация в областта на изкуствата и културата,
както и други документи, които са издадени от
министерството, от училищата по изкуствата
и от училищата по културата в страната;
21. съдейства на училищата по изкуствата
и на училищата по културата при разработването на образователни проекти и учебни
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програми, както и при организирането на
изложби, концерти, конкурси и други творчески изяви на учениците;
22. поддържа електронна информационна
система за училищата по изкуствата и училищата по културата;
23. участва в разработването и изпълнението
на мерки за закрила на деца с изявени дарби
в областта на изкуствата и води дневник за
предоставената закрила;
24. съвместно със специализираните администрации по ресори подготвя общия културен календар по приоритетите на отделните
направления в сферата на културата;
25. осъществява координацията с Изпълнителна агенция „Национален филмов център“ и
„Българска национална филмотека – София“.
(2) Свързаните с международни прояви
дейности на дирекцията задължително се
съгласуват с министъра.
Чл. 28. Дирекция „Авторско право и сродните му права“:
1. организира образу ването и провеждането на административнонаказателните
производства и преписки за административни нарушения по ЗАПСП и по Закона
за административното регулиране на производството и търговията с оптични дискове,
матрици и други носители, съдържащи обекти
на авторското право и сродните му права
(ЗАРПТОДМДНСОАПСП);
2. организира изготвяне на експертни
заключения по експертизи, назначавани от
органите на досъдебното производство и съда;
3. изпълнява функциите на секретариат
на Съвета за защита на интелектуалната
собственост;
4. осигурява упражняването от страна на
държавата на авторските права на починали
автори, които нямат наследници;
5. води и поддържа регистрите по ЗАПСП
и по ЗА РП ТОДМ ДНСОА ПСП и изг о т вя
необходимите документи въз основа на регистрацията;
6. участва в разработването на проекти
на нормативни актове в областта на авторското право и сродните му права и подготвя
становища по постъпили за съгласуване в
министерството проекти на такива актове;
7. осъществява процесуално представителство във връзка с образувани дела по прилагането на ЗАПСП и на ЗАРПТОДМДНСОАПСП,
както и по админист ративнонаказат е л н и т е п р о и з в од с т в а п о З А ПС П и
ЗАРПТОДМДНСОАПСП;
8. подготвя анализи във връзка с цялостното
прилагане на законодателството в областта
на авторското право и сродните му права;
9. участва в съвместни действия с компетентните органи по прилагането и контрола на
нормативните актове, свързани със закрилата
на авторското право и сродните му права;

С Т Р.

16

ДЪРЖАВЕН

10. участва в дейността на Работна група
№ 34 „Закрила на интелектуалната и индуст
риалната собственост“ към Съвета по европейските въпроси към Министерския съвет;
11. участва в работни групи, създадени към
министъра и към други ведомства във връзка
с авторското право и сродните му права;
12. осъществява координация на дейността
по прилагането на инициативите на международни програми в областта на авторското
право и сродните му права;
13. подготвя участието или присъединяването на Република България към международни
споразумения в областта на авторското право
и сродните му права;
14. води досие за членски внос в Световната
организация за интелектуална собственост;
15. участва в координирани действия с
други органи и организации във връзка с
прилагането на ЗАРПТОДМДНСОАПСП;
16. организира и осигурява техническото
поддържане на национална система за обмен
на информация в областта на авторското право
и сродните му права и на индустриалната собственост в рамките на своята компетентност.
Раздел IX
Организация на работата в министерството
Чл. 29. (1) В изпълнение на функциите и
на поставените конкретни задачи административните звена в министерството изготвят
становища, отчети, доклади, докладни записки,
анализи, програми, концепции, информация,
проекти на решения по конкретни въпроси,
вътрешни актове, проекти на нормативни
актове и други документи.
(2) Административните звена в министерството пряко си взаимодействат по въпроси от
смесена компетентност, като водещото звено
обобщава окончателното становище.
Чл. 30. Съгласуваността и оперативността
по дейности, отнасящи се до две или повече
административни звена, се осигуряват чрез
спазването на следния ред на работа:
1. обща координация:
а) с резолюция на министъра, заместникминистър, главния секретар, началника на
кабинета, парламентарни я секретар и на
директорите на дирекции върху документите
задължително се посочват водещото звено,
конкретните задачи за изпълнение, указанието
за съгласуване с други звена, изпълнителят
и срокът;
б) водещото звено, посочено на първо място като адресат или в резолюция, е основен
изпълнител по възложената задача и главен
координатор, който осъществява необходимата
съгласуваност между звената; другите звена
задължително изпращат на водещото звено
своите становища по въпроси от съвместна
компетентност;

ВЕСТНИК

БРОЙ 98

в) ръководителят на административното
звено, изготвило и съгласувало съответния
документ, задължително го подписва или
парафира преди внасянето му за подпис от
министъра, от заместник-министър или от
главния секретар;
г) административни звена, получили документи с резолюция по въпроси, които не са
в рамките на техните функции, ги изпращат
на компетентното административно звено с
копие до лицето, поставило резолюция върху
съответния документ;
2. субординация:
а) ръководителите на административните
звена докладват на ресорния заместник-министър или на главния секретар въпросите от
своята компетентност, както и изпълнението
на възложените им задачи;
б) ръководителите на административни
звена или служители, които са пряко подчинени на министъра, докладват на него;
3. взаимна информираност:
а) аналитични доклади, информации, паметни бележки и други материали от общ
характер се предоставят на заинтересуваните
административни звена;
б) административни звена, получили информация и материали от компетентността
и на други звена, съобщават това на заинтересуваните по съответния ред;
4. контрол по изпълнението:
а) общият контрол по изпълнението на
поставените задачи се осъществява от главния секретар;
б) ръководителите на административните
звена в министерството осъществяват цялостен контрол върху дейността на ръководеното
звено, както и по изпълнението на задачите,
произтичащи от функционалната им компетентност.
Чл. 31. (1) Входящите и създадените в
резултат от дейността на министерството
документи се регистрират в автоматизираната
информационна система.
(2) Изходящите документи се съставят в
толкова екземпляра, колкото са получателите, и един екземпляр за класиране в дело.
Екземплярът, предназначен за съхранение,
съдържа длъжността, двете имена и подписа
на служителя, изготвил документа, и на ръководителя на съответното административно
звено, като се посочва и датата на полагане
на подписа.
Чл. 32. Главният директор и директорите
на дирекции ръководят, организират, контролират, планират, координират, отчитат и
носят отговорност за дейността и за изпълнението на задачите на съответната дирекция
в съответствие с определените с правилника
и възлаганите допълнително от министъра
функции.
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Чл. 33. Вътрешните правила за работа в
министерството, документооборотът, пропускателният режим и други въпроси, засягащи
дейността на министерството, се утвърждават
от министъра след съгласуване с главния
секретар.
Чл. 34. За образцово изпълнение на служебните си задължения служителите могат
да бъдат награждавани с отличия.
Чл. 35. (1) Работното време в министерството е с променливи граници от 7,30 до
18,30 ч. с период на задължително присъствие
от 10,00 до 16,00 ч., като вътрешният ред за
отработване и отчитане на 8-часовия работен
ден за служителите се определя със заповед
на министъра.
(2) Приемът на граждани и представители
на организации и изслушването на техните
устни предложения и сигнали се извършва
всеки вторник от 14,00 до 16,00 ч. и всеки
четвъртък от 10,00 до 12,00 ч. в приемната
на министерството. Информация за това се
оповестява на интернет страницата, както и
на указателното табло в сградата на министерството.
(3) Предложенията и сигналите – писмени
или устни, могат да се подават лично или
чрез упълномощен представител. Подадените
предложения и сигнали се регистрират по ред,
определен с акт на министъра.
(4) Не се образува производство по анонимни предложения и сигнали, както и по
сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.
(5) За сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години,
се считат тези, които се отнасят за факти
и събития, случили се преди повече от две
календарни години преди подаването или заявяването на сигнала, установено чрез датата
на подаването или заявяването в приемната
или в деловодството на министерството.
(6) Предложения за усъвършенстване на
организацията и дейността на второстепенни разпоредители с бюджет към министъра
могат да се правят до техните ръководители.
Преписи от тези предложения могат да се
изпращат и до министъра.
(7) Сигнали за злоу потреби с власт и
корупция, за лошо управление на държавно
имущество или за други незаконосъобразни
или нецелесъобразни действия или бездействия
на административни органи или длъжностни
лица в съответните администрации, с които се
засягат държавни или обществени интереси,
права или законни интереси на други лица,
могат да се подават до:
1. министъра на културата, когато сигналът
се отнася до служители на министерството
на културата;
2. министъра на културата, когато сигналът
се отнася до ръководители на административни структури към министъра на културата;
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3. съответните ръководители на второстепенни разпоредители с бюджет към министъра на културата, когато сигналът се отнася
до техни служители, или до министъра на
културата;
4. Министерския съвет, когато сигналът
се отнася до министъра на културата като
административен орган; по преценка на подателя сигналът може да се подаде и чрез
министъра на културата.
Чл. 36. (1) Гражданите, които желаят да се
срещнат с министъра на културата, подават
писмена молба до началника на кабинета,
която се завежда в деловодството на министерството.
(2) Началникът на кабинета съставя график
за срещите на министъра с граждани само за
приемното му време.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
Параграф единствен. Прави лник ът се
приема на основание чл. 42, ал. 4 от Закона
за администрацията.
Приложение
към чл. 10, ал. 3
Численост на персонала в организационните
структури и административните звена на Министерството на културата – 147 щатни бройки
Политически кабинет
Инспекторат
Звено за вътрешен одит
Служител по сигурността на информацията
Финансов контрольор
Главен секретар
Обща администрация
в т. ч.:
дирекция „Административно обслужване и
човешки ресурси“
д и рек ц и я „Вр ъ зк и с общес т венос т та и
протокол“
дирекция „Бюджет и финансово-счетоводни
дейности“
дирекция „Управление на собствеността“
Специализирана администрация
Главна дирекция „Инспекторат за
опазване на културното наследство“
в т. ч.:
Централно управление
регионални инспекторати
дирекция „Културно наследство, музеи и
изобразителни изкуства“
дирекция „Правнонормативна дейност и
обществени поръчки“
дирекция „Международно сътрудничество,
европейски програми и регионални дейности“
дирекция „Сценични изкуства и
художествено образование“
дирекция „Авторско право и сродните му
права“
9312

6
4
4
1
1
1
41
20
3
12
6
89
18
8
10
15
11
21
11
13
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 267
ОТ 5 ДЕКЕМВРИ 2017 Г.

за приемане на Наредба за управление на
строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема Наредба за управ
ление на строителните отпадъци и за влагане
на рециклирани строителни материали.
Заключителни разпоредби
§ 1. Отменят се:
1. Наредбата за управление на строителните
отпадъци и за влагане на рециклирани строи
телни материали, приета с Постановление
№ 277 на Министерския съвет от 2012 г. (ДВ,
бр. 89 от 2012 г.).
2. Постановление № 277 на Министерския
съвет от 2012 г. за приемане на Наредба за
строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали (ДВ, бр. 89
от 2012 г.).
§ 2. Член 8, ал. 4 и чл. 10, ал. 5 от наредбата
по член единствен влизат в сила шест месеца
от обнародването на това постановление в
„Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков

НАРЕДБА

за управление на строителните отпадъци
и за влагане на рециклирани строителни
материали
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С наредбата се регламентират:
1. създаването на система за управление и контрол на дейностите по събиране,
транспортиране и третиране на строителните
отпадъци (СО);
2. изискванията за влагане на рециклирани
строителни материали в строителството;
3. изискванията за управление на СО в
процеса на строителство и премахване на
строежи.
Чл. 2. Целта на наредбата е:
1. да се предотврати и ограничи замърсяването на въздуха, водите и почвите, както
и да се ограничи рискът за човешкото здраве
и околната среда в резултат на събирането,
третирането и транспортирането на СО;
2. да се насърчи рециклирането и оползот
воряването на СО за постигане на целите
по чл. 32 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО).
Чл. 3. Наредбата се прилага за:
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1. отпадъците по приложение № 1, образувани от строителни и монтажни работи
(СМР), независимо от категорията на строежа
съгласно чл. 137, ал. 1 от Закона за устройство
на територията (ЗУТ);
2. отпадъците по приложение № 1, образувани от премахване на строежи, независимо
от категорията на строежа съгласно чл. 137,
ал. 1 ЗУТ;
3. рециклирани строителни материали;
4. продукти, подготвени от СО за повторна
употреба.
Чл. 4. Лицата, при чиято дейност се образуват СО, и/или лицата, които третират СО,
прилагат следния приоритетен ред (йерархия)
при управлението им:
1. предотвратяване на образуването им;
2. подготовка за повторна употреба;
3. рециклиране на СО;
4. оползотворяване в обратни насипи;
5. изгаряне с оползотворяване на енергия
и преработването в материали, които се използват като гориво;
6. обезвреждане на СО.
Чл. 5. (1) При извършване на СМР и/или
при премахване на строежи СО се третират
от лица, които имат право да извършват
дейности по третиране на СО съгласно чл. 35
ЗУО, или се предават за третиране на лица,
които имат право да извършват дейности по
третиране на СО съгласно чл. 35 ЗУО.
(2) Строителните отпадъци по ал. 1 се събират, съхраняват, транспортират и подготвят
за оползотворяване разделно.
(3) Строителните отпадъци се подготвят
за оползотворяване и се рециклират на площадките по чл. 20, ал. 1.
Чл. 6. Забранява се нерегламентираното
изхвърляне, изгаряне, както и всяка друга
форма на нерегламентирано третиране на
СО, в т. ч. изхвърлянето им в контейнерите
за събиране на битови отпадъци или разделно
събиране на отпадъци от опаковки.
Чл. 7. Предаването и приемането на СО се
извършва само въз основа на писмен договор
между възложителя на СМР или възложителя на премахването на строежи с лица,
които имат право да извършват дейности по
третиране на СО съгласно чл. 35 ЗУО, със
съответния код по Наредба № 2 от 2014 г.
за класификация на отпадъците (обн., ДВ,
бр. 66 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 32 от 2017 г.)
с цел осигуряване постигането на целите за
материално оползотворяване на СО.
Г л а в а

в т о р а

УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ОТПАДЪЦИ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ И ПРЕМАХВАНЕ НА СТРОЕЖИ
Чл. 8. (1) Възложителите на СМР и/или
на премахването на строежи отговарят за
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изготвянето на план за управление на строителните отпадъци (ПУСО).
(2) Планът по ал. 1 се изготвя от правоспособен проектант съгласно чл. 11, ал. 1 ЗУО и
се одобрява от компетентния орган съгласно
чл. 11, ал. 4 ЗУО.
(3) При етапност на СМР или дейности по
премахване на строежи, съгласно издадено
разрешение за строеж или заповед за премахване на строеж планът по ал. 1 съдържа
информацията по чл. 9 за всеки един етап.
(4) Процедурата за одобряване на ПУСО
се осъществява при условията на електронен
обмен на документи (по електронен път) или
ч рез а дминист рат ивната информац ионна
система на компетентния орган по чл. 11,
ал. 4 ЗУО.
Чл. 9. Планът за управление на СО обхваща
мерките, предвидени в частите на инвестиционния проект по отношение на дейностите
със СО, и включва:
1. обяснителна записка, която съдържа
най-малко:
а) цели за материално оползотворяване,
включително подготовка за повторна употреба, влагане на рециклирани строителни
материали и/или оползотворяване на строителни отпадъци в обратни насипи, към момента на изготвяне на ПУСО, в съответствие
с чл. 11 и 13;
б) мерки за селективно премахване на
строежа или на части от строежа, където е
приложимо;
в) мерки за разделно събиране, оползотворяване и обезвреждане на СО с цел осигуряване изпълнението на целите по чл. 11, ал. 2;
г) мерки за предотвратяване и минимизиране на образуваните СО на строителната
площадка или на площадката, на която се
извършва премахването на строежа;
д) указания за водене на отчетност за опасни отпадъци съгласно Наредба № 1 от 2014 г.
за реда и образците, по които се предоставя
информация за дейностите по отпадъците,
както и реда за водене на публични регистри
(ДВ, бр. 51 от 2014 г.), когато се образуват на
площадката;
е) мерки, които се предприемат при управ
лението на образуваните СО в съответствие
с изискванията на чл. 4;
2. общи данни за инвестиционния проект
съгласно приложение № 2;
3. описание на обекта на премахване съгласно приложение № 3 (приложимо за проекти,
които включват дейности по премахване на
строежи или на части от строежи);
4. прогноза за СО, които ще се образуват,
и за степента на тяхното материално оползотворяване съгласно приложение № 4;
5. прогноза за вида и за количеството
на рециклираните строителни материали,
продуктите, подготвени от СО за повторна
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употреба, и СО за обратни насипи, които ще
се вложат в строежа, съгласно приложение
№ 5, когато е приложимо.
Чл. 10. (1) Възложителите на СМР възлагат на лицето, което упражнява строителен
надзор, или на строителя – при строежи от
пета категория, изготвянето на отчет съгласно
приложение № 6 за изпълнение на ПУСО.
(2) Възложителите на премахване на строежи възлагат на изпълнителя на премахването
изготвянето на отчет съгласно приложение
№ 6 за изпълнение на ПУСО.
(3) Към отчета по ал. 1 се прилагат:
1. копия на първични счетоводни документи, доказващи предаването на СО, в т.ч. на
опасните СО, на лица, които имат право да
извършват съответната дейност с отпадъци
съгласно чл. 35 ЗУО;
2. копия на първични счетоводни документи и кантарни бележки за закупени СО,
за продукти, подготвени от СО за повторна
употреба, и за рециклирани строителни материали, когато е приложимо;
3. копия на документите по чл. 22, ал. 2 за
вложени в строежа третирани СО;
4. копия на документите по чл. 22, ал. 3
за вложени в строежа продукти, подготвени
от СО за повторна употреба;
5. копия на документите по чл. 23, ал. 2 за
вложени в строежа рециклирани строителни
материали.
(4) В случаите по чл. 8, ал. 3 отчетът по
ал. 1 се изготвя след приключването на всеки от етапите. След приключването на СМР
и/или на дейностите по премахване на строежи
се изготвя обобщен отчет за обекта.
(5) Отчетите за изпълнение на П УСО
се представят на органите по чл. 11, ал. 11
ЗУО при условията на електронен обмен
на документи (по електронен път) или чрез
административната информационна система
на компетентния орган по чл. 11, ал. 4 ЗУО.
Чл. 11. (1) Възложителите на СМР и/или
на премахването на строежи, включително на
пътища и на железопътни линии, осигуряват
селективното разделяне и материалното оползотворяване на неопасните СО, образувани при
тези дейности, в количествата и в сроковете
по приложение № 7.
(2) Количествените цели за материално
оползотворяване, определени в приложение
№ 7, се отнасят за всяка площадка, на която се
извършва СМР и/или премахване на строеж,
към годината на откриване на строителната
площадка.
Чл. 12. Степента на постигане на целите
за материално оползотворяване на СО се определя като отношение между количеството
(тегло) на материално оползотворените и/или
предадените за материално оползотворяване
СО (в тонове) и общото количество (тегло)
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на образуваните СО (в тонове) за съответния
строеж, изразено в проценти и изчислено с
точност една десета от процента.
Чл. 13. Възложителите на СМР на проекти,
финансирани с публични средства, отговарят
за влагането в строежите на рециклирани
строителни материали или на третирани
СО за оползотворяване в обратни насипи
в количества съгласно приложение № 8, в
зависимост от вида на строежа и от обхвата
на разрешението за строеж.
Чл. 14. (1) Принудителното премахване на
незаконни строежи от органите на Дирекцията
за национален строителен контрол (ДНСК)
започва след изготвянето и представянето
в с ъо т ве т ната общ и нск а а д м и н ис т ра ц и я
на ПУСО в частта по чл. 9, т. 1, буква „б“,
т. 2 – 4. В останалата част планът се изготвя
от общинската администрация.
(2) При п ри н у д и т ел но п рема х ва не на
незаконни строежи отчетът по приложение
№ 6 се изготвя от съответната общинска
администрация.
Чл. 15. (1) План за управление на строителните отпадъци не се разработва и не се
прилагат изискванията на тази глава при:
1. премахване на сгради с разгъната застроена площ (РЗП), по-малка от 300 кв. м;
2. премахване на сгради с паянтова конструкция;
3. реконструкция и основен ремонт на
строежи с РЗП, по-малка от 700 кв. м;
4. промяна на предназначението на строежи
с РЗП, по-малка от 700 кв. м;
5. строеж на сгради с РЗП, по-малка от
700 кв. м;
6. изграждане, реконструкция, основен ремонт и премахване на подземни и надземни
линейни мрежи в областта на водоснабдяването и канализацията, електроснабдяването,
топлоснабдяването, газоснабдяването, електронните съобщения, хидромелиорациите,
третирането на отпадъците и геозащитната
дейност с дължина до 1500 линейни метра в
урбанизирани територии;
7. изграждане, реконструкция и основен
ремонт на подземни и надземни линейни
мрежи в областта на водоснабдяването и
канализацията, електроснабдяването, топлоснабдяването, газоснабдяването, електронните
съобщения, хидромелиорациите, третирането на отпадъците и геозащитната дейност с
дължина до 5000 линейни метра извън урбанизирани територии;
8. премахване на подземни и надземни
линейни мрежи в областта на водоснабдяването и канализацията, електроснабдяването,
топлоснабдяването, газоснабдяването, електронните съобщения, хидромелиорациите,
третирането на отпадъците и геозащитната
дейност с дължина до 1000 линейни метра
извън урбанизирани територии;
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9. изграждане, рехабилитация, основен ремонт, реконструкция и премахване на пътища
с дължина до 500 линейни метра;
10. премахване на негодни за ползване или
застрашаващи безопасността строежи, когато
е наредено по спешност от компетентен орган,
с РЗП, по-малка от 300 кв. м;
11. изграждане и премахване на строежи
от шеста категория;
12. всички текущи ремонти.
(2) За всички СМР и/или премахване на
строежи извън обхвата на изключенията по
ал. 1 се изготвя ПУСО и се прилагат изискванията на тази глава.
(3) В случаите по ал. 1 условията и редът
за събиране, транспортиране, оползотворяване и обезвреждане на СО на територията на
съответната община се определят с наредбата
по чл. 22 ЗУО.
Г л а в а

т р е т а

ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ СЪС СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ
Чл. 16. Дейностите по събиране, транспортиране и третиране на СО се извършват
от лица, които имат право да извършват тези
дейности съгласно чл. 35 ЗУО.
Чл. 17. Дейностите по разрушаване или
отстраняване на азбест и/или азбестосъдържащи отпадъци се извършват след получаване
на разрешение от директора на регионалната
здравна инспекция съгласно глава втора, раздел VІІ от Закона за здравето.
Чл. 18. (1) При извършване на дейност по
оползотворяване на СО в обратни насипи с
код R10 на една или повече площадки на територията на една регионална инспекция по
околната среда и водите (РИОСВ) се издава
едно разрешение за дейности с отпадъци за
територията на инспекцията.
(2) В разрешението по ал. 1 се поставят
следните условия за:
1. уведомяване на директора на РИОСВ
не по-късно от 14 дни преди започването на
дейностите със СО за местоположението на
площадката за тяхното извършване и за датата на започването им – за всяка конкретна
площадка;
2. влагане в обратния насип само на третирани СО, които са инертни;
3. представяне в РИОСВ не по-късно от
14 дни преди започването на дейностите на
писмен договор с лицата, на чиито площадки
ще се извършват дейностите;
4. информиране на РИОСВ за приключване на дейностите на съответната площадка в
срок не по-късно от 14 дни.
(3) В 7-дневен срок от уведомяването по
ал. 2, т. 1 директорът на РИОСВ или упълномощено от него длъжностно лице извършва
проверка на съответната площадка.
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(4) При необходимост директорът на РИОСВ
или упълномощено от него длъжностно лице
издава предписания за привеждане на площадката и/или дейността в съответствие с
нормативните изисквания.
(5) В 7-дневен срок от проверката по ал. 3
директорът на РИОСВ се произнася със становище по дейността, като може да постави
допълнителни условия за конкретния обект.
Чл. 19. (1) При извършване на дейности
със СО чрез мобилни инсталации или съоръжения на площадките, на които се образуват
отпадъците, се издава документ по чл. 35 ЗУО
от директора на РИОСВ, на чиято територия
са разположени площадките.
(2) В документа по ал. 1 се поставят следните условия за:
1. уведомяване на директора на РИОСВ
не по-късно от 14 дни преди започването на
дейностите със СО за местоположението на
площадката, за тяхното извършване и за датата на започването им за конкретния обект;
2. представяне в РИОСВ не по-късно от
14 дни преди започването на дейностите на
договор с лицата, на чиито площадки ще се
извършват дейностите, който съдържа:
а) срока и лицето, отговорно за окончателното предаване за оползотворяване или обезвреждане на образуваните от дейността СО;
б) клауза, според която предаването на
образуваните отпадъци да се извършва само
въз основа на писмен договор с лица, които
имат право да извършват дейности съгласно
чл. 35 ЗУО за отпадъци със съответния код
съгласно Наредба № 2 от 2014 г. за класификация на отпадъците;
3. информиране на РИОСВ в срок не покъсно от 14 дни за приключване на дейностите
на съответната площадка.
(3) В 7-дневен срок от уведомяването по
ал. 2, т. 1 директорът на РИОСВ или упълномощено от него длъжностно лице извършва
проверка на съответната площадка.
(4) При необходимост директорът на РИОСВ
или упълномощено от него длъжностно лице
издава предписания за привеждане на площадката и/или дейността в съответствие с
нормативните изисквания.
(5) В 7-дневен срок от проверката по ал. 3
директорът на РИОСВ се произнася със становище по дейността, като може да постави
допълнителни условия за конкретния обект.
Чл. 20. (1) Дейностите по събиране, в т.ч.
по съхраняване, както и по материално оползотворяване на СО се извършват на следните
площадки:
1. строителната площадка;
2. площадката, на която се извършва премахването на строеж;
3. площадки за третиране на СО.
(2) Площадките по ал. 1, т. 1 и 2 могат
да изпълняват функциите на площадка за
материално оползотворяване на строителни
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отпадъци само по желание на възложителя и
когато това е предвидено с инвестиционния
проект и с ПУСО.
(3) Дейностите по събиране и оползотворяване на СО, както и площадките, на които се
извършват тези дейности, трябва да отговарят
на изискванията по приложение № 9.
Чл. 21. (1) Строителните отпадъци могат
да се използват за оползотворяване в обратни
насипи при спазване на следните изисквания:
1. строителните отпадъци трябва да отговарят на изискванията в инвестиционния
проект на строежа и на всички изисквания,
които са приложими за съответната дейност;
2. лицето, което извършва материално
оползотворяване чрез влагане на СО в обрат
ни насипи, трябва да притежава документ
по чл. 35 ЗУО за извършване на дейности по
третиране на отпадъци с код R10;
3. строителните отпадъци да са инертни
съгласно изискванията на § 1, т. 3 от допълнителната разпоредба;
4. строителните отпадъци да са преминали
през процес на подготовка преди оползотворяването и/или подготовката за повторна
употреба.
(2) Строителни отпадъци, които са с произход от площадки, попадащи в обхвата на
приложение № 10, се подлагат на задължителни изпитвания съгласно Наредба № 6 за
условията и изискванията за изграждане и
експлоатация на депа и на други съоръжения и
инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци (обн., ДВ, бр. 80 от 2013 г.; изм.
и доп., бр. 13 от 2017 г.) относно условията и
изискванията за изграждане и експлоатация на
депа и на други съоръжения и инсталации за
оползотворяване и обезвреждане на отпадъци
за доказване на тяхната инертност. Резултатите
от изпитванията за инертност се документират с протоколи за изпитване, издадени от
акредитирани лаборатории.
Г л а в а
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ИЗИСКВАНИЯ ЗА ВЛАГАНЕТО В СТРОЕЖИ НА РЕЦИКЛИРАНИ СТРОИТЕЛНИ
МАТЕРИАЛИ, СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ,
ПРЕМИНАЛИ ПРОЦЕС НА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ, И ПРОДУКТИ, ПОДГОТВЕНИ ОТ
СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ ЗА ПОВТОРНА
УПОТРЕБА
Чл. 22. (1) В зависимост от изискванията
на инвестиционния проект строителните отпадъци могат да се използват като:
1. строителни отпадъци, преминали през
процес на оползотворяване;
2. продукти, подготвени от СО за повторна
употреба, с оглед на тяхното влагане в строежа съгласно предвидената им първоначална
употреба;
3. рециклирани строителни материали,
представляващи строителни продукти, кои-
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то съдържат или изцяло са произведени от
строителни отпадъци.
(2) Строителните отпадъци по ал. 1, т. 1 се
предоставят за употреба в строежи с декларация, издадена от лицето, което има право да
извършва дейности със СО, съгласно чл. 35
ЗУО, която включва най-малко:
1. наличие на документ по чл. 35 ЗУО за
дейности;
2. извършените дейности по оползотворяване;
3. вида и произхода на оползотворените СО;
4. характеристики на отпадъците и методи
за тяхното определяне;
5. протокол от изпитване и/или техническа
експертиза, когато се изисква.
(3) Продуктите, подготвени за повторна
употреба от СО по ал. 1, т. 2, се предоставят
за употреба в строежи с декларация, издадена от лицето, което има право да извършва
дейности съгласно чл. 35 ЗУО, която включва
най-малко:
1. наличие на документ по чл. 35 ЗУО за
дейности;
2. извършените дейности по оползотворяване;
3. вида и произхода на продуктите, подготвени от СО за повторна употреба;
4. характеристики на материала, методи
за тяхното определяне;
5. протокол от изпитване и/или техническа
експертиза, когато се изисква.
(4) Образецът на декларация по ал. 2 и 3
се утвърждава със заповед на министъра на
околната среда и водите.
(5) Рециклираните строителни материали,
които представляват строителни продукти по
ал. 1, т. 3, се пускат на пазара от лицето по
чл. 35 ЗУО в съответствие с изискванията
на Закона за техническите изисквания към
продуктите и на Регламент (ЕС) 305/2011 г.
на Европейския парламент и на Съвета за
определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти
(ОВ, L 88/5 от 2011 г.), наричан по-нататък
„Регламент (ЕС) 305/2011 г.“, придружени от
документите по чл. 4 от Наредба № РД-02-20-1
от 2015 г. за условията и реда за влагане на
строителни продукти в строежите на Република България (обн., ДВ, бр. 14 от 2015 г.; изм. и
доп., бр. 18 от 2016 г. и бр. 95 от 2017 г.) и от
информация за оползотворените в продукта
СО, издадени от лицето по чл. 35 ЗУО.
Чл. 23. (1) Строителните отпадъци по
чл. 22, ал. 1, т. 1 и продуктите, подготвени
от СО за повторна употреба по чл. 22, ал. 1,
т. 2, се влагат в строежи, когато проектантът
е предвидил в инвестиционния проект строи
телните елементи или части от строежа, в
които оползотворените материали ще осигурят
основните изисквания на строежа.

ВЕСТНИК

БРОЙ 98

(2) Рециклираните строителни материали,
които представляват строителни продукти по
чл. 22, ал. 1, т. 3, се влагат в строежите въз
основа на документи, съставени от лицето,
имащо право да извършва дейности съгласно
чл. 35 ЗУО, което ги произвежда в резултат
на дейностите по рециклиране на СО, както
следва:
1. декларация, която посочва предвидената
употреба/употреби, и инструкция и информация за безопасност на български език
съгласно изискванията на чл. 4 от Наредба
№ РД-02-20-1 от 2015 г. за условията и реда за
влагане на строителни продукти в строежите
на Република България;
2. първични счетоводни документи и информация за оползотворени в продукта СО,
които удостоверяват произхода, вида и количествата на СО.
(3) Дек ларациите по чл. 4 от Наредба
№ РД-02-20-1 от 2015 г. за условията и реда за
влагане на строителни продукти в строежите на Република България се съставят след
оценяване на строителния продукт съгласно
изискванията на Регламент (ЕС) 305/2011 г.,
когато за продукта има публикувана хармонизирана спецификация, или съгласно изиск
ванията на чл. 13 на Наредба № РД-02-20-1
от 2015 г. за условията и реда за влагане на
строителни продукти в строежите на Репуб
лика България, когато за продукта няма
публикувана хармонизирана спецификация.
Г л а в а
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ИНФОРМАЦИЯ
Чл. 24. Изчисляването на националната
цел, определена в чл. 32, ал. 1 ЗУО, се извършва съгласно приложение № 11.
Чл. 25. Лицата, които извършват дейности
по събиране и транспортиране, както и събиране, съхраняване и третиране на СО, водят
отчетност съгласно изискванията на Наредба
№ 1 от 2014 г. за реда и образците, по които
се предоставя информация за дейностите
по отпадъците, както и за реда за водене на
публични регистри.
Чл. 26. (1) Кметът на общината изпраща
информацията до директора на РИОСВ, на
чиято територия ще се извършват СМР или
премахване на строежи, за издадените през
предходния месец разрешения за строеж или
заповеди за премахване на строеж.
(2) Информацията по ал. 1 се изпраща
по електронен път в срок до 10-о число на
текущия месец.
(3) Информацията по ал. 1 включва:
1. наименование на възложителя на СМР
или премахване на строеж;
2. вида на дейността;
3. местоположението на ст рои телната
площадка.
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КОНТРОЛ
Чл. 27. (1) Контролът по изпълнение на
ПУСО се осъществява от кмета на общината,
на чиято територия се извършват СМР/премахването на строеж, или от оправомощено
от него длъжностно лице.
(2) За строежи, чийто възложител е кметът на общината, контролът по изпълнение
на ПУСО се осъществява от директора на
РИОСВ, на чиято територия е строежът.
Чл. 28. Контролът по чл. 27 се осъществява от компетентния орган чрез проверка на:
1. постигната степен на материално оползот
воряване на СО спрямо заложената в ПУСО;
2. постигната степен на изпълнението на
целите за влагане на рециклирани строителни
материали и на строителни отпадъци, когато
е приложимо;
3. документите по чл. 10, ал. 3.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на наредбата:
1. „Възложител на СМР“ е всяко лице по
смисъла на чл. 161 от Закона за устройство
на територията.
2. „Възложител на премахване на строеж“ е:
a) всяко лице по смисъла на чл. 161 от Закона за устройство на територията при наличие
на дейности по премахване на строежи, или
б) компетентният орган, издал заповедта
за премахване на строежа в случаите на
принудително премахване на строежи по
чл. 195, ал. 3 и 6 или по чл. 225а от Закона
за устройство на територията;
в) компетентният орган, издал заповедта
за премахване на строежа по чл. 225, ал. 1 от
Закона за устройство на територията.
3. „Инертни отпадъци“ са отпадъците,
които:
а) не претърпяват съществени физични,
химични и биологични изменения;
б) не са разтворими, не горят и не участват
в други физични и/или химични реакции;
в) не са биоразградими и/или не оказват
неблагоприятно въздействие върху други вещества, с които влизат в контакт, по начин,
който води до увреждане на човешкото здраве
или до замърсяване на околната среда над
допустимите норми;
г) според общата им способност за излужване, съдържанието на замърсяващи вещества
в тях и екотоксичността на инфилтрата са
незначителни и не оказват вредно въздействие
върху качеството на повърхностните и/или на
подземните води.
4. „Изпълнител на премахване“ е всяко
лице по смисъла на чл. 163 от Закона за устройство на територията.
5. „Изпълнител на СМР“ е всяко лице по
смисъла на чл. 163 от Закона за устройство
на територията.
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6. „Материално оползотворяване“ е оползотворяването на материали от строителни
отпадъци съгласно § 1, т. 15 от допълнителните разпоредби на Закона за управление на
отпадъците.
7. „Минерални отпадъци“ са отпадъци, образувани в резултат на строителство или премахване на строежи, които основно се състоят
от минерални материали, като тухли, бетон,
строителни разтвори, естествен камък, пясък,
керамични строителни материали, бетонови
блокчета и/или газобетонови блокчета и др.
8. „Оползотворяване в обратен насип“ е дейност по оползотворяване, при която инертни
отпадъци се използват за възстановяване на
терени в изкопни зони и/или за инженерни
приложения при ландшафтно оформление,
в случаите, когато строителни отпадъци се
използват като заместители на неотпадъчни
материали.
9. „Основен ремонт“ са дейностите съгласно
§ 5, т. 42 от допълнителните разпоредби на
Закона за устройство на територията.
10. „Площадката, на която се извършва
премахването на строеж“ е теренът, необходим
за извършване на премахването на строежа
и определен с инвестиционния проект или с
границите на поземления имот, в който се
извършва премахването на строежа.
11. „Подготовка за повторна употреба на
СО“ е дейност съгласно § 1, т. 25 от допълнителните разпоредби на Закона за управление
на отпадъците.
12. „Подготовка преди оползотворяването
на СО“ са предварителни дейности преди
оползотворяването, включително предварителна обработка, като разглобяване, трошене,
пресяване, уплътняване, рязане, сортиране,
измиване, кондициониране, разделяне, прегрупиране или смесване преди подлагане
на някоя от дейностите с кодове R1 – R11,
съгласно приложение № 2 към § 1, т. 13 от
допълнителните разпоредби на Закона за
управление на отпадъците.
13. „Продукти, подготвени от строителни
отпадъци за повторна употреба“ са строителните продукти или компонентите на продукти,
които са станали отпадък и са подготвени, за
да могат да бъдат вложени в строежа съгласно предвидената им първоначална употреба.
14. „Проектант“ е всяко лице съгласно
чл. 162, ал. 1 от Закона за устройство на
територията.
15. „Публични средства“ са средствата
съгласно § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за финансовото управление
и контрол в публичния сектор.
16. „Премахване на строеж“ е дейност, която
включва събаряне, разрушаване и отстраняване на строежи чрез селективно отделяне
на оползотворимите отпадъци в процеса на
премахването.
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17. „Реконструкция на строеж“ са дейностите
съгласно § 5, т. 44 от допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията.
18. „Рециклиране на строителните отпадъци“ е всяка дейност по оползотворяване на
строителните отпадъци, посредством която
строителните отпадъци се преработват в
строит елни продукти, материали или вещества
с оглед на използването им за първоначална
употреба и/или за други употреби. Рециклирането на СО не включва оползотворяването на
СО за получаване на енергия и преработване в
материали, които ще се използват като горива.
19. „Рециклирани строителни материали“
са строителни продукти, които съдържат или
изцяло са произведени от строителни отпадъци, преминали дейност по рециклиране,
оценени в съответствие с изискванията на
Регламент (ЕС) № 305/2011, когато за продук
тите има публикувани хармонизирани европейски стандарти или са издадени европейски
технически оценки, или с изискванията на
Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г. за условията
и реда за влагане на строителни продукти в
строежите на Република България.
20. „Сгради с паянтова конструкция“ са
сградите с дървен носещ скелет на вътрешните и външните стени, с пълнеж и кирпич
на варов или глинен разтвор или с пълнеж
от плет на кал, летви и др.
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21. „Строежи“ са строежите съгласно § 5,
т. 38 от допълнителните разпоредби на Закона
за устройство на територията.
22. „Строител“ е лице по чл. 163 от Закона
за устройство на територията.
23. „Строителна площадка“ е площадката
по § 5, т. 37 от допълнителните разпоредби на
Закона за устройство на територията.
24. „Строителни и монтажни работи“ са
работите по § 5, т. 40 от допълнителните
разпоредби на Закона за устройство на територията.
25. „Строителни книжа“ са документите по
§ 5, т. 36 от допълнителните разпоредби на
Закона за устройство на територията.
26. „Текущ ремонт“ са дейностите по § 5,
т. 43 от допълнителните разпоредби на Закона
за устройство на територията.
27. „Техническа инфраструктура“ е система
от сгради, съоръжения и линейни инженерни
мрежи съгласно § 5, т. 31 от допълнителните
разпоредби на Закона за устройство на територията.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Наредбата се приема на основание
чл. 43, ал. 4 от Закона за управление на отпадъците.
§ 3. Член 8, ал. 4 и чл. 10, ал. 5 влизат в
сила шест месеца от обнародването на наредбата в „Държавен вестник“.
Приложение № 1
към чл. 3, т. 1 и 2

І. КЛАСИФИКАЦИЯ НА НЕОПАСНИТЕ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ
Код на отпадъка съгласно
Наредба № 2 от 2014 г. за класификация на отпадъците
1

Наименование на неопасните строителни отпадъци
2

17 01

Бетон, тухли, керемиди, плочки, порцеланови и керамични изделия:

17 01 01

бетон

17 01 02

тухли

17 01 03

керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия

17 01 07
17 02

смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични
изделия, различни от упоменатите в код 17 01 06
Дървесен материал, стъкло и пластмаса:

17 02 01

дървесен материал

17 02 02

стъкло

17 02 03

пластмаса

17 03

17 04

Асфалтови смеси, каменовъглен катран и съдържащи катран
продукти:
асфалтови смеси, съдържащи други вещества, различни от упоменатите в код 17 03 01
Метали, включително техните сплави:

17 04 01

мед, бронз, месинг

17 04 02

алуминий

17 04 03

олово

17 04 04

цинк

17 03 02
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17 04 05

желязо и стомана

17 04 06

калай

17 04 07

смеси от метали

17 04 11

кабели, различни от упоменатите в код 17 04 10

17 05
17 05 04

Почва, включително изкопана почва от замърсени места, камъни
и изкопани земни маси:
почва и камъни, различни от упоменатите в код 17 05 03

17 05 06

драгажна маса, различна от упоменатата в код 17 05 05

17 05 08

баластра от релсов път, различна от упоменатата в код 17 05 07*

17 06

Изолационни материали и съдържащи азбест строителни материали:

17 06 04

изолационни материали, различни от упоменатите в код 17 06 01
и код 17 06 03
Строителни материали на основата на гипс:

17 08
17 08 02

строителни материали на основата на гипс, различни от упоменатите в код 17 08 01
Други отпадъци от строителство и събаряне:

17 09
17 09 04

смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в код 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03
ІІ. КЛАСИФИКАЦИЯ НА ОПАСНИТЕ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ

Код на отпадъка съгласно
Наредба № 2 от 2014 г. за класификация на отпадъците

Наименование на опасните строителни отпадъци

1

2

17 01 06*

17 03 01*

Смеси от или отделни фракции от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, съдържащи опасни вещества
Стъкло, пластмаса и дърво, съдържащи или замърсени с опасни
вещества
Асфалтови смеси, съдържащи каменовъглен катран

17 03 03*

Каменовъглен катран и катранени продукти

17 04 09*

Метални отпадъци, замърсени с опасни вещества

17 04 10*
17 05 03*

Кабели, съдържащи масла, каменовъглен катран или други опасни
вещества
Почва и камъни, съдържащи опасни вещества

17 05 05*

Изкопни земни маси, съдържащи опасни вещества

17 05 07*

Баластра от релсов път, съдържаща опасни вещества

17 06 01*

Изолационни материали, съдържащи азбест

17 06 03*

Други изолационни материали, състоящи се от или съдържащи
опасни вещества
Строителни материали, съдържащи азбест

17 02 04*

17 06 05*
17 08 01*

Строителни материали на основата на гипс, различни от упоменатите в код 17 06 01* и 17 06 03*
Отпадъци от строителство и събаряне, съдържащи живак

17 09 01*
17 09 02*

Други отпадъци от строителство и събаряне, включително смесени
отпадъци, съдържащи опасни вещества

ОБЩИ ДАННИ ЗА ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЕКТ

Приложение № 2
към чл. 9, т. 2

Наименование на проекта
Вид и категория на строежа
Местоположение на строежа: идентификатор, адрес, УПИ и др. (в урбанизирани или извън
урбанизирани територии)
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Видове СМР, свързани с образуването на СО, съобразно одобрения инвестиционен проект или
проекта за премахване на строеж
Възложител
Проектант ПУСО
правоспособност)

(име,

регистрационен

номер

на

удостоверението

за

проектантска

Изпълнител на СМР или на премахването, когато е приложимо
Разгъната застроена площ (РЗП) в кв. м или сума от РЗП и площ на подземните части, когато
е приложимо
Големина на строежа:
– брой етажи (за сгради – РЗП)
– дължина и габарити в метри – за линейни обекти
– друга съществена информация
Вид/тип на носещата конструкция:
– стоманобетон, зидана, метална, дървена, комбинирана и др.
– монолитна, сглобяема, комбинирана

ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПРЕМАХВАНЕ

Приложение № 3
към чл. 9, т. 3

Наименование и вид на обекта на премахване (сграда или строително съоръжение или части от тях)
Степен на премахване
– частично
– изцяло
– друго (моля опишете)………………………………………………………………………….
Година на построяване на обекта, предназначен за премахване:
от …………………….………….. до …………………….…………. (или предполагаем)
Големина на обекта на премахване:
– брой етажи (за сгради)
– дължина и габарити в метри, за линейни обекти
– общ обем в куб. метри
– друга информация за частите от строежа, подлежащи на премахване
Тип на носещата конструкция (стоманобетонна, метална, дървена, зидана, комбинирана и др./
монолитна, сглобяема или комбинирана)
Наличие на опасни отпадъци:
– има или няма:
– описание, ако има (вид, количество) ………………………………………………………
Наличие на отпадъци, съдържащи азбест:
– има или няма
– описание, ако има (вид, количество) ……………………………………………………..
Сутерен (има или няма):
– брой нива
– бетонни или зидани стени
Покривна конструкция:
– плосък или скатен покрив
– носеща конструкция
– покривно покритие
– наличие на топло- и хидроизолация (описание на материалите и дебелините на слоевете)
Наличие на демонтируеми фасади (има или няма):
– технология на монтаж/демонтаж
– описание на типа и на материалите
– площ на фасадните стени
Наличие на окачени тавани (има или няма):
– технология на монтаж/демонтаж
– описание на типа и на материалите
– обща площ на окачените тавани
Наличие на демонтируеми преградни стени, стенни елементи или други елементи (има или няма):
– технология на монтаж/демонтаж
– описание на типа и на материалите
– обща площ на тези стени/елементи
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Описание на технологията за извършване на дейностите по премахване на носещата конструкция
или на елементи от нея:
– начин на премахване (взривно или безвзривно)
– технически средства
– последователност на операциите
– друга информация от съществено значение
Възможни ограничения за дейностите по премахване (наличие на съседни обекти, наличие на
инсталации, тръбопроводи, специално оборудване и др.)
Описание на площадката, на която се извършват дейностите по премахване:
– обща площ на терена
– възможности за селективно съхраняване на СО от премахването
Друга информация за строежа от съществено значение

Приложение № 4
към чл. 9, т. 4
Таблица № 4.1. ПРОГНОЗА ЗА ОБРАЗУВАНИТЕ ОТПАДЪЦИ И СТЕПЕНТА НА МАТЕРИАЛНО
ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ (СО) ЗА ПРОЕКТА
Дейности,
при които
се образуват СО
(СМР и/или
премахване
на строеж)

Изчислени прогнозни количества на образуваните
строителни отпадъци
Код съгласно
Наредба № 2
от 2014 г. за
класификация
на отпадъците

1

Наименование
съгласно Наредба
№ 2 от 2014 г. за
класификация на
отпадъците

2

Количество
(в тонове)

3

Прогнозно
Прогнозна
Прогнозно
количество на
степен на
количество
СО за матери- материално
на СО за
ално оползо- оползотворя- обезвреждане
творяване по
ване на СО и за енергийкодове на СО
по кодове
но оползо(в тонове)
(в проценти1)
творяване
(в тонове)

4

5

Сума 42

Сума 5

6

7

Коригирана
сума 43

Забележки:
1
Закръгляването е една десета от процента. Прогнозната степен за материално оползотворяване на
СО по кодове се изчислява, като за всеки отделен код се изчисли стойността от колона 6, разделена
на стойността от колона 4, и се умножи по 100.
2
Сума 4 е сумата от всички кодове строителни отпадъци, които се предвижда да бъдат образувани.
3
Коригирана сума 4 е разликата между общото количество на всички СО в тонове (Сума 4) и
количествата на опасните отпадъци и СО с код 170504.
Таблица № 4.2. ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ПРОГНОЗНАТА СТЕПЕН ЗА МАТЕРИАЛНО
ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ОТПАДЪЦИ ЗА ПРОЕКТА
Прогноза за общо- Прогноза за количеството на Прогноза за СО, които се Прогнозна степен за мато количество на СО, които подлежат на ма- предвижда да бъдат мате- териално оползотворяваобразуваните СО териално оползотворяване риално оползотворени
не на СО
(в тонове)
(в тонове)
(в тонове)
(в проценти)
Попълва се Сума 4
от таблица № 4.1

Попълва се Коригирана сума 4 Попълва се Сума 5 от таб- Сума 5 се умножава по сто
от таблица № 4.1
лица № 4.1
и се дели на Коригирана
сума 4

Приложение № 5
към чл. 9, т. 5
Таблица № 5.1. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДВИДЕНИТЕ ЗА ВЛАГАНЕ В ПРОЕКТА РЕЦИКЛ ИРАНИ
СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ И СО ЗА ВЛАГАНЕ В ОБРАТНИ НАСИПИ И ПРОДУКТИ, ПОДГОТВЕНИ ОТ СО ЗА ПОВТОРНА УПОТРЕБА
№
по
ред

Влагане в дейности по:
ново строителство, реконструкция, рехабилитация,
основни ремонти

Вид и описание
на рециклираните строителни
материали

СО, оползотворени в обратни насипи, и продукти,
подготвени от СО за повторна употреба

Конкретно
приложение в
строежа/в част
от строежа

1

2

3

4

5
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Таблица № 5.2. ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ПРОГНОЗНАТА СТЕПЕН НА ВЛАГАНЕ НА РЕЦИКЛИРАНИ СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ И/ИЛИ СО ЗА ОБРАТНИ НАСИПИ В СТРОЕЖА И/ИЛИ
ПРОДУКТ И, ПОДГОТВЕНИ ОТ СО ЗА ПОВТОРНА УПОТРЕБА
Прогноза за количеството на влоПрогноза за общото количест
жените рециклирани строителни
Прогнозна степен на влагане
во на използваните строителматериали/СО за оползотворяване в Изчислява се, като колона 2
ни материали съгласно строиобратни насипи/продукти, подготвесе дели на колона 1
телните книжа
ни от СО за повторна употреба
(в проценти*)
(в тонове)
(в тонове*)
1

2

3
Изчислява се, като колона 2
се умножава по 100 и се
дели на колона 1

*Закръгляването е до една десета от процента.
Изготвил (Проектант): (име, длъжност, дата, подпис)

Приложение № 6
към чл. 10, ал. 1
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЛАНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ОТПАДЪЦИ
(ПУСО)
Таблица № 6.1. ОТЧЕТ НА ОБРАЗУВАНИТЕ И ТРЕТИРАНИТЕ ОТПАДЪЦИ
Наименование на проекта/наименование и вид на обекта на премахване (сграда или строително съоръжение или части от тях), дата на одобряване на ПУСО от компетентния орган по чл. 11, ал. 4 ЗУО
Образувани от
СМР
и/или от
премахване

Количество на образуваните строителни
отпадъци

Общо коли- Постигната
СО, коичество СО,
степен на
Лице,
то са обезкоито са
материално
притевредени и
материално оползотворя- жаващо
енергийно
oползотво- ване на СО документ
оползотворени по
по кодове
по чл. 35
рени
кодове
(в проценЗУО
(в тонове)
(в тонове)
ти1)

Код съгласно Наименование
Наредба № 2
съгласно НаКоличеот 2014 г. за
редба № 2 от
ство
класификация 2014 г. за кла(в тонове)
на отпадъците сификация на
отпадъците
1

2

3

4

5

6

Сума 42

Сума 5

Сума 6

7

8

Коригирана сума 43
Забележки:
1
Закръгляването е една десета от процента. Степента на материално оползотворяване на СО по
кодове се изчислява, като за всеки отделен код стойността от колона 6 се раздели на стойността от
колона 4 и се умножи по 100.
2
Сума 4 е сумата от всички образувани строителни отпадъци.
3
Коригирана сума 4 е разликата между общото количество на образувани СО в тонове (Сума 4)
и количествата на опасните отпадъци и СО с код 170504.
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Таблица № 6.2. ПОСТИГНАТА СТЕПЕН НА МАТЕРИАЛНО ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА СО ЗА
ПРОЕКТА КАТО ЦЯЛО
Общо количество на
образуваните СО
(в тонове)

Количество на материално
оползотворените СО
(в тонове)

Постигната степен на материално оползотворените СО
(в проценти)

Попълва се Коригираната
сума 4 от таблица № 6.1

Попълва се Сума 6 от таблица
№ 6.1

Изчислява се, като Сума 6 се
умножи по 100 и се раздели на
Коригираната сума 4

Таблица № 6.3. ОПИСАНИЕ НА ВЛОЖЕНИ В ПРОЕКТА РЕЦИКЛИРАНИ СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ, СТРОИТЕЛНИТЕ ОТПАДЪЦИ, ОПОЛЗОТВОРЕНИ В ОБРАТНИ НАСИПИ, И ПРОДУКТ И,
ПОДГОТВЕНИ ОТ СТРОИТЕЛНИТЕ ОТПАДЪЦИ ЗА ПОВТОРНА УПОТРЕБА
№
по
ред

Влагане в дейности по:
ново строителство, реконструкция, рехабилитация,
основни ремонти

Вид и описание
на рециклираните
строителни материали

СО, оползотворени в обратни насипи и продукти,
подготвени от СО за повторна употреба

Конкретно
приложение в
строежа/част от
строежа

1

2

3

4

5

Таблица № 6.4. ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА СТЕПЕНТА НА ВЛОЖЕНИТЕ РЕЦИКЛИРАНИ СТРОИТЕЛНИ
МАТЕРИАЛИ И СО
Общото количество на използваните строителни материали съгласно
строителните книжа
(в тонове)

Количеството на вложените
рециклирани строителни материали
и/или СО
(в тонове)

Степен на влагане
(колона 2/колона 1) в
проценти*

1

2

3
Изчислява се, като
колона 2 се умножи по
100 и се раздели на
колона 1

*Закръгляването е до една десета от процента.

Изготвил: (име, длъжност, дата, подпис)

Приложение № 7
към чл. 11, ал. 1 и 2
КОЛИЧЕСТВЕНИ ЦЕЛИ ЗА МАТЕРИАЛНО ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ ПО ВИДОВЕ СТРОИТЕЛНИ
ОТПАДЪЦИ*
Година
2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г. и всяка
следваща година

17 01 01 бетон

85 %

85 %

85 %

85 %

17 01 02 тухли

50 %

57 %

63 %

70 %

17 01 03 керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия

50 %

57 %

63 %

70 %

17 02 01 дървесен материал

70 %

73 %

77 %

80 %

17 02 02 стъкло

53 %

62 %

71 %

80 %

17 02 03 пластмаса

63 %

69 %

74 %

80 %

17 04 05 желязо и стомана

90 %

90 %

90 %

90 %

17 04 01 мед, бронз, месинг

90 %

90 %

90 %

90 %

17 04 02 алуминий

90 %

90 %

90 %

90 %

І. Код на отпадъка
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Година

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г. и всяка
следваща година

17 04 03 олово

90 %

90 %

90 %

90 %

17 04 04 цинк

90 %

90 %

90 %

90 %

17 04 06 калай

90 %

90 %

90 %

90 %

17 04 11 кабели, различни от упоменатите в код 17 04 10

90 %

90 %

90 %

90 %

17 03 02 асфалтови смеси, съдържащи други вещества,
различни от упоменатите в код 17 03 01

67 %

71 %

76 %

80 %

Пътен сектор

70 %

73 %

77 %

80 %

Жп сектор

70 %

73 %

77 %

80 %

ІІ. Сектор

* Заложените цели са относими към всеки един конкретен обект. При липса на някой от кодовете
отпадъци при извършване на СМР или премахване на строеж не се отчита съответният код отпадък.

Приложение № 8
към чл. 13
КОЛИЧЕСТВЕНИ ЦЕЛИ ЗА ВЛАГАНЕ НА РЕЦИКЛИРАНИ СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ И
ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ОТПАДЪЦИ В ОБРАТНИ НАСИПИ
2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г. и всяка следваща
година

1,5 %

1,5 %

1,5 %

2 %

Ново строителство на пътища

8 %

8 %

10 %

10 %

Рехабилитация, основен ремонт и реконструкция на пътища

2 %

3 %

3 %

3 %

Ново строителство, реконструкция и основен ремонт на
други строежи от техническата инфраструктура

5 %

6 %

7 %

8 %

Ново строителство на озеленени площи за обществено
ползване или със специфично предназначение, включително
мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура
за тяхното обслужване, увеселителни обекти с постоянно
прикрепени към терена увеселителни съоръжения, открити
обекти за спортни и културни дейности

4 %

6 %

8 %

10 %

Оползотворяване на СО в обратни насипи

11 %

11 %

11 %

12 %

Вид строителна дейност
Ново строителство на сгради и съоръжения

Приложение № 9
към чл. 20, ал. 3
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДЕЙНОСТИТЕ ПО СЪБИРАНЕ И ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ОТПАДЪЦИ (СО), КАКТО И КЪМ
ПЛОЩАДКИТЕ, НА КОИТО СЕ ИЗВЪРШВАТ
ТЕЗИ ДЕЙНОСТИ
І. Изисквания към площадките:
1. За ограничаване на свободния достъп
до площадката се предвижда ограда и
контролно-пропускателен пункт.
2.	За измерване на количеството постъпващи или образувани отпадъци площадката
трябва да е оборудвана с кантар.
3.	П лощ т а на п лощ а д к ат а т ря бва да е
оразмерена за типа и капацитета на използваното съоръжение за третиране на
СО, количествата на входящите потоци

отпадъци, вида и количеството на рециклирани строителни материали и др.
4. Площадката трябва да е с подходяща
настилка, която да осигури целогодишно безпрепятствено движение на тежкотоварна техника и да предотвратява
зам ърсяване на СО и п род у к т и те от
оползотворяване на СО.
5. На площадката трябва да бъдат обособени
следните участъци (зони):
5.1. Зони за съхранение на приеманите отпадъци. Обособяват се отделни зони за
разделно съхранение на предварително
сортираните отпадъци по вид на материала: бетон, керамика, асфалтобетон,
смесени фракции, скални материали и
др., които трябва да бъдат оразмерени
съобразно капацитета на т рошачната
инсталация. Предвижда се отделна площ
за временно съхраняване на СО, за които
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има съмнение за замърсяване, докато
се извършат необходимите изпитвания
и/или се организира депонирането им.
5.2. Зона, на която са разположени трошачната
и пресевната инсталация, както и други
съоръжения от производствения процес.
5.3. Зона за съхранение и товарене на готовата
продукция. Обособяват се отделни зони за
разделно съхранение с достатъчна площ
в зависимост от видовете и количествата
на произвежданите фракции, така че те
да не се смесват помежду си.
5.4. Зона за разполагане на контейнери за събиране на рециклируеми отпадъци, като
метали, хартия, пластмаси, дървесина и
др., попаднали сред основните потоци.
6. Ш и роч и ната и орга н иза ц и я та на вътрешните пътища трябва да осигуряват
безпрепятствено разминаване на транспортните средства, транспортиращи входящите потоци СО и изходящите потоци
рециклирани материали.
7. Трябва да се предвиди достатъчна площ
за паркиране на транспортните средства,
опериращи на площадката, както и за
разполагане на мобилното оборудване.
8. Предвижда се зона за почивка и обслужване на персонала, на която се разполагат
постройки, фургони или други преместваеми обекти, удовлетворяващи изискванията на ЗУТ.
9. За площадките по чл. 22, ал. 1, т. 1 и 2
изискванията към вътрешните пътища,
площта за паркиране и зоната за почивка
и обслужване на персонала не се прилагат,
в случай че на строителната площадка
или на площадката, на която се извършва премахването на строежа, са налице
условията по т. 6 – 8.
10. Зона за измиване на автомобилите преди
напускане на площадката.
11. С цел ограничаване на емисиите на прахо
образни вещества, образувани при товарене, разтоварване, складиране, преработка
и транспорт на строителни отпадъци, се
предприемат всички необходими мерки
в съответствие с изискванията на чл. 70
на Наредба № 1 за норми за допустими
емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти
и дейности с неподвижни източници на
емисии (ДВ, бр. 64 от 2005 г.).
12. П лоща дката за д ъ л ж и телно т рябва да
притежава спецификация на приеманите
отпадъци, в която подробно са записани
изискванията към отпадъците, които могат
да бъдат приемани, например незамърсени
бетонни и стоманобетонни късове, разделно събрани керамични фракции, състоящи
се от керемиди и тухли, асфалтобетон
от реконструкция и основен ремонт на
пътища, скални материали от основни и
подосновни пластове на пътища и др.
ІІ. Изисквания към системата за управление
на процеса по оползотворяване и рециклиране
на СО:
1. За извършване на дейностите по оползот
воряване и рециклиране на СО трябва да
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са разработени и внедрени процедури за
управление на процеса на производство,
включващи:
1.1. процедури за идентифициране и управление на материалите;
1.2. процедури за идентифициране и управление на всички опасни вещества;
1.3. процедури за складиране на материалите;
1.4. процедури за проследимост на продукта
по отношение на вида и произхода му до
неговата продажба.
2. Операторите на площадките, на които се
извършва оползотворяване и рециклиране на СО, трябва да разработят и да
под д ърж ат п роцед у ри с оп иса н ие на
технологията за оползотворяване, които
да съдържат подробно описание на процесите на производство в зависимост от
вида на произвежданите продукти – оползотворими отпадъци, или проду ктите
о т оползо т ворени СО. Необходимо е
да кон т рол и рат оп ределен и к л ючови
параметри на производствения процес,
например тези, свързани с получаването
на определена зърнометрия на продуктите
от оползотворени СО. В специфични за
всяка площадка документи следва да са
описани честотата и видът на извършвания контрол.
3. Операторите на площадките, на които се
извършва оползотворяване и рециклиране
на СО, трябва да разработят система за
контрол и изпитване съгласно указаните
в техническите документации (стандарти,
технически одобрения и др.) начин, обхват
и честота.
4. Когато на площадката са налични отпадъци, които ще се оползотворяват в обратни
насипи, те трябва да се съхраняват отделно
от продуктите от оползотворени СО.

Приложение № 10
към чл. 21, ал. 2
ПЛОЩАДКИ С ПОТЕНЦИАЛНИ
ЗАМЪРСЯВАНИЯ
Строителни отпадъци, генерирани на следните
площадки, могат да бъдат замърсени с неорганични или органични опасни вещества вследствие
на производствени процеси и/или съхраняване
на опасни вещества в процеса на експлоатация
на строежа или да са били в контакт (покритие,
боя и др.) с материали, съдържащи значителни
количества опасни вещества:
1. Летища
2. Докове
3. Автосервизи
4. Газостанции
5. Бензиностанции
6. Петролни рафинерии
7. Рафинерии за минерални масла
8. Керамични заводи
9. Галванични производства
10. Производство на експлозиви
11. Производство на електронни елементи
12. Електроцентрали
13. Текстилни предприятия с изключение на
шивашки предприятия
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14. Предприятия за производство на:
а) бои и лакове;
б) козметика;
в) фармацевтични продукти;
г) сапуни, други перилни препарати и дезинфектанти;
д) неорганични химикали, органични химикали и други химични реагенти;
е) изкуствени торове;
ж) хартия и целулоза.
15. Предприятия за производство на:
а) кокс;
б) черни метали и сплави, включително чугун,
стомана, феросплави;
в) цветни метали и сплави, включително
първичен и вторичен алуминий.
16. Предприятия за преработка/обработка на
руди и метали, включително:
а) пържене и агломерация;
б) гранулиране на метална руда (включително
сулфидна руда);
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в) първично или вторично топене;
г) леене, коване, изтегляне и др. под.;
д) нанасяне на покрития и др.
17. Сгради, помещения, складове, технологични и транспортни инсталации и лаборатории за
производство и съхраняване на:
а) отровни и заразни вещества и материали,
отделящи вредни газове;
б) наркотични вещества;
в) радиоактивни вещества и материали;
г) йонизиращи (електрически, магнитни, електромагнитни, рентгенови и др.) и нейонизиращи
(ултравиолетови, инфрачервени, радиовълни и
др.) лъчения;
д) биологично активни вещества.
18. Септични и изгребни ями
19. Хвостохранилища, сгуроотвали, съоръжения и инсталации за третиране на опасни
отпадъци.

Приложение № 11
към чл. 24
МЕТОД ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЦЕЛИТЕ ПО ЧЛ. 32 ОТ ЗАКОНА
ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ (ЗУО)
Степента на материално оползотворяване на отпадъците от строителство и
разрушаване, изчислена в проценти, е
равна на количеството на материално
оползотворените отпадъци от строителство и разрушаване (числителят
във формулата), разделено на образуваните отпадъци от строителство
и разрушаване (знаменателят във
формулата), съгласно кодовете, посочени в Регламент (ЕО) № 2002/2150 на
Европейския парламент и на Съвета
от 25 ноември 2002 г. относно статистиката на отпадъците (ОВ, L 332
от 9.12.2002 г.), наричан по-нататък
„Регламент (ЕО) № 2002/2150“

9359

1. Количествата на материално оползотворените отпадъци
от строителство и премахване (числителят във формулата)
трябва да включват само следните кодове от приложението
към Наредба № 2 за класификация на отпадъците:
а) кодове отпадъци от група 17 – отпадъци от строителство и
премахване, както следва:
17 01 01; 17 01 02; 17 01 03; 17 01 07; 17 02 01; 17 02 02; 17 02 03;
17 03 02; 17 04 01; 17 04 02; 17 04 03; 17 04 04; 17 04 05;
17 04 06; 17 04 07; 17 04 11; 17 05 08; 17 06 04; 17 08 02; 17 09 04;
б) кодове отпадъци от подгрупа 19 12 – отпадъци от механично
третиране на отпадъци (например сортиране, трошене, уплътняване, пелетизиране), ако са получени от обработването на
отпадъци от строителство и премахване, както следва:
19 12 01; 19 12 02; 19 12 03; 19 12 04; 19 12 05; 19 12 07; 19 12 09.
При определяне на общото количество на отпадъците в знаменателя не се допуска двукратно отчитане на отпадъци.
2. Отпадъци от строителство и премахване, подлежащи на
докладване съгласно Регламент (ЕО) № 2002/2150 (знаменателят във формулата) и съдържащи:
а) отпадъци, чието създаване съответства на кода от Раздел F
на NACE Rev. 2, посочен в раздел 8, позиция № 17 от приложение I към Регламент (ЕО) № 2002/2150, състоящ се от
следните кодове на отпадъци, както са определени в раздел 2
от приложение I към Регламент (ЕО) № 2002/2150:
код 06.1 – Метални отпадъци от черни метали
код 06.2 – Метални отпадъци от цветни метали
код 06.3 – Метални отпадъци, смесени
код 07.1 – Отпадъци от стъкло
код 07.4 – Пластмаси
код 07.5 – Дървесина;
б) минерални отпадъци от строителство или от премахване,
както са определени в приложение III към Регламент (ЕО)
№ 2002/2150 – от всички икономически дейности.
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РЕШЕНИЕ № 749
ОТ 30 НОЕМВРИ 2017 Г.

за предоставяне на концесия за добив на
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от
Закона за подземните богатства – строителни
материали – варовици, от находище „Белите
камъни“, разположено в землището на гр. Суворово, община Суворово, област Варна, на
„Пътстрой Бургас“ – ЕООД, гр. Бургас
На основание чл. 54, ал. 5 и 6 във връзка
с чл. 5, т. 3, чл. 6, ал. 3 и чл. 29 от Закона за
подземните богатства (ЗПБ), чл. 95е, ал. 1 от
Закона за концесиите във връзка с чл. 71 от
Закона за подземните богатства и мотивирано
предложение на министъра на енергетиката
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Предоставя концесия за добив с предмет експлоатация на подземни богатства по
чл. 2, ал. 1, т. 5 ЗПБ – строителни материали – варовици, представляващи изключителна
държавна собственост, от находище „Белите
камъни“, разположено в землището на гр. Суворово, община Суворово, област Варна, която
се извършва със средства на концесион ера и
на негов риск.
2. Определя концесионна площ с размер
100 дка, индивидуализирана с координатите
на точки от № 1 до № 10 в координатна система „1970 г.“ съгласно приложението. В тези
граници концесионната площ включва:
2.1. находище „Белите камъни“ с площ
66,3 дка, индивидуализирана с координатите
на точки от № 1 до № 8 по външния контур
на запасите, съгласно схема и координатен
регистър в координатна система „1970 г.“ – неразделна част от концесионния договор;
2.2. площите, необходими за осъществяване
на дейностите по концесията извън добива.
3. Определя срок на концесията 35 години. Началният срок на концесията е датата
на влизане в сила на концесионния договор.
4. Концесионният договор влиза в сила от
датата на предоставяне на банковата гаранция
по т. 8.1.1.
5. Определя пряко за концесионер „Пътстрой Бургас“ – ЕООД, гр. Бургас – титуляр
на Удостоверение за търговско откритие № 503
от 1 септември 2015 г., издадено от министъра
на енергетиката.
6. Концесията да се осъществява при следните условия:
6.1. Добивът на подземното богатство по
т. 1 се осъществява след съгласуване и/или
одобрение от министъра на енергетиката на
проектите и плановете по т. 7.2.3 от това
решение, изготвени въз основа на мерките
и условията в Решение № ВА 116-ПР/2014 г.
на директора на Регионалната инспекция по
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околната среда и водите (РИОСВ) – Варна.
Решението е приложение – неразделна част
от проекта по т. 7.2.3.1.
6.2. При експлоатацията на подземните
богатства да се спазват нормативните изисквания, свързани с опазването на земните недра,
околната среда, водите, човешкото здраве,
защитените със закон територии и обекти,
включително на горите и земите в национални
паркове и резервати, правата върху горските
територии и земеделските земи, културните
ценности, националната сигурност, отбраната
на страната и обществения ред, пътищата и
пътната инфраструктура от републиканската
пътна мрежа.
6.3. Правата и задълженията по концесията да не се прехвърлят на трети лица, освен
с разрешение на Министерския съвет при
условията и по реда на действащото законодателство.
6.4. При осъществяване на концесията и
на свързаните с нея дейности концесионерът
е длъжен:
6.4.1. да спазва изискванията за осигуряване
на здравословни и безопасни условия на труд;
6.4.2. да не допуска наднормено натоварване със замърсители на околната среда на
обектите, подлежащи на здравна защита,
съгласно § 1, т. 3 от допълнителните разпоредби на Наредбата за условията и реда за
извършване на оценка на въздействието върху
околната среда, приета с Постановление № 59
на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ,
бр. 25 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 3 от 2006 г.,
бр. 80 от 2009 г., бр. 29 от 2010 г., бр. 3 от
2011 г., бр. 94 от 2012 г., бр. 12 от 2016 г. и
бр. 55 от 2017 г.);
6.4.3. да не нарушава режима на експлоатация на санитарно-охранителните зони
около водоизточниците и съоръженията за
питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни
и хигиенни нужди, съгласно Наредба № 3
от 2000 г. за условията и реда за проучване,
проектиране, утвърждаване и експлоатация на
санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово
водоснабдяване и около водоизточниците
на минерални води, използвани за лечебни,
профилактични, питейни и хигиенни нужди
(ДВ, бр. 88 от 2000 г.);
6.4.4. да извършва всички дейности по
предоставената концесия в съответствие с
установените технически и технологични
стандарти;
6.4.5. да не изграж да сгради и трайни
съоръжения върху земята, на която или под
която е находището на подземни богатства;
6.4.6. да спазва указанията, давани от министъра на енергетиката при съгласуване на
проектите;
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6.4.7. да изпълнява одобрените и изискващи
се рекултивационни мероприятия;
6.4.8. да не разкрива и да не предоставя на
трети лица документация и информация по
чл. 13 ЗПБ, свързана с обекта на концесия,
без изрично писмено съгласие от министъра
на енергетиката.
6.5. За упражняване на правата и изпълнение на задълженията по концесията не
се изиск ват за дъл ж и телни подобрени я в
находището.
6.6. Концесионерът може да упражнява
правата, произтичащи от предоставената
концесия, само върху земя от концесионната площ, върху която е придобил съответни
права и е променил предназначението є при
условията и по реда на действащото законодателство.
6.7. Концесионерът може да осъществява
дейност върху концесионната площ въз основа
на одобрен и влязъл в сила подробен устройствен план, който включва концесионната
площ и пътните връзки между обекта на
концесията и местни и/или републикански
пътища.
7. Определя основните права и задължения
по концесията, както следва:
7.1. Основни права на концесионера:
7.1.1. да добива подземни богатства – строи
телни материали – варовици, в границите на
находището по т. 1;
7.1.2. право на собственост върху добитите за срока на концесията подземни богатства – варовици;
7.1.3. право на ползване върху минните отпадъци от добива и първичната преработка на
подземните богатства за срока на концесията;
7.1.4. да извършва за своя сметка всички
необходими дейности, свързани с добива,
включително допроучване в границите на
находище „Белите камъни“, складиране, преработка, транспорт и продажба на подземните
богатства по т. 1;
7.1.5. с допълнително споразумение към
концесионния договор да получи право да
допроучи и за срока на концесията да добива
полезни изкопаеми от минните отпадъци,
получени в резултат на дейностите по концесията; с допълнителното споразумение се
определят размерът, условията и редът за внасяне на концесионното плащане, дължимо за
допълнително добиваните полезни изкопаеми;
7.1.6. да ползва за срока на концесията
съществуващата до момента на подписването на концесионния договор геоложка и
техническа документация и информация за
находището по т. 1.
7.2. Основни задължения на концесионера:
7.2.1. да извършва добива на подземните
богатства по т. 1, като:
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7.2.1.1. изпълнява съгласуваните и/или одоб
рени проекти и планове, които се изискват
с това решение и с концесионния договор;
7.2.1.2. разработва находището добросъвестно, като не допуска неправилна изборна
експлоатация, която може да доведе до загуби
на подземни богатства или до икономическа
неизгодност за бъдещото разработване на
находището;
7.2.1.3. изземва подземните богатства от
земните недра при минимални загуби, като
спазва изискванията за правилно и безопасно
разработване;
7.2.1.4. опазва компонентите на околната
среда;
7.2.1.5. управлява отпадъците от добива и
първичната преработка на подземните богатства в съответствие с план за управление на
минните отпадъци, одобрен от министъра на
енергетиката;
7.2.2. да внася концесионното плащане при
условия и в срокове, определени в концесион
ния договор;
7.2.3. да изработи и да представи за съг
ласуване и/или одобряване на министъра
на енергетиката, а при необходимост – и на
други компетентни държавни органи, при
условия, по ред и в срокове, определени в
концесионния договор:
7.2.3.1. цялостен работен проект за добив и
за първична преработка; след съгласуването му
цялостният работен проект става неразделна
част от концесионния договор;
7.2.3.2. измененията и допълненията на цялостния работен проект за добив и първична
преработка при възникнала необходимост от
това; в тези случаи концесионерът уведомява
РИОСВ – Варна, за уточняване на необходимостта от провеждане на процедури по реда на
нормативната уредба по опазване на околната
среда преди съгласуването от министъра на
енергетиката на измененията и допълненията
на цялостния работен проект за добив;
7.2.3.3. годишни работни проекти за добив
и за първична преработка за всяка година от
срока на концесията; след съгласуването му
всеки годишен работен проект става неразделна част от концесионния договор;
7.2.3.4. цялостен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния
обект и рекултивация на засегнатите земи,
представляващ неразделна част от проекта
по т. 7.2.3.1; концесионерът представя на
министъра на енергетиката на всеки 5 години от срока на концесията актуализация
на проекта за ликвидация или консервация
на миннодобивния обект и рекултивация на
засегнатите земи;
7.2.3.5. годишни работни проекти за ликвидация или консервация на миннодобивния
обект и рекултивация на засегнатите земи,
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които представляват неразделна част от съответния проект по т. 7.2.3.3;
7.2.3.6. план за управление на минните
отпадъци; след одобряване от министъра
на енергетиката планът за управление на
минните отпадъци става неразделна част от
концесионния договор;
7.2.4. да уведомява компетентните държавни
органи при условия и по ред, определени в
концесионния договор, за всяко обстоятелство,
което може да създаде опасност за земните
недра, околната среда, водите, човешкото здраве, защитените със закон територии и обекти,
включително за горите и земите в национални
паркове и резервати, правата върху горските
територии и земеделските земи, културните
ценности, националната сигурност, отбраната
на страната и обществения ред, пътищата и
пътната инфраструктура от републиканската
пътна мрежа;
7.2.5. да съставя и да води геоложка и
техническа документация за дейностите по
концесията съгласно изискванията на действащото законодателство;
7.2.6. да представя при условия, по ред и в
срокове, определени в концесионния договор:
7.2.6.1. шестмесечни отчети за добитите и
действително продадени количества варовици
и среднопретеглената им продажна цена за
отчетния период, както и отчети за дължимото концесионно плащане за съответното
шестмесечие;
7.2.6.2. отчет за изпълнението на годишните работни проекти за добив и първична
преработка и за вложените инвестиции през
изтеклата година, както и за изменението на
запасите и ресурсите; отчетите да включват
необходимите документи и доказателства,
удостоверяващи верността на посоченото в
отчетите;
7.2.6.3. геоложки доклад за остатъчните
запаси и ресурси в находището при доказана
необходимост от ликвидация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите
земи, както и при прекратяване на концесионния договор;
7.2.7. да осигурява пълен достъп до концесионния обект, съоръженията и документацията, свързани с дейностите по концесията, на
оправомощени органи и/или лица;
7.2.8. да спазва стриктно изискванията
на чл. 160, ал. 2 от Закона за културното
наследство;
7.2.9. да стабилизира на терена граничните
точки по контура на концесионната площ;
7.2.10. да извърши ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация
на засегнатите земи за своя сметка при условия и в срокове, определени в съгласувания
проект по т. 7.2.3.4;
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7.2.11. при прекратяване на концесионния
договор да предаде обекта на концесия по
т. 1 при условия и по ред, определени в концесионния договор.
7.3. Основни права на концедента:
7.3.1. да получава дължимото концесионно
плащане при условия и в срокове, определени
в концесионния договор;
7.3.2. при условия и по ред, определени в
концесионния договор, да контролира изпълнението на задълженията от концесионера,
включително:
7.3.2.1. като изисква от концесионера представянето на документите и информацията
по т. 7.2.6;
7.3.2.2. чрез вземане на проби от всяка
продукция – резултат от експлоатацията на
находището, и чрез извършване на маркшайдерски измервания;
7.3.3. право на съсобственост с концесионера, а след прекратяване на концесията – право
на собственост – върху придобитата по време
на концесията геоложка и техническа документация;
7.3.4. право да усвои при условия и по ред,
определени в концесионния договор, изцяло или
част от банковите гаранции по т. 8.1.1 и 8.1.2;
7.3.5. при условия и по ред, определени в
концесионния договор, да прекрати едностранно концесионния договор при неизпълнение
от страна на концесионера на което и да е
от задълженията по това решение и по договора и/или при нарушаване на условие за
осъществяване на концесията.
7.4. Основни задължения на концедента:
7.4.1. да оказва съдействие на концесионера
при осъществяване на концесията, след като
такова бъде поискано, при условия и по ред,
определени в концесионния договор;
7.4.2. да осъществява контрол за спазване
на условията по концесията и за изпълнение
на задълженията по концесионния договор;
7.4.3. да не разкрива и да не предоставя на
трети лица документация и информация по
чл. 13 ЗПБ, свързана с обекта на концесия, без
изрично писмено съгласие от концесионера.
8. Определя следните видове гаранции за
изпълнение на задълженията на концесионера
по концесионния договор:
8.1. Безусловна и неотменяема годишна
банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението
на всички задължения по концесионния договор, в т.ч. концесионно плащане, извършване
на годишна вноска от обезпечението по т. 8.2,
данък върху добавената стойност (ДДС), лихви за забавено изпълнение на задължението
за концесионно плащане, лихви за забавено
изпълнение на задължението за плащане на
ДДС, както и неустойки при неизпълнение
на всяко едно непарично задължение или при
нарушаване на условие по концесията:
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8.1.1. за първата година от срока на концесията гаранцията е 5378 лв. и се предоставя не
по-късно от 7 дни след датата на подписване
на концесионния договор;
8.1.2. за всяка следваща година банковата
гаранция е в размер 100 на сто от стойността
на концесионното плащане за предходната година с начислен ДДС, но не по-малко
от стойност та на минима лното годишно
концесионно плащане с начислен ДДС, и се
предоставя на концедента до 31 януари на
съответната година;
8.1.3. банковите гаранции по т. 8.1.1 и 8.1.2
следва да са валидни до 28 февруари на следващата година;
8.1.4. при усвояване изцяло или на част от
гаранциите по т. 8.1.1 и 8.1.2 концесионерът е
длъжен да възстанови техния размер в 10-дневен срок от уведомлението на концедента за
усвояването им.
8.2. Финансово обезпечение за изпълнение
на дейностите по техническа ликвидация
или консервация на миннодобивния обект
и рекултивация на засегнатите земи. Видът
на финансовото обезпечение и предвиденият
размер на средствата се договарят между
страните в концесионния договор.
8.3. Неустойки и лихви при неизпълнение
на договорните задължения или при нарушаване на условие по концесията. Формите на
неизпълнение, условията и редът за тяхното
установяване, както и видът и размерът на санкциите се определят в концесионния договор.
9. За предоставената концесия за добив
концесионерът заплаща на концедента по ред,
определен в концесионния договор, концесионно плащане, върху размера на което се
дължи ДДС, както следва:
9.1. Парични концесионни плащания за
срока на концесията, дължими на 6-месечни
вноски, като срокът на плащане е 30-о число
на месеца, следващ отчетния период.
9.2. Отчетните периоди се определят от
1 януари до 30 юни и от 1 юли до 31 декември за всяка календарна година от срока на
концесията.
9.3. Размерът на всяко плащане се определя
конкретно за всяка 6-месечна вноска, като 7 на
сто от базата за изчисляване на концесионното
плащане се умножи по добитото количество
подземно богатство за съответния отчетен
период, съгласно чл. 1, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от
Методиката за определяне на конкретния
размер на концесионното възнаграждение за
добив на строителни и скалнооблицовъчни
материали – приложение № 4 към чл. 11 от
Наредбата за принципите и методиката за
определяне на концесионното възнаграждение за добив на подземни богатства по реда
на Закона за подземните богатства, приета с
Постановление № 127 на Министерския съвет
от 1999 г. (обн., ДВ, бр. 59 от 1999 г.; изм. и
доп., бр. 46 от 2007 г.).
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9.4. Размерът на концесионното плащане за
единица добито подземно богатство по т. 9.3 не
може да бъде по-нисък от стойността, получена
съгласно чл. 1, ал. 3, т. 1, буква „а“ – варовици, и ал. 4 от методиката – приложение № 4
към чл. 11 от наредбата, и Регламент (ЕО)
№ 1165/98 на Съвета от 19 май 1998 г. относно
краткосрочната статистика и Регламент (ЕО)
№ 1158/2005 г. на Европейския парламент и
на Съвета от 6 юли 2005 г. за изменение на
Регламент (ЕО) № 1165/98 на Съвета относно
краткосрочната статистика.
9.5. Минималният размер на дължимото
концесионно плащане за всеки отчетен период
(шестмесечие) от срока на концесията не може
да бъде по-нисък от сумата, определена на
база 30 на сто от предвидения средногодишен
добив за срока на концесията – 11 205 тона
на шестмесечие добита суровина и предвидените стойности за единица добито подземно
богатство съгласно т. 9.4.
9.6. Размерът на концесионното плащане по
т. 9.3 и минималният размер на концесионното
плащане по т. 9.4 и 9.5 се променят с допълнително споразумение към концесионния
договор при промяна на законодателството,
уреждащо реда за неговото определяне.
9.7. Министърът на енергетиката превежда
на основание чл. 61, ал. 3 ЗПБ по бюджета
на община Суворово част от извършеното
концесионно плащане в размер 50 на сто,
определено при условията и по реда на чл. 81,
ал. 2 от Закона за концесиите, без ДДС.
10. Концесионерът не дължи концесионно
плащане за времето на реализиране на дейностите, предвидени в съгласуван проект за
техническа ликвидация на миннодобивния
обект и рекултивация на засегнатите земи, при
условие че не се извършва добив на подземни
богатства, при условия и по ред, определени
в концесионния договор.
11. Оправомощава министъра на енергетиката:
11.1. Да проведе преговори и да сключи
концесионния договор с „Пътстрой Бургас“ –
ЕООД, гр. Бургас, в срок до 6 месеца от влизането в сила на решението за предоставяне
на концесия.
11.2. Да представлява Министерския съвет
по концесионния договор с изключение на
неговото прекратяване.
11.3. Да организира контрола по изпълнението на концесионния договор.
11.4. Да предявява вземанията на концедента по съдебен ред и да представлява
държавата по дела, свързани с изпълнението
на концесионния договор.
За министър-председател:
Томислав Дончев
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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Приложение
към т. 2
Координатен регистър
на граничните точки на концесионната площ на
находище „Белите камъни“
Координатна система „1970 г.“
Точка

Координати

№

X (север), м

Y (изток), м

1.

4 696 935.0

9 610 025.0

2.

4 696 965.0

9 610 160.0

3.

4 697 025.0

9 610 225.0

4.

4 697 150.0

9 610 280.0

5.

4 697 090.0

9 610 445.0

6.

4 697 045.0

9 610 415.0

7.

4 696 970.0

9 610 410.0

8.

4 696 875.0

9 610 420.0

9.

4 696 760.0

9 610 405.0

10.

4 696 785.0

9 610 070.0

9312

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ
ПО СИГУРНОСТТА
НА ИНФОРМАЦИЯТА
СПОРАЗУМЕНИЕ

между правителството на Република България
и правителството на Унгария за обмен и взаимна защита на класифицирана информация
(Утвърдено с Решение № 551 от 27 септември
2017 г. на Министерския съвет. В сила от
1 декември 2017 г.)
Правителството на Република България
и правителството на Унгария (наричани понататък „Страните“),
Признавайки значението на сътрудничеството между двете Страни,
Разбирайки, че при ползотворното сътрудничество е възможно да се наложи обмен на
класифицирана информация между Страните,
Потвърждавайки, че ще осигуряват екви ва лен т на за щ и та на к ласифи ц и ра ната
информация,
Желаейки да гарантират защитата на класифицираната информация, обменяна между
тях или между юридическите и физическите
лица под тяхна юрисдикция,
Проявявайки взаимно уважение към националните си интереси и сигурност,
се договориха за следното:
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Член 1
Цел и приложимост на Споразумението
1. Целта на това Споразумение е да гарантира защитата на класифицираната информация, обменяна или създавана в хода на
сътрудничеството между Страните или между
юридическите и физическите лица под тяхна
юрисдикция.
2. Това Споразумение не оказва влияние
върху задълженията на Страните по всякакви
други двустранни или многостранни договори,
включително споразумения, регламентиращи
обмена и взаимната защита на класифицираната информация.
Член 2
Определения
За целите на това Споразумение:
а) „Класифицирана информация“ означава
информация, независимо от нейната форма
или същност, която в съответствие с националното законодателство на някоя от Страните
изисква защита срещу нарушаване на мерките
за сигурност и на която е определено ниво
на класификация за сигурност.
б) „Ниво на класификация за сигурност“ означава категория, която според националното
законодателство характеризира значимостта
на класифицираната информация, нивото на
ограничаване на достъпа до нея и нивото на
защитата є от Страните.
в) „Нарушаване на мерките за сигурност“
означава всяко действие или бездействие, което
е в противоречие с това Споразумение или с
националното законодателство на Страните,
резултатът от което може да доведе до разкриване на информацията, нейната загуба,
унищожаване, нерегламентирано използване
или всякакво друго компрометиране на класифицираната информация.
г) „Класифициран договор“ означава договор, който съдържа или изисква достъп до
класифицирана информация.
д) „Контрагент“ означава физическо или
юридическо лице, което има правоспособност
да сключва класифицирани договори в съответствие с националното законодателство.
е) „Подизпълнител“ означава физическо
или юридическо лице, което има юридическа
правоспособност да сключва класифицирани
договори, на което изпълнителят възлага
договор за подизпълнение.
ж) „Удостоверение за сигурност“ означава
решение, издадено от съответен компетентен
орган, че дадено юридическо лице, което има
правоспособност, притежава физическия и
организационен капацитет да работи със и
да съхранява класифицирана информация в
съответствие с националното законодателство.
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з) „Разрешение за достъп“ означава решение, издадено от съответен компетентен орган,
че определено физическо лице може да има
достъп до класифицирана информация в съответствие с националното законодателство.
и) „Необходимост да се знае“ означава
принципът, съгласно който достъп до определена класифицирана информация може да
бъде предоставен само на лице, което е оправомощено да има такъв достъп във връзка с
неговите/нейните служебни задължения или
за изпълнение на конкретна задача.
й) „Национален орган по сигурността“
означава държавният орган, отговорен за
прилагането и упражняването на контрол при
прилагането на това Споразумение.
к) „Страна-източник“ означава Страната,
включително юридическите или физическите
лица под нейната юрисдикция, която предоставя класифицирана информация.
л) „Страна-получател“ означава Страната,
включително юридическите или физическите
лица под нейната юрисдикция, която получава
класифицирана информация.
м) „Трета страна“ означава всяка държава,
включително юридическите или физическите
лица под нейната юрисдикция, или международна организация, която не е Страна по
това Споразумение.
Член 3
Национални органи по сигурността
1. Националните органи по сигурността
на Страните са:
В Република България:
– Държавна комисия по сигурността на
информацията
(State Commission on Information Security).
В Унгария:
– Nemzeti Biztonsági Felügyelet
(Национален орган по сигурността).
2. Националните органи по сигурността си
предоставят взаимно официалните контакти
и се информират за всякакви последващи
промени в тях.
Член 4
Нива на класификация за сигурност
Еквивалентността на националните нива
на класификация за сигурност е, както следва:
За Република
България

За Унгария

Еквивалент на
английски език

СТРОГО
СЕКРЕТНО

„Szigorúan
titkos!“

TOP SECRET

СЕКРЕТНО

„Titkos!“

SECRET

ПОВЕРИТЕЛНО „Bizalmas!“ CONFIDENTIAL
ЗА СЛУЖЕБНО „Korlátozott
ПОЛЗВАНЕ
terjesztésű!“

RESTRICTED
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Член 5
Достъп до класифицирана информация
Достъпът до класифицирана информация
по смисъла на това Споразумение се ограничава само до физически лица, които съгласно
националното законодателство на съответната
Страна са оторизирани по надлежния ред за
такъв достъп и при спазване на принципа
„необходимост да се знае“.
Член 6
Основни изисквания за сигурност
1. Страната-източник се задължава да:
а) осигури, че класифицираната информация е маркирана с ниво на класификация за
сигурност в съответствие с националното си
законодателство;
б) уведоми Страната-получател относно
условията за използване на класифицираната
информация;
в) уведоми своевременно в писмена форма
Страната-получател за всякакви последващи
промени на нивото на класификация за сигурност или на срока на защита на класифицираната информация.
2. Страната-получател се задължава да:
а) осигури, че класифицираната информация е маркирана с еквивалентно ниво на
класификация за сигурност в съответствие с
член 4 на това Споразумение;
б) осигури същата степен на защита на
класифицираната информация, каквато осигурява на своята собствена класифицирана
информация с еквивалентно ниво на класификация за сигурност;
в) осигури, че нивото на класификация за
сигурност на класифицираната информация
не се премахва или променя без предварителното писмено съгласие на Страната-източник;
г) не предоставя класифицираната информация на трета страна без предварителното
писмено съгласие на Страната-източник;
д) използва класифицираната информация
само за целта, за която е предоставена, и
съгласно условията на Страната-източник за
предоставянето є.
Член 7
Сътрудничество за сигурност
1. С цел поддържане на сходни стандарти
за сигурност Националните органи по сигурността при молба взаимно се информират за
националното си законодателство, регулиращо
защитата на класифицираната информация, и
за практиките, произтичащи от неговото прилагане. Националните органи по сигурността
взаимно се информират за всички съществени
промени в националното си законодателство
в областта на защитата на класифицираната
информация, касаещи приложението на това
Споразумение.
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2. При поискване Националните органи
по сигурността, в съответствие с националното си законодателство, си оказват взаимно
съдействие при процедурите за издаване на
разрешения за достъп и удостоверения за
сигурност.
3. При поискване Страните взаимно признават своите разрешения за достъп и удостоверения за сигу рност в съответствие с
националното си законодателство. Признаването се извършва в съответствие с член 4
от настоящото Споразумение.
4. Националните органи по сигурността
своевременно се информират за промени във
взаимнопризнатите разрешения за достъп и
удостоверения за сигурност, особено в случай
на тяхното отнемане.
5. Сътрудничеството по това Споразумение
се осъществява на английски език.
Член 8
Класифицирани договори
1. Класифицирани договори се сключват
и изпълняват в съответствие с националното
законодателство на всяка Страна. При поис
кване Националните органи по сигурността
потвърждават, че предлаганите контрагенти,
както и физическите лица, участващи в преддоговорните отношения или в изпълнението
на к ласифицирани договори, притежават
съответното разрешение за достъп или удостоверение за сигурност.
2. Единият Национален орган по сигурност
та може да отправя молба към другия Нацио
нален орган по сигурността за провеждане на
инспекция по сигурността в обекти, разположени на територията на другата Страна, с
оглед гарантиране непрекъснатата защита на
класифицираната информация.
3. Класифицираните договори включват
раздел относно изискванията за сигурност в
съответствие с националното законодателство.
Копие от този раздел се изпраща на Националния орган по сигурността на Страната, под
чиято юрисдикция класифицираният договор
ще се изпълнява.
4. Разделът относно изискванията за сигурност в съответствие с националното законодателство съдържа най-малко следните аспекти:
а) ръководство за класифициране;
б) процедура за комуникация при промени
в нивото на класификация за сигурност на
информацията;
в) канали за комуникация;
г) процедури за пренасяне на класифицирана информация;
д) контакти за връзка на Националните
органи по сигурността, отговорни за координацията на защитата на класифицираната
информация, свързана с договора;
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е) процеду ра за у ведом яване за всяко
нарушаване на мерките за сигурност или
предположение за извършено такова.
5. Всички подизпълнители следва да изпълняват същите задължения по сигурността,
както и контрагентът.
Член 9
Пренасяне или предаване на класифицирана
информация
1. Класифицирана информация се пренася в
съответствие с националното законодателство
на Страната-източник по дипломатически
канали или по-друг начин, писмено договорен
между Националните органи по сигурността.
2. Страните могат да предават класифицирана информация по електронен път в
съответствие с процедурите за сигурност,
одобрени писмено от Националните органи
по сигурността.
3. В случай на пренасяне на голяма пратка, съдържаща класифицирана информация,
Националните органи по сигурността взаимно се договарят и одобряват средствата за
транспортирането, маршрута и другите мерки
за сигурност.
Член 10
Размножаване, превод и унищожаване на
класифицирана информация
1. Размножаванията и преводите на класифицирана информация, предоставена по това
Споразумение, трябва да имат съответно ниво
на класификация за сигурност и трябва да
бъдат защитавани като оригиналите. Броят
на копията трябва да бъде ограничен до необходимия брой за официални цели.
2. Преводите на класифицирана информация, предоставена по това Споразумение,
трябва да имат обозначение на езика на
превода, което посочва, че същите съдържат
класифицирана информация на Странатаизточник.
3. Класифицирана информация, предоставена по това Споразумение, с ниво СТРОГО
CEKPETHO/„Szigorúan titkos!“/ TOP SECRET се
превежда или размножава само с предварителното писмено съгласие на Страната-източник.
4. К ласифицирана информация се унищожава по начин, непозволяващ нейното
възстановяване изцяло или отчасти.
5. Класифицирана информация, предоставена по това Споразумение, с ниво СТРОГО
CEKPETHO/„Szigorúan titkos!“/TOP SECRET
не се унищожава и се връща на Странатаизточник.
6. В случай на извънредна ситуация, при
която е невъзможно да се защити или върне обратно класифицирана информация на
Страната-източник, тя се унищожава незабавно. Националният орган по сигурността
на Страната-получател уведомява писмено
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Националния орган по сигурността на Страната-източник за унищожаването на класифицираната информация.
Член 11
Посещения
1. За посещения, изискващи достъп до
класифицирана информация, е необходимо
предварително писмено съгласие на Националния орган по сигурността на съответната
Страна.
2. Националният орган по сигурността
на Страната, искаща посещение, уведомява
чрез искане за посещение Националния орган по сигурността на Страната домакин за
планираното посещение най-малко двадесет
дни преди неговото осъществяване. При неотложни случаи искането за посещение може
да се изпрати с по-кратко предизвестие, предварително съгласувано между Националните
органи по сигурността.
3. Искането за посещение съдържа:
а) име на посетителя, дата и място на
раждане, националност и номер на паспорт/
лична карта;
б) заеманата от посетителя длъжност и
уточняваща информация за организацията,
която представлява;
в) ниво на класификация за сигурност, до
която посетителят има разрешен достъп, и
срок на валидност на разрешението за достъп
до класифицирана информация;
г) дата и продължителност на посещението
и в случай на многократни посещения – общия
период на посещенията;
д) цел на посещението, включително найвисокото ниво на класификация за сигурност,
до което посетителят ще има достъп;
е) име и адрес на обекта, който ще бъде
посетен, както и име, телефон/факс, електронен адрес на лицето за връзка в обекта;
ж) дата, подпис и официален печат на
Националния орган по сигурността.
4. Националните органи по сигурността могат да одобрят списък на посетители, които са
определени да осъществяват многократни посещения. Националните органи по сигурност
та се договарят за допълнителните детайли,
отнасящи се до многократните посещения.
5. Класифицирана информация, до която
посетител е получил достъп, се счита за класифицирана информация, получена по силата
на това Споразумение.
Член 12
Нарушаване на мерките за сигурност
1. Националните органи по сигурността се
информират своевременно в писмена форма
за всяко нарушаване на мерките за сигурност
или предположение за извършено такова.
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2. Националният орган по сигурността на
Страната, в която е възникнало нарушаване
на мерките за сигурност, трябва да разследва
или да инициира започване на разследване
на случая своевременно, в съответствие с
националното си законодателство. При необходимост Националният орган по сигурността
на другата Страна оказва съдействие при
разследването.
3. Във всички случаи Националният орган по сигурността на Страната-получател
информира писмено Националния орган по
сигурността на Страната-източник за обстоятелствата, свързани с нарушаването на мерките
за сигурност, степента на вредите, мерките,
предприети за намаляване на вредите, както
и за резултата от разследването.
4. В случаите, когато нарушаване на мерките за сигурност се извърши в трета държава, Националният орган по сигурността на
изпращащата Страна трябва да предприеме
действията по ал. 2, когато това е възможно.
Член 13
Разходи
Всяка Страна понася съответно разходите,
свързани с изпълнение на задълженията є по
това Споразумение.
Член 14
Заключителни разпоредби
1. Това Споразумение се сключва за неопределен срок. Това Споразумение влиза в
сила на първия ден от втория месец, следващ
датата на получаване по дипломатически
път между Страните на последното писмено
уведомление, с което Страните се информират, че националните правни изисквания за
влизането в сила на това Споразумение са
изпълнени.
2. Това Споразумение може да се изменя
на базата на взаимно писмено съгласие между
Страните. Такива изменения влизат в сила в
съответствие с ал. 1 на този член.
3. Всяка Страна може да прекрати в писмена форма това Споразумение по всяко време.
В такъв случай валидността на това Споразумение изтича шест месеца след датата на
получаване от другата Страна на писменото
уведомление за прекратяване.
4. Независимо от прекратяването на това
Споразумение всяка класифицирана информация, обменена или създадена в изпълнение
на това Споразумение, трябва да бъде защитавана съгласно горепосочените разпоредби
до момента, в който Страната-източник писмено освободи Страната-получател от това
задължение.
5. Всеки спор относно тълкуването или
приложението на това Споразумение се решава
чрез консултации и преговори между Страните без отнасяне към външна юрисдикция.
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В удостоверение на което долуподписаните,
надлежно упълномощени за това, подписаха
настоящото Споразумение.
Подписано в София на 5 юли 2017 г. в два
оригинални екземпляра, всеки от които на
български, унгарски и английски език, като
трите текста имат еднаква сила. В случай на
различия при тълкуването меродавен е текстът
на английски език.
За правителството на
Република България:
Борис Димитров,
председател на
Държавната комисия
по сигурността на
информацията
9254

За правителството на
Унгария:
Текла Харангозо,
посланик на Унгария
в Република България

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Правилник за изменение и допълнение на
Правилника за дейността и организацията на
работа на Център „Фонд за лечение на деца“
(обн., ДВ, бр. 37 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 53
от 2011 г. и бр. 68 от 2016 г.)
§ 1. В чл. 5 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „ал. 3 и 4“ се заменят с
„ал. 3, 4 и 5“.
2. В ал. 5 думите „ал. 3 и 4“ се заменят с
„ал. 3, 4 и 5“.
§ 2. В чл. 7, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 10 думите „длъжностното щатно
разписание на фонда и“ се заличават.
2. Създава се нова т. 16:
„16. организира провеждането от фонда
на процедури по Закона за обществените
поръчки за доставка на медицински изделия,
високоспециализирани медицински апарати
и уреди за индивидуална употреба по чл. 3,
ал. 1, т. 1, букви „г“ и „д“;“.
3. Досегашната т. 16 става т. 17.
§ 3. Създава се чл. 19а:
„Чл. 19а. (1) Общественият съвет определя лице от състава си, което да уведомява
регулярно или при нужда обществеността,
медиите и други лица, извън ангажираните
служебно с процедурите, за работата на съвета
при спазване на чл. 19.
(2) Лицето по ал. 1 е длъжно да съгласува
с Обществения съвет информацията, която
ще предоставя във всеки случай.“
§ 4. В чл. 21, ал. 3 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. 2 думите „изпълнението на решенията на фонда“ се заменят с „подадените
във фонда заявления за организационно и
финансово подпомагане“.
2. В т. 3, буква „а“ след думата „дейностите“
се добавя „по приемането и обработването,
както и“.
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3. Създава се нова т. 11:
„11. провеждане от фонда на процедури
по Закона за обществените поръчки за доставка на медицински изделия, високоспециализирани медицински апарати и уреди за
индивидуална употреба по чл. 3, ал. 1, т. 1,
букви „г“ и „д“;“.
4. Досегашната т. 11 става т. 12.
§ 5. В чл. 26, ал. 1 се създават т. 6 и 7:
„6. по искане на министъра на здравеопазването при нарушаване на чл. 19 и чл. 19а, ал. 2;
7. по искане на министъра на здраве
опазването при нарушаване на чл. 42, ал. 1,
изречение второ повече от два пъти.“
§ 6. В чл. 27, ал. 1, т. 2 след думата „решения“ се добавя „за отправяне на предложения“.
§ 7. В чл. 28 ал. 8 се изменя така:
„(8) Директорът на фонда сключва едногодишен договор с външните експерти от списъка
по ал. 1 по образец, утвърден от министъра
на здравеопазването.“
§ 8. В чл. 29а се правят следните изменения:
1. В ал. 1, в текста в скобите думите „лекарска консултативна“ се заменят с „лечебно-контролна“.
2. В ал. 2:
а) в т. 2 думите „лекарски консултативни“
се заменят с „лечебно-контролни“;
б) в т. 4 думите „лекарски консултативни“
се заменят с „лечебно-контролни“.
§ 9. В чл. 30 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 8:
аа) в буква „в“ накрая се поставя запетая
и се добавя „както и че е съгласен паричните
средства по същата да бъдат използвани за
финансиране на съответното диагностициране/лечение/дейности/услуги/стоки“;
бб) в буква „ж“ накрая се поставя запетая
и се добавя „както и че придружителят на
детето е лице, което се ползва със здравноосигурителни права или има медицинска
застраховка, които покриват целия период на
пребиваването му извън страната, и че детето
и придружителят имат валидни документи за
пътуване извън страната за целия период на
пребиваването извън нея“;
б) в т. 15 накрая се добавя „и/или да подаде заявлението“;
в) създава се т. 16:
„16. подписан от заявителя или изрично
упълномощено от него лице проект на договор
по чл. 43, ал. 5, който влиза в сила само след
уведомяване на заявителя от страна на фонда,
че е подписан и от директора на фонда след
издадена от него заповед за подпомагане на
заявителя.“
2. В ал. 4 накрая се поставя запетая и се
добавя „за което уведомява заявителя“.
§ 10. В чл. 30а се правят следните изменения и допълнения:
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1. В ал. 1:
а) точка 2 се изменя така:
„2. извън случаите по т. 1 при подаване
на заявление за подпомагане по чл. 3, ал. 1,
т. 1, букви „а“, „б“, „г“ и „ж“ – протокол от
лечебно-контролна комисия на лечебното
заведение, провеждащо лечението или наблюдението на пациента до момента, а по
буква „д“ – протокол от лечебно-контролна
комисия на лечебното заведение, провеждащо
лечението или наблюдението на пациента
до момента, в който апаратите и уредите
за индивидуална употреба се прилагат и
ползват под наблюдението на медицински
специалист;“
б) в т. 3:
аа) буква „в“ се изменя така:
„в) изделието/апаратът/уредът за индивидуална употреба се осигурява от аптеката на
лечебното заведение на посочена доставна
цена съгласно сключен договор по реда на
Закона за обществените поръчки между фонда и доставчик на изделието/апарата/уреда
или между лечебно заведение и доставчик
на изделието/апарата/уреда, ако между тях
е договорена по-ниска цена от договорената
от фонда;“
бб) създават се букви „г“ и „д“:
„г) изделието/апаратът/уредът за индивидуална употреба не фигурира в списъка на
помощните средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия по чл. 35г,
ал. 1 от Закона за интеграция на хората с
увреждания, които се заплащат с обществени
средства;
д) класа на изделието/апарата/уреда за индивидуална употреба и включен ли е същият в
списъка на медицинските изделия, поддържан
на интернет страницата на Изпълнителната
агенция по лекарствата (ИАЛ); в този случай
се прилага извадка от списъка на медицинските изделия от интернет страницата на ИАЛ;“
в) създава се т. 3а:
„3а. извън случаите по т. 3 при подаване
на заявление по чл. 3, ал. 1, т. 1, буква „д“
се представят протокол по т. 2 и декларация
от производителя или вносителя, с която се
удостоверяват:
а) трите имена на пациента, за който е
предназначен апаратът/уредът за индивидуална употреба;
б) наименование, седалище и адрес на
управление на производителя/вносителя;
в) име, придобита медицинска специалност
и месторабота на лекаря, определил спецификацията (техническата характеристика)
на апарата/уреда за индивидуална употреба;
г) идентификационни данни на апарата/
уреда за индивидуална употреба;
д) специфични характеристики на апарата/
уреда за индивидуална употреба;
е) че апаратът/уредът за индивидуална
употреба е изработен по индивидуална мярка
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за специална употреба и е предназначен за
конкретния пациент;
ж) че апаратът/уредът за индивидуална
употреба съответства на приложимите за
конкретния пациент специфични изисквания;
з) че апаратът/уредът за индивидуална
употреба не фигурира в списъка на помощните средства, приспособления, съоръжения и
медицински изделия по чл. 35г, ал. 1 от Закона
за интеграция на хората с увреждания, които
се заплащат с обществени средства;
и) класът на апарата/уреда за индивидуална
употреба и включен ли е същият в списъка на
медицинските изделия, поддържан на интернет
страницата на ИАЛ; в този случай се прилага
извадка от списъка на медицинските изделия
от интернет страницата на ИАЛ;
й) доставната цена на апарата/уреда за
индивидуална употреба, която не може да е
по-висока от договорената в сключен от фонда
договор по реда на Закона за обществените
поръчки.“
2. В ал. 2 накрая се поставя запетая и се
добавя „за което уведомява заявителя“.
3. В ал. 4 думите „в първия работен ден
съгласно чл. 39, ал. 2“ се заменят с „по реда
на чл. 42а“.
§ 11. В чл. 34, ал. 2, т. 6 накрая се поставя
запетая и се добавя „както и по ал. 5 относно
необходимостта от лекар придружител“.
§ 12. В чл. 37 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „в чужбина“ се заличават, а думите „незабавно и“ се заменят
с „незабавно, а при диагностика/лечение в
чужбина“.
2. В ал. 2 в края на изречение първо се поставя запетая и се добавя „по реда на чл. 42а“,
а изречение второ се заличава.
§ 13. В чл. 39, ал. 1, изречение първо думите „ал. 3“ се заменят с „ал. 4“.
§ 14. Създава се чл. 42а:
„Чл. 42а. (1) В случай че състоянието на
пациент, за който е постъпило заявление
във фонда, е спешно и не е възможно да се
изчака провеждането на предстоящо редовно
заседание на съвета, директорът на фонда
незабавно свиква извънредно заседание на
Обществения съвет, като то може да бъде
проведено и неприсъствено.
(2) В случаите по ал. 1 се спазват съответно
изискванията за свикване в съответен срок,
запознаване с материалите, кворум, мнозинство, несъвместимост и протокол, посочени
в чл. 39 – 42.
(3) При неприсъствено провеждане на заседанието на Обществения съвет се осигуряват
условия за дистанционно съвместно обсъждане
на случая и неприсъствено упражняване на
правото на глас от всеки от членовете на
съвета.“
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§ 15. В чл. 43 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
„(1) Когато директорът на фонда констатира
правна или медицинска неточност в предложението, той връща документите в Обществения
съвет за повторно разглеждане при разширен
състав на външните експерти. Връщането
на документите за повторно разглеждане от
Обществения съвет при условията и по реда
на изречение първо може да бъде направено
само веднъж.
(2) В случай че при повторното разглеждане на документите съгласно ал. 1 директорът
на фонда не е съгласен с предложението на
Обществения съвет, той незабавно предоставя
на министъра на здравеопазването преписката
по заявлението ведно с предложенията на
Обществения съвет и мотивите за несъгласието си. Министърът на здравеопазването или
оправомощен от него заместник-министър
със заповед създава експертен съвет, който
изразява становище по преписката в тридневен
срок от получаването є.“
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) В 3-дневен срок от получаване на
предложението на Обществения съвет, когато
не са констатирани неточности по ал. 1 или
от получаване на повторното предложение на
Обществения съвет, съответно на становището
на експертния съвет по ал. 2, директорът на
фонда издава заповед за организационно и
финансово подпомагане на пациента, в която
посочва име, презиме и фамилия, дата на
раждане и адрес на пациента, информация
за неговия законен представител, диагноза,
подробно описание на вида подпомагане, в
т.ч. размера на отпусканата парична сума,
отделните є компоненти, лечебното заведение,
в което ще се извърши диагностицирането/
лечението, срока, в който ще бъдат извършени съответните медицински процедури или
друго подпомагане, евентуален придружител,
медицинските специалисти, които ще бъдат
поканени в страната, и лечебното заведение,
в което ще се осъществят дейностите, или
прави мотивиран отказ.“
3. В ал. 4 цифрата „1“ се заменя с „3“.
4. В ал. 5 се създава изречение второ:
„Договорът се сключва по образец, утвърден
от директора на фонда.“
§ 16. В чл. 44 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) В случаите по чл. 30а, ал. 1, т. 3, буква „в“, предложение второ фондът превежда
сумите на лечебното заведение, сключило
договора по Закона за обществените поръчки
за доставка на изделието/апарата/уреда за
индивидуална употреба.“

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 3

§ 17. В приложение № 6 към чл. 30, ал. 1,
т. 8 се правят следните допълнения:
1. В т. 4 се създава изречение второ: „Съгласен съм паричните средства по специална разплащателна/набирателна/дарителска
сметка …………………………………………...…………………….
да бъдат използвани за финансиране на съответното диагностициране/лечение/дейности/
услуги/стоки.“
2. В т. 7 се създават изречения трето и
четвърто:
„Придружителят на детето ……………………………
се ползва със здравноосигурителни права или
има медицинска застраховка,
(вярното се подчертава)
които покриват целия период на пребиваването му извън страната.
Придружителят на детето ……………………………
и детето имат валидни документи за пътуване
извън страната за целия период на пребиваването извън нея.“
Преходни разпоредби
§ 18. В срок три месеца от влизане в сила
на правилника Центърът „Фонд за лечение на
деца“ обявява процедура по Закона за обществените поръчки за доставка на медицински
изделия, високоспециализирани медицински
апарати и уреди за индивидуална употреба
по чл. 3, ал. 1, т. 1, букви „г“ и „д“.
§ 19. (1) До сключването на договор от
Центъра „Фонд за лечение на деца“ за доставка на медицински изделия, високоспециализирани медицински апарати и уреди за
индивидуална употреба по чл. 3, ал. 1, т. 1,
букви „г“ и „д“ изделието/апаратът/уредът за
индивидуална употреба се осигурява от аптека
на лечебно заведение на посочена доставна
цена след сключен договор по реда на Закона
за обществените поръчки.
(2) Лечебни те заведени я, кои то не са
възложители по смисъла на Закона за общес т вен и т е пор ъч к и, могат да оси г у ря т
медицински изделия, високоспециализирани
медицински апарати и уреди за индивидуална употреба по чл. 3, ал. 1, т. 1, букви „г“ и
„д“ от друго лечебно заведение, сключило
договор за доставка на изделие/апарат/уред
за индивидуална употреба по Закона за обществените поръчки.
(3) В случаите по ал. 2 Центърът „Фонд
за лечение на деца“ заплаща стойността на
съответното медицинско изделие, високо
специализиран медицински апарат и уред за
индивидуална употреба по чл. 3, ал. 1, т. 1,
букви „г“ и „д“ на лечебното заведение, сключило договор за доставката му по Закона за
обществените поръчки.
Министър:
Кирил Ананиев
9279
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МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 2008 г. за условията и реда за
извършване на превоз на пътници и товари за
собствена сметка (обн., ДВ, бр. 63 от 2008 г.;
изм. и доп., бр. 92 от 2009 г. и бр. 14 от 2016 г.)
§ 1. В чл. 5, т. 1 се създава изречение второ:
„не се изисква представянето на копие от
трудовия договор на водача, когато той е
сключен с работодател по смисъла на § 1,
т. 1 от Кодекса на труда, като в тези случаи
Изпълнителна агенция „А втомобилна администрация“ извършва служебна проверка
за сключен трудов договор в регистъра на
уведомленията за сключване, изменение или
прекратяване на трудовите договори и уведомления за промяна на работодател, воден
в Националната агенция за приходите;“.
§ 2. В чл. 12, т. 1 се създава изречение второ:
„не се изисква представянето на копие от
трудовия договор на водача, когато той е
сключен с работодател по смисъла на § 1,
т. 1 от Кодекса на труда, като в тези случаи
Изпълнителна агенция „А втомобилна администрация“ извършва служебна проверка
за сключен трудов договор в регистъра на
уведомленията за сключване, изменение или
прекратяване на трудовите договори и уведомления за промяна на работодател, воден
в Националната агенция за приходите;“.
§ 3. В чл. 17, т. 3, буква „б“ след думите
„за чиято сметка се извършва превозът“ се
добавя „или на упълномощено от тях със
заповед лице“.
§ 4. В чл. 18 се правят следните изменения:
1. В т. 4 след думите „за чиято сметка се
извършва превозът“ се добавя „или на упълномощено от тях със заповед лице“.
2. В т. 6 абревиатурата „ППС“ се заменя
с „моторно превозно средство“.
§ 5. Създава се чл. 18а:
„Чл. 18а. В случаите на упълномощаване
по чл. 17, т. 3, буква „б“ и чл. 18, т. 4 водачът
представя и заповедта за упълномощаване.“
§ 6. В приложение № 2 към чл. 5 в т. 4
в края на изречението се добавя „(копие от
трудовия договор на водача не се прилага в
случаите по чл. 5, т. 1, изр. второ)“.
§ 7. В приложение № 3 към чл. 12 в т. 3.1
в края на изречението се добавя „(копие от
трудовия договор на водача не се прилага в
случаите по чл. 12, т. 1, изр. второ)“.
Заключителна разпоредба
§ 8. Наредбата влиза в сила от 1 януари
2018 г.
Министър:
Ивайло Московски
9244
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Наредба за изменение на Наредба № Н-3
от 2013 г. за изменение в конструкцията на
регистрираните пътни превозни средства
и индивидуално одобряване на пътни превозни средства, регистрирани извън държавите – членки на Европейския съюз, или
друга държава – страна по Споразумението
за Европейското икономическо пространство
(обн., ДВ, бр. 21 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 31
от 2014 г. и бр. 17 от 2015 г.)
§
§
§
§
§

9245

1.
2.
3.
4.
5.

В
В
В
В
В

чл.
чл.
чл.
чл.
чл.

27,
36,
42,
44,
50,

ал.
ал.
ал.
ал.
ал.

2
2
2
2
2

т.
т.
т.
т.
т.

1
1
1
1
1

се
се
се
се
се

отменя.
отменя.
отменя.
отменя.
отменя.
Министър:
Ивайло Московски

ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Правила за изменение и допълнение на Правилата за обучението на кандидатите за младши
съдии и младши прокурори и за определяне
на техния статус (ДВ, бр. 105 от 2011 г.)
§ 1. Наименованието на акта се изменя
така:
„Правила за обучението на кандидатите за
младши съдии, младши прокурори и младши
следователи и за определяне на техния статус“.
§ 2. В чл. 1 след думите „младши съдии“
съюзът „и“ се заменя със запетая и след
думите „младши прокурори“ се добавя „и
младши следователи“.
§ 3. Член 2 се изменя така:
„Чл. 2. Националният институт осъществява задължителното първоначално обучение
на кандидатите за младши съдии, младши
прокурори и младши следователи, включени
в окончателния списък на одобрените кандидати по длъжности, приет от съответната
колегия на Висшия съдебен съвет по чл. 186,
ал. 7 от Закона за съдебната власт.“
§ 4. В чл. 3 след думите „младши съдии“
съюзът „и“ се заменя със запетая и след
думите „младши прокурори“ се добавя „и
младши следователи.“
§ 5. В чл. 4 ал. 2 се изменя така:
„(2) Курсът на задължителното първоначално обучение може да започне и по-късно,
ако към месец септември на съответната
година конкурсната процедура за младши
съдии, младши прокурори или младши следователи не е приключила.“
§ 6. В чл. 5 след думите „младши съдии“
съюзът „и“ се заменя със запетая и след
думите „младши прокурори“ се добавя „и
младши следователи.“
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§ 7. В чл. 8, ал. 1, т. 1 думите „едномесечната му стипендия“ се заменят с „едномесечната сума по чл. 258, ал. 1 от Закона
за съдебната власт“.
§ 8. В основния текст на чл. 9, ал. 1 думите „суми за стипендия“ се заменят с „суми по чл. 258, ал. 1 от Закона за съдебната
власт“.
§ 9. В чл. 11, т. 3 думата „стипендиите“ се
заменя с думите „сумите по чл. 258, ал. 1 от
Закона за съдебната власт“.
§ 10. В чл. 12, ал. 2 след думите „младши
съдия“ съюзът „или“ се заменя със запетая
и след думите „младши прокурор“ се добавя
„или младши следовател“.
§ 11. В чл. 15, ал. 2, т. 3 след думите „да
уведоми“ се добавя „съответната колегия на“.
§ 12. Член 16 се изменя и допълва така:
1. В ал. 1 след думите „младши съдия“
съюзът „или“ се заменя със запетая и след
думите „младши прокурор“ се добавя „или
младши следовател“.
2. В ал. 2 след думите „младши съдии“ съюзът „и“ се заменя със запетая и след думите
„младши прокурори“ се добявя „и младши
следователи“.
3. В ал. 3 след думите „младши съдии“
съюзът „и“ се заменя със запетая, след думите
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„младши прокурори“ се добавя „и младши
следователи“, а след съюза „и“ преди думите
„Висшия съдебен съвет“ се добяват думите
„съответната колегия на“.
§ 13. Член 17 се изменя и допълва така:
1. В ал. 1 думата „стипендия“ се заменя
с думите „сумата по чл. 258, ал. 1 от Закона
за съдебната власт“.
2. В ал. 2 след думите „младши съдия“
съюзът „или“ се заменя със запетая и след
думите „младши прокурор“ се добавя „или
младши следовател“.
§ 14. В § 1 на допълнителната разпоредба
съюзът „или“ се заменя със запетая и след
думите „младши прокурор“ се добавя „или
младши следовател“.
Заключителна разпоредба
§ 15. Правилата за изменение и допълнение
на Правилата за обучението на кандидатите за младши съдии и младши прокурори
и за определяне на техния статус са одобрени с решение на Пленума на Висшия съдеб ен с ъве т по т. 32 о т п р о т окол № 3 о т
23.11.2017 г.
Представляващ ВСС:
Боян Магдалинчев
9237

С Т Р.

46

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 98

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ЗАПОВЕД № 8121з-1429
от 23 ноември 2017 г.
относно определяне размерите на допълнителните
възнаграждения за полагане на труд през нощта
между 22,00 ч. и 06,00 ч., за полагане на труд на
официални празници и за времето на разположение, условията и реда за тяхното изплащане
на държавните служители в Министерството на
вътрешните работи
На основание чл. 179, ал. 2 във връзка с ал. 1
от Закона за Министерството на вътрешните
работи (ЗМВР) нареждам:
1. За всеки отработен час през нощта или за
част от него между 22,00 и 06,00 ч. на държавните
служители се изплаща допълнително възнаграждение за нощен труд в размер 0,25 лв.
2. За работа през дните на официални празници,
независимо дали представлява извънреден труд
или не, на държавните служители се изплаща допълнително възнаграждение в размер на удвоения
размер на основното месечно възнаграждение.
3. Допълнителното възнаграждение по т. 2 се
определя, като основното месечно възнаграждение, определено към датата на полагане на труда,
се раздели на средномесечния брой работни дни
и числото осем. Полученият резултат се умножава по две и по броя отработени часове на
официален празник.
4. За времето, през което с писмена заповед
и/или график, издадени от съответния ръководител, държавният служител е на разположение
и се намира извън местоработата си на място,
определено в заповедта и/или графика, се изплаща
допълнително възнаграждение за всеки час или
част от него в размер 0,10 лв.
5. Допълнителните възнаграждения по т. 1,
2 и 4 се отчитат в часове и се изплащат след
предоставяне в съответните финансови звена на
протокол – приложение № 6 към чл. 31 от Наредба
№ 8121з-776 от 2016 г. за реда за организацията и
разпределянето на работното време, за неговото
отчитане, за компенсирането на работата извън
редовното работно време, режима на дежурство,
времето за отдих и почивките на държавните служители в Министерството на вътрешните работи.
6. Допълнителните възнаграждения по настоящата заповед се изплащат чрез автоматизираната
информационна система „Труд и работна заплата“
ведно с възнаграждението на служителите за
съответния месец.
Настоящата заповед отменя Заповед № 8121з791 от 28.10.2014 г. за определяне размерите на
допълнителните възнаграждения за полагане
на труд през нощта между 22,00 ч. и 06,00 ч., за
полагане на труд на официални празници и за
времето на разположение, условията и реда за
тяхното изплащане на държавните служители в
Министерството на вътрешните работи, изменена

със Заповед № 8121з-40 от 15.01.2015 г. (отменена
с Решение № 1694 от 17.02.2016 г. на Върховния
административен съд – ДВ, бр. 17 от 2016 г.),
Заповед № 8121з-663 от 5.06.2015 г. и Заповед
№ 8121з-437 от 28.04.2016 г. (отменена с Решение
№ 5937 от 12.05.2017 г. на Върховния административен съд – ДВ, бр. 49 от 2017 г.).
Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на заместник-министъра на вътрешните
работи Красимир Ципов.

9273

Министър:
В. Радев

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
ЗАПОВЕД № РД-18-668
от 10 ноември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Ярловци, община Трън, област Перник.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
9121
ЗАПОВЕД № РД-18-669
от 10 ноември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Бусинци, община Трън, област Перник.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
9122
ЗАПОВЕД № РД-18-670
от 10 ноември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Милкьовци, община Трън, област Перник.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
9123
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ЗАПОВЕД № РД-18-671
от 10 ноември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Могила, община Стара Загора, област Стара
Загора.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
9124
ЗАПОВЕД № РД-18-672
от 10 ноември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Трънково, община Раднево, област Стара Загора.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
9125
ЗАПОВЕД № РД-18-673
от 10 ноември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Бериево, община Севлиево, област Габрово.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
9126
ЗАПОВЕД № РД-18-674
от 10 ноември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Крушево, община Севлиево, област Габрово.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
9127
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ЗАПОВЕД № РД-18-675
от 10 ноември 2017 г.

На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Еленово, община Попово, област Търговище.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник”.
Изпълнителен директор:
М. Киров
9128
ЗАПОВЕД № РД-18-676
от 10 ноември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Мост, община Кърджали, област Кърджали.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
9135
ЗАПОВЕД № РД-18-677
от 10 ноември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри за
неурбанизираната територия в землището на с. Невестино, община Кърджали, област Кърджали.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
9136
ЗАПОВЕД № РД-18-678
от 10 ноември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Повет, община Кърджали, област Кърджали.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
9137
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ЗАПОВЕД № РД-18-679
от 10 ноември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Резбарци, община Кърджали, област Кърджали.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
9138

ЗАПОВЕД № РД-18-683
от 10 ноември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Долене, община Петрич, област Благоевград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
9142

ЗАПОВЕД № РД-18-680
от 10 ноември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Врело, община Момчилград, област Кърджали.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
9139

ЗАПОВЕД № РД-18-684
от 10 ноември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището
на с. Долно Спанчево, община Петрич, област
Благоевград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
9143

ЗАПОВЕД № РД-18-681
от 10 ноември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището
на с. Балабаново, община Момчилград, област
Кърджали.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
9140

ЗАПОВЕД № РД-18-685
от 13 ноември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Габровци, община Велико Търново, област
Велико Търново.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
За изпълнителен директор:
Ем. Ангелова
9144

ЗАПОВЕД № РД-18-682
от 10 ноември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището
на с. Соколино, община Момчилград, област
Кърджали.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
9141

ЗАПОВЕД № РД-18-686
от 13 ноември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището
на с. Дичин, община Велико Търново, област
Велико Търново.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
За изпълнителен директор:
Ем. Ангелова
9145
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ЗАПОВЕД № РД-18-687
от 13 ноември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Райковци, община Велико Търново, област
Велико Търново.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
За изпълнителен директор:
Ем. Ангелова
9146

ЗАПОВЕД № РД-18-691
от 13 ноември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Крушевска, община Кърджали, област Кърджали.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
За изпълнителен директор:
Ем. Ангелова
9150

ЗАПОВЕД № РД-18-688
от 13 ноември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Рътлина, община Омуртаг, област Търговище.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
За изпълнителен директор:
Ем. Ангелова
9147

ЗАПОВЕД № РД-18-692
от 13 ноември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Рани лист, община Кърджали, област Кърджали.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
За изпълнителен директор:
Ем. Ангелова
9151

ЗАПОВЕД № РД-18-689
от 13 ноември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Брош, община Кърджали, област Кърджали.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
За изпълнителен директор:
Ем. Ангелова
9148

ЗАПОВЕД № РД-18-693
от 13 ноември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Сватбаре, община Кърджали, област Кърджали.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
За изпълнителен директор:
Ем. Ангелова
9152

ЗАПОВЕД № РД-18-690
от 13 ноември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Илиница, община Кърджали, област Кърджали.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
За изпълнителен директор:
Ем. Ангелова
9149

ЗАПОВЕД № РД-18-694
от 13 ноември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Чеганци, община Кърджали, област Кърджали.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
За изпълнителен директор:
Ем. Ангелова
9153

С Т Р.

50

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 98

ЗАПОВЕД № РД-18-695
от 16 ноември 2017 г.

ЗАПОВЕД № РД-18-699
от 16 ноември 2017 г.

На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Бракьовци, община Годеч, област София.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Губеш, община Годеч, област София.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

За изпълнителен директор:
Ем. Ангелова

За изпълнителен директор:
Ем. Ангелова

9154

9158
ЗАПОВЕД № РД-18-696
от 16 ноември 2017 г.

ЗАПОВЕД № РД-18-700
от 16 ноември 2017 г.

На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Връдловци, община Годеч, област София.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Ропот, община Годеч, област София.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

За изпълнителен директор:
Ем. Ангелова

За изпълнителен директор:
Ем. Ангелова

9155

9159
ЗАПОВЕД № РД-18-697
от 16 ноември 2017 г.

ЗАПОВЕД № РД-18-701
от 16 ноември 2017 г.

На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Гинци, община Годеч, област София.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Разбоище, община Годеч, област София.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

За изпълнителен директор:
Ем. Ангелова

За изпълнителен директор:
Ем. Ангелова

9156

9160
ЗАПОВЕД № РД-18-698
от 16 ноември 2017 г.

ЗАПОВЕД № РД-18-702
от 16 ноември 2017 г.

На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Голеш, община Годеч, област София.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Каленовци, община Годеч, област София.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

За изпълнителен директор:
Ем. Ангелова

За изпълнителен директор:
Ем. Ангелова

9157

9161
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ЗАПОВЕД № РД-18-703
от 16 ноември 2017 г.

ЗАПОВЕД № РД-18-707
от 16 ноември 2017 г.

На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Равна, община Годеч, област София.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Снежина, община Провадия, област Варна.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

За изпълнителен директор:
Ем. Ангелова

За изпълнителен директор:
Ем. Ангелова

9162

9166
ЗАПОВЕД № РД-18-704
от 16 ноември 2017 г.

ЗАПОВЕД № РД-18-708
от 16 ноември 2017 г.

На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Солище, община Кърджали, област Кърджали.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Тутраканци, община Провадия, област Варна.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

За изпълнителен директор:
Ем. Ангелова

За изпълнителен директор:
Ем. Ангелова

9163

9167
ЗАПОВЕД № РД-18-705
от 16 ноември 2017 г.

ЗАПОВЕД № РД-18-709
от 16 ноември 2017 г.

На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Стремово, община Кърджали, област Кърджали.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Житница, община Провадия, област Варна.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

За изпълнителен директор:
Ем. Ангелова

За изпълнителен директор:
Ем. Ангелова

9164

9168
ЗАПОВЕД № РД-18-706
от 16 ноември 2017 г.

ЗАПОВЕД № РД-18-710
от 16 ноември 2017 г.

На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Венчан, община Провадия, област Варна.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Равна, община Провадия, област Варна.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

За изпълнителен директор:
Ем. Ангелова

За изпълнителен директор:
Ем. Ангелова

9165

9169
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ЗАПОВЕД № РД-18-711
от 16 ноември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Черковна, община Провадия, област Варна.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
За изпълнителен директор:
Ем. Ангелова
9170
ЗАПОВЕД № РД-18-712
от 16 ноември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение
и допълнение на Закона за кадастъра и имотния
регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия в землището на с. Хърсово,
община Сандански, област Благоевград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
За изпълнителен директор:
Ем. Ангелова
9171

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 632
от 28 септември 2017 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община е постъпило заявление вх. № ГР-94-А-10/29.07.2015 г. от Аделина
Григорова Димитрова, Цветанка Стойнева Ангелова и Румяна Стойнева Цветанова с искане за
разрешаване изработване на проект за подробен
устройствен план – ПРЗ за поземлен имот с
идентификатор 68134.2817.314 от кадастралната
карта на м. Кв. Обеля, район „Връбница“. Към
заявлението са приложени: задание; мотивирано
предложение; скица, издадена от СГКК; нотариален акт, удостоверение за наследници.
Със Заповед № РД-09-50-925 от 23.11.2015 г. на
главния архитект на Столична община е одобрено
задание и е разрешено да се изработи проект за
подробен устройствен план – план за регулация
и застрояване в обхвата на ПИ с идентификатор
68134.2817.314, м. Локва, м. Кв. Обеля, кв. 5, район „Връбница“, при спазване на изискванията
на отделите в НАГ.
Заповедта е изпратена за сведение и изпълнение до района и до заявителя с писмо изх.
№ ГР-94-А-10-[1]/24.11.2015 г.
С писмо изх. № РВР16-ВК08-43-[1]/20.01.2016 г.
от район „Връбница“ информират за приключила
процедура по обявяването на основание чл. 124б,
ал. 2 ЗУТ на Заповед № РД-09-50-925 от 23.11.2015 г.
на главния архитект на СО, с която е разрешено
изработването на ПУП.
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С ъ с з а я в л е н и е в х . № С А Г 16 -Г Р 0 0 - 42 3 [1]/27.01.2016 г. е внесен проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване
на м. Кв. Обеля, кв. 5, УПИ ХХVІІІ-314 – „За
ж.с.“, УПИ XXIX-314 – „За ж.с.“, УПИ ХХХ314 – „За ж.с.“, УПИ ХХХІ-314 – „За ж.с.“, УПИ
ХХХІІ-314 – „За ж.с.“, и създаване на улица от
о.т. 34д до о.т. 34ж, изработен върху кадастрална
карта, с приложена обяснителна записка.
Проектът е изпратен в район „Връбница“ за
съобщаване на основание чл. 128, ал. 3 ЗУТ с
писмо изх. № САГ16-ГР00-423-[2]/1.03.2016 г.
Със заявление вх. рeг. № САГ16-ГР00-423[3]/8.03.2016 г. са внесени съгласувания с „ЧЕЗ
Разпределение България“ – АД, от 27.01.2016 г.,
„Софийска вода“ – АД, от 02.2016 г., заснемане
по чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО, съгласувано с дирекция
„Зелена система“ – СО, от 27.01.2016 г.
С писмо изх. № РВР16-ВК08-437-[17]/14.07.2016 г.
район „Връбница“ е удостоверил, че проектът е
съобщен на заинтересованите страни и в законоустановения срок за обжалване няма постъпили
възражения. Приложени са разписен списък,
съобщения, протоколи и обратни разписки.
Проектът е съгласуван с отделите на Направление „Архитектура и градоустройство“.
С протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г-73/4.10.2016 г.,
т. 2, е взето решение за приемане на проекта и
изпращане в СОС за одобряване на основание
чл. 21, ал. 7 ЗОС.
При горната фактическа обстановка се установява от правна страна следното:
Искането за разрешаване изработването на
П У П – ПРЗ е направено от заинтересовани
лица по смисъла на чл. 124а, ал. 5 във връзка с
чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1 ЗУТ, съсобственици на
поземлен имот с идентификатор 68134.2817.314,
м. Локва, м. Кв. Обеля, от кадастралната карта
на м. Обеля, район „Връбница“.
Действащият подробен устройствен план на м.
Кв. Обеля е одобрен със Заповед № РД-09-50-668
от 9.12.1994 г., ЧЗРКП за кв. 5 и кв. 43 е одобрен
със Заповед № РД-09-50-491 от 5.08.1999 г. и Заповед № РД-09-50-204 от 27.04.2000 г.
Кадастралната карта е одобрена със Заповед
№ РД-18-39 от 20.07.2011 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.
Имот с идентификатор 68134.2817.314 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР)
на м. Локва – предмет на проекта, представлява
неурегулиран поземлен имот.
Съгласно представената скица на СГКК – София, трайното предназначение на територията е
„Земеделска“, а начинът на трайно ползване на
имота: „Нива“.
С представения проект се цели промяна на
предназначението на имота от земеделски в такъв
за неземеделски нужди.
С плана за регулация се предвижда отреждане
на УПИ XXVIII-314 – „За жилищно строителство“,
УПИ ХХІХ-314 – „За жилищно строителство“,
УПИ XXX-314 – „За жилищно строителство“,
УПИ ХХХІ-314 – „За жилищно строителство“,
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УПИ ХХХІІ-314 – „За жилищно строителство“, и
изменение на уличната регулация при о.т. 34д и
обособяване на задънена улица по о.т. 34д – 34ж
от кв. 5, м. С. Волуяк.
За горното е налице основание по чл. 17,
ал. 2, т. 1 ЗУТ.
Лицето (изход) към улица на новообразуваните
УПИ е предвидено да се осигури по новопредвидената улична регулация.
Изменението на ПУР е обусловено от урегулирането на имота – предмет на плана, и необходимостта от осигуряване на достъп до нови
УПИ, поради което основание за изменението е
нормата на чл. 134, ал. 1, т. 1 ЗУТ.
Предназначението на новите УПИ е „За ЖС“,
което отговаря на ОУП на СО/2009 г. и на устройствена категория по т. 4 („Жм“) 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.
С плана за застрояване в новоотредените УПИ
се предвижда ситуиране на жилищни сгради с
Н=10 м на пълни отстояния от регулационните
граници в съответствие със зона „Жм“ съгласно
ОУП на СО.
Предвид горното с проекта за план за застрояване не се допускат намалени разстояния
към съседни имоти и/или сгради, включително
през улица.
Предложеният проект е в съответствие с изиск
ванията на материалноправните разпоредби на
ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането им и е
спазена процедурата по допускане и обявяване.
Проектът е изработен при спазване изискванията на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и
съдържанието на устройствените планове.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 2 ЗУТ.
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.
Предвиденото с проекта – план за улична
регулация, представлява мероприятие от публичен характер съгласно чл. 21, ал. 1 ЗОС, поради
което компетентен да одобри проекта за плана
за регулация в случая на основание чл. 21, ал. 7
ЗОС е Столичният общински съвет.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 21,
ал. 1 и 7 ЗОС, чл. 136, ал. 1 във връзка с чл. 134,
ал. 1, т. 1 и ал. 2, чл. 110, ал. 1, т. 1, чл. 17, ал. 2,
т. 1, чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4, чл. 115, ал. 1 и 2,
чл. 108, ал. 5 ЗУТ, устройствена категория по
т. 4 от приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО и
протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г-73/4.10.2016 г., т. 2,
Столичният общински съвет реши:
1. Одобрява проект за план за регулация на
м. Кв. Обеля, кв. 5, обособяване на нови УПИ
XXVIII-314 – „За жилищно строителство“, УПИ
ХХІХ-314 – „За жилищно строителство“, УПИ
ХХХ-314 – „За жилищно строителство“, УПИ
ХХХІ-314 – „За жилищно строителство“, УПИ
Х Х ХІІ-314 – „За ж илищно строителство“, за
поземлен имот с идентификатор 68134.2817.314,
изменение на уличната регулация при о.т. 34д и
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обособяване на задънена улица по о.т. 34д – 34ж
съгласно приложения проект по червените, сините
и кафявите линии, цифри, текст и зачертавания.
2. Одобрява проект за план за застрояване за м.
Кв. Обеля, кв. 5, УПИ XXVIII-314 – „За жилищно
строителство“, УПИ ХХІХ-314 – „За жилищно
строителство“, УПИ XXX-314 – „За жилищно
строителство“, УПИ ХХХІ-314 – „За жилищно
строителство“, УПИ ХХХІІ-314 – „За жилищно
строителство“, съгласно приложения проект.
Въз основа на одобрения план за застрояване
не може да се издава виза за проектиране, да се
одобрява (съгласува) инвестиционен проект или
да се издава разрешение за строеж с допускане
на намалени разстояния към съседните имоти
и/или сгради, включително през улица.
Строително разрешение ще бъде издадено след
провеждане на процедури по ЗОЗЗ.
Решението и одобреният проект за подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столична община – Направление
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com),
на основание чл. 129, ал. 5 ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
Жалбите се подават в район „Връбница“ 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 Столична община.
Председател:
Е. Герджиков
9255

ОБЩИНА БРЕГОВО
ЗАПОВЕД № 96
от 13 юни 2017 г.
На основание чл. 44, ал. 2 във връзка с чл. 313,
ал. 5, т. 3, чл. 314, ал. 4, чл. 320, ал. 1 и чл. 322
от Закона за предучилищното и училищното
образование, чл. 10, ал. 1 и 3 от Наредба № 9 от
2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование след Решение
№ 37, взето с протокол № 06 от 30.05.2017 г. на
ОбС – гр. Брегово, поради преустановен образователно-възпитателен процес и липса на деца
закривам Детска градина – с. Балей, община
Брегово, област Видин, считано от 1.08.2017 г.
1. Недвижимото имущество на закритата детска
градина е публична общинска собственост – Акт
№ 11 от 20.12.2006 г. С опазването на недвижимото
имущество се задължава кметът на кметство
с. Балей.
2. Движимото имущество да се разпредели по
целесъобразност в останалите детски градини и
кметствата.
3. Задължителната документация на Детска
градина – с. Балей, община Брегово, област Видин, да се предаде от директора и да се съхранява
в ДГ „Детелина“.
Документите с дългосрочно справочно значение на закритата детска градина да се съхраняват до изтичане на определените им срокове
в приемащата детска градина.
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4. Децата от закритата детска градина да се
пренасочат към ДГ „Детелина“ – гр. Брегово,
докъдето има ежедневен специализиран транспорт.
5. Трудовоправните отношения на персонала
от закритата детска градина да се уредят съгласно
Кодекса на труда.

9304

Кмет:
М. Лалов

ЗАПОВЕД № 97
от 13 юни 2017 г.
На основание чл. 44, а л. 2 във връзка с
чл. 313, ал. 5, т. 3, чл. 314, ал. 4, чл. 320, ал. 1 и
чл. 322 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 10, ал. 1 и 3 от Наредба
№ 9 от 2016 г. за институциите в системата на
предучилищното и училищното образование
след Решение № 36, взето с протокол № 06 от
30.05.2017 г. на ОбС – гр. Брегово, поради преустановен образователно-възпитателен процес и
липса на деца закривам Детска градина „Тошо
Младенов“ – с. Връв, община Брегово, област
Видин, считано от 1.08.2017 г.
1. Недвижимото имущество на закритата
детска градина е публична общинска собственост – Акт № 313 от 19.08.2016 г. С опазването на
недвижимото имущество се задължава кметът
на кметство с. Връв.
2. Движимото имущество да се разпредели по
целесъобразност в останалите детски градини и
кметствата.
3. Задължителната документация на Детска
градина „Тошо Младенов“ – с. Връв, община Брегово, област Видин, да се предаде от директора
и да се съхранява в ДГ „Детелина“.
Документите с дългосрочно справочно значение на закритата детска градина да се съхраняват до изтичане на определените им срокове
в приемащата детска градина.
4. Децата от закритата детска градина да се
пренасочат към ДГ „Детелина“ – гр. Брегово,
докъдето има ежедневен специализиран транспорт.
5. Трудовоправните отношения на персонала
от закритата детска градина да се уредят съгласно
Кодекса на труда.

9305

Кмет:
М. Лалов

ЗАПОВЕД № 98
от 13 юни 2017 г.
На основание чл. 44, ал. 2 във връзка с чл. 313,
ал. 5, т. 3, чл. 314, ал. 4, чл. 320, ал. 1 и чл. 322
от Закона за предучилищното и училищното
образование, чл. 10, ал. 1 и 3 от Наредба № 9 от
2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование след Решение
№ 38, взето с протокол № 06 от 30.05.2017 г. на
ОбС – гр. Брегово, поради преустановен образователно-възпитателен процес и липса на деца
закривам Детска градина „Слънце“ – с. Косово, община Брегово, област Видин, считано от
1.08.2017 г.
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1. Недвижимото имущество на закритата детска
градина е публична общинска собственост – Акт
№ 200 от 27.02.2013 г. С опазването на недвижимото
имущество се задължава кметът на кметство
с. Косово.
2. Движимото имущество да се разпредели по
целесъобразност в останалите детски градини и
кметствата.
3. Задължителната документация на Детска
градина „Слънце“ – с. Косово, община Брегово,
област Видин, да се предаде от директора и да
се съхранява в ДГ „Детелина“.
Документите с дългосрочно справочно значение на закритата детска градина да се съхраняват до изтичане на определените им срокове
в приемащата детска градина.
4. Децата от закритата детска градина да се
пренасочат към ДГ „Детелина“ – гр. Брегово,
докъдето има ежедневен специализиран транспорт.
5. Трудовоправните отношения на персонала
от закритата детска градина да се уредят съгласно
Кодекса на труда.
Кмет:
М. Лалов

9306

ОБЩИНА ДУПНИЦА
РЕШЕНИЕ № 151
от 27 октомври 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1, чл. 134, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1
ЗУТ и Решение № ІІ, т. 4 от протокол № 14 от
5.10.2017 г. на заседание на Общинския експертен
съвет по устройство на територията, проведено
на 5.10.2017 г., Общинският съвет – гр. Дупница,
реши:
Одобрява проект за изменение на подробен
устройствен план (ПУП) – план за улична регулация (ПУР) в обхват: улица с осови точки 1627
÷ 1628 ÷ 1658 ÷ 1659 ÷ 1649 (ПИ № 68789.605.443
по КК на гр. Дупница), между квартали 287, 288,
293 и 294 по регулационния план на гр. Дупница
(ул. Св. Никола).
С проекта се предвижда:
Новоп роек т и рани т е ули чнорег улац ионни
линии да се поставят в съответствие със съществуващите имотни граници по кадастрална карта,
одобрена със Заповед № 300-5-56 от 30.07.2004 г. на
изпълнителния директор на АГКК – Кюстендил.
Така изменената улица е с о.т. 1627а ÷ 1658 а ÷
1658 б ÷ 1658в ÷ 4002 а ÷ 1633 ÷ 4002 б ÷ 4002 в ÷
1649а ÷ 4008 а ÷ 1640.
С изменението широчината на улицата в
участъка о.т. 1627а ÷ 1658 а се променя от 7 м на
3,60 м и в участъка с о.т. 1658 б ÷ 1658в ÷ 4002 а ÷
1633 ÷ 4002 б ÷ 4002 в ÷ 1649а ÷ 4008 а ÷ 1640 от
6 м на 4,60 м.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Дупница до Административния съд – Кюстендил.
Председател:
Е. Гущеров
9249
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ОБЩИНА ПЕРНИК
РЕШЕНИЕ № 655
от 14 ноември 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Перник, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план и план за застрояване
(ПУП – ПП и ПЗ) за обект: Помпена станция и
довеждащ водопровод, с. Расник, община Перник.
С проекта за ПУП – ПП и ПЗ се засягат имоти:
000601 – нива за строителство, 035022 – пасище,
мера, 035020 – пасище, мера, 000312 – полски път,
000502 – широколистна гора, 036003 – пасище,
мера, 036002 – пасище, мера, 000313 – полски
път – общинска и частна собственост.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Перник, чрез кмета
на община Перник.
Председател:
И. Савов
9243

ОБЩИНА САМОКОВ
РЕШЕНИЕ № 1163
от 26 октомври 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и по протокол № 22 от заседание на ПК по устройство на територията
и екология Общинският съвет – гр. Самоков,
одобрява ПУП – парцеларен план за трасе на
кабелна линия, водопроводно и канализационно
отклонение за присъединяване на поземлен имот
с идентификатор № 03767.24.2 и УПИ I-6, кв. 60,
към техническата инфраструктура на с. Белчин,
община Самоков.
Председател:
С. Стойчева
9250
38. – Българската народна банка на основание
чл. 35 от Закона за БНБ и методика, приета с
Решение № 149 от 16.12.2004 г., изм. с решения
№ 118 от 26.11.2015 г. и № 37 от 16.03.2017 г. на
Управителния съвет на БНБ, обявява основен
лихвен процент (проста годишна лихва) в размер
0,00 на сто, считано от 1 декември 2017 г.
9328
58. – Министърът на правосъдието на основание чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната власт
обнародва:
СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за вещи лица от
комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния
район на Окръжния съд – Благоевград, и Административния съд – Благоевград, за 2018 г.
1. Клас „Криминалистически експертизи“
1.1. Криминалистически експертизи на писмени доказателства
Александър Методиев Спасов, експерт към
НИКК по дактилоскопия, трасология, балистика,
почеркови и технически експертизи на документи,
стаж в ОД на МВР – 27 години.
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Асен Йорданов Димитров, експерт към НИКК
по дактилоскопия, трасология, балистика, почеркови и технически експертизи на документи,
стаж в ОД на МВР – 31 години, доп. квалификация – сертификат за автоексперт.
Валери Димитров Стойков, експерт към НИКК
по дактилоскопия, трасология, балистика, почеркови и технически експертизи на документи,
стаж в ОД на МВР – 27 години.
Веселин Димитров Пасков, висше образование,
експерт към НИКК по дактилоскопия, трасология,
балистика, почеркови и технически експертизи
на документи, стаж в ОД на МВР – 30 години.
Димо Димитров Цанев, висше образование,
специалност инженер-химик, 21 години стаж
като вещо лице.
Ламбро Христов Ламбрев – висше образование,
експерт в ГПУ – Петрич, експерт-криминалист.
Стефан Георгиев Златинов – висше образование,
експерт в ГПУ – Петрич, експерт-криминалист.
Георги Костадинов Муртев – висше образование, специалност – инженер-технолог, трудов
стаж – 28 години в ОД на МВР – Благоевград,
пенсионер, експерт-криминалист – дактилоскопия, трасология, балистика, почеркови и технически експертизи.
Анастас Димитров Гацев – висше образование,
специалност – инженер-химик, трудов стаж по
специалността – 19 години в ОД на МВР – Благоевград, пенсионер, експерт-криминалист – дактилоскопия, трасология, балистика, почеркови и
технически експертизи.
1.2. Трасологични eкспeртизи
Александър Методиев Спасов, експерт към
НИКК по дактилоскопия, трасология, балистика,
почеркови и технически експертизи на документи,
стаж в ОД на МВР – 27 години.
Асен Йорданов Димитров, експерт към НИКК
по дактилоскопия, трасология, балистика, почеркови и технически експертизи на документи,
стаж в ОД на МВР – 31 години, доп. квалификация – сертификат за автоексперт.
Валери Димитров Стойков, експерт към НИКК
по дактилоскопия, трасология, балистика, почеркови и технически експертизи на документи,
стаж в ОД на МВР – 27 години.
Веселин Димитров Пасков, висше образование,
експерт към НИКК по дактилоскопия, трасология,
балистика, почеркови и технически експертизи
на документи, стаж в ОД на МВР – 30 години.
Георги Костадинов Муртев – висше образование, специалност – инженер-технолог, трудов
стаж – 28 години в ОД на МВР – Благоевград,
пенсионер, експерт-криминалист – дактилоскопия, трасология, балистика, почеркови и технически експертизи.
Анастас Димитров Гацев – висше образование,
специалност – инженер-химик, трудов стаж по
специалността – 19 години в ОД на МВР – Благоевград, пенсионер, експерт-криминалист – дактилоскопия, трасология, балистика, почеркови и
технически експертизи.
1.3. Съдебно-балистични експертизи
Александър Методиев Спасов, експерт към
НИКК по дактилоскопия, трасология, балистика,
почеркови и технически експертизи на документи,
стаж в ОД на МВР – 27 години.
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Асен Йорданов Димитров, експерт към НИКК
по дактилоскопия, трасология, балистика, почеркови и технически експертизи на документи,
стаж в ОД на МВР – 31 години., доп. квалификация – сертификат за автоексперт.
Валери Димитров Стойков, експерт към НИКК
по дактилоскопия, трасология, балистика, почеркови и технически експертизи на документи,
стаж в ОД на МВР – 27 години.
Веселин Димитров Пасков, висше образование,
експерт към НИКК по дактилоскопия, трасология,
балистика, почеркови и технически експертизи
на документи, стаж в ОД на МВР – 30 години.
Георги Костадинов Муртев – висше образование, специалност – инженер-технолог, трудов
стаж – 28 години в ОД на МВР – Благоевград,
пенсионер, експерт-криминалист – дактилоскопия, трасология, балистика, почеркови и технически експертизи.
Анастас Димитров Гацев – висше образование,
специалност – инженер-химик, трудов стаж по
специалността – 19 години в ОД на МВР – Благоевград, пенсионер, експерт-криминалист – дактилоскопия, трасология, балистика, почеркови и
технически експертизи.
1.4. Дактилоскопни експертизи
1.5. Биометрични криминалистични експертизи
Александър Методиев Спасов, експерт към
НИКК по дактилоскопия, трасология, балистика,
почеркови и технически експертизи на документи,
стаж в ОД на МВР – 27 години.
Асен Йорданов Димитров, експерт към НИКК
по дактилоскопия, трасология, балистика, почеркови и технически експертизи на документи,
стаж в ОД на МВР – 31 години, доп. квалификация – сертификат за автоексперт.
Валери Димитров Стойков, експерт към НИКК
по дактилоскопия, трасология, балистика, почеркови и технически експертизи на документи,
стаж в ОД на МВР – 27 години.
Веселин Димитров Пасков – висше образование, експерт към НИКК по дактилоскопия,
трасология, балистика, почеркови и техничес
ки експертизи на документи, стаж в ОД на
МВР – 30 години.
Георги Костадинов Муртев – висше образование, специалност – инженер-технолог, трудов
стаж – 28 години в ОД на МВР – Благоевград,
пенсионер, експерт-криминалист – дактилоскопия, трасология, балистика, почеркови и технически експертизи.
Анастас Димитров Гацев – висше образование,
специалност – инженер-химик, трудов стаж по
специалността – 19 години в ОД на МВР – Благоевград, пенсионер, експерт-криминалист – дактилоскопия, трасология, балистика, почеркови и
технически експертизи.
Александър Методиев Спасов, експерт към
НИКК по дактилоскопия, трасология, балистика,
почеркови и технически експертизи на документи,
стаж в ОД на МВР – 27 години.
Асен Йорданов Димитров, експерт към НИКК
по дактилоскопия, трасология, балистика, почеркови и технически експертизи на документи,
стаж в ОД на МВР – 31 години, доп. квалификация – сертификат за автоексперт.
Валери Димитров Стойков, експерт към НИКК
по дактилоскопия, трасология, балистика, почеркови и технически експертизи на документи,
стаж в ОД на МВР – 27 години.
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Веселин Димитров Пасков, висше образование,
експерт към НИКК по дактилоскопия, трасология,
балистика, почеркови и технически експертизи
на документи, стаж в ОД на МВР – 30 години.
2. Клас „Съдебномедицински експертизи“
2.1. Съдебномедицинска експертиза на труп
Камен Димитров Аврамов – висше образование, специалност „Медицина“, стаж 15 години;
допълнителна квалификация „Съдебна медицина“,
стаж като вещо лица – 14 години.
Яни Момчилов Златин – висше образование, специалност „Съдебна медицина“, трудов
стаж – 11 години.
Нидал Мохамед Ашрам – висше образование, специалност „Неврохирургия“, месторабота – МБА Л – Благоевг ра д, заемана длъжност – лекар-неврохирург, трудов стаж по специалността – 1 година в МБАЛ – Благоевград,
и 12 години в болница в Сирия.
2.2. Съдебномедицинска експертиза на телесни
повреди
Камен Димитров Аврамов – висше образование, специалност „Медицина“, стаж 15 години;
допълнителна квалификация „Съдебна медицина“,
стаж като вещо лица – 14 години.
Яни Момчилов Златин – висше образование, специалност „Съдебна медицина“, трудов
стаж – 11 години.
Нидал Мохамед Ашрам – висше образование, специалност „Неврохирургия“, месторабота – МБА Л – Благоевг ра д, заемана длъжност – лекар-неврохирург, трудов стаж по специалността – 1 година в МБАЛ – Благоевград,
и 12 години в болница в Сирия.
2.3. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход
Мая Иванова Кичева – 10 години стаж в областта на използването на ДНК анализ.
Николай Гинчев Тюфекчиев – 15 години стаж
в областта на криминалистиката и прилагането на
ДНК анализа при разследвания и спорни случаи
за родителски произход.
Борис Петров Шахов – висше образование,
специалност „Молекулярна биология“, специализация – микробиология, трудов стаж – 5 години.
2.4. Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека
Мая Иванова Кичева – 10 години стаж в областта на използването на ДНК анализ.
Николай Гинчев Тюфекчиев – 15 години стаж
в областта на криминалистиката и прилагането на
ДНК анализа при разследвания и спорни случаи
за родителски произход.
Борис Петров Шахов – висше образование,
специалност „Молекулярна биология“, специализация – микробиология, трудов стаж – 5 години.
2.5. Съдебномедицинска експертиза по писмени данни
Нидал Мохамед Ашрам – висше образование, специалност „Неврохирургия“, месторабота – МБА Л – Благоевг ра д, заемана длъжност – лекар-неврохирург, трудов стаж по специалността – 1 година в МБАЛ – Благоевград,
и 12 години в болница в Сирия.
Мая Иванова Кичева – висше образование,
специалност „Молекулярна и функционална био
логия“, квалификация – биохимик – клиничен
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химик, месторабота – „Проген“ – ООД, заемана
длъжност – управител и експерт, трудов стаж
24 години.
2.6. Съдебномедицинска експертиза за телесно
здраве
Александър Димитров Попов, специалност
„Х и ру рг и я“ – х и ру рг и ч но о т делен ие – с та ж
13 години.
Анатоли Михайлов Тачов – висше образование – медицина, специалност – лекар, трудов
стаж – 13 години.
Георги Иванов Икономов – висше образование – специалност „Хирургия“, трудов стаж
15 години.
Нидал Мохамед Ашрам – висше образование, специалност „Неврохирургия“, месторабота – МБА Л – Благоевг ра д, заемана длъжност – лекар-неврохирург, трудов стаж по специалността – 1 година в МБАЛ – Благоевград,
и 12 години в болница в Сирия.
Петър Йорданов Георгиев – висше образование, специалност „Медицина“, месторабота – Специализирана болница за активно лечение по пневмофтизиатрия – управител; трудов стаж – 27 години; допълнителна квалификация – специалист
по пневмология и фтизиатрия и специалист по
вътрешни болести.
3. Клас „Съдебна експертиза на психичното
състояние“
3.1. Съдебнопсихиатрична експертиза
Адриана Благоева Солакова – специалност
„Психиатрия“ – „ОДПЗС“ – ЕООД, Благоевград,
началник на отделение – трудов стаж 21 години.
Антония Невенова Иванова – специалност
„Психиатрия“ – психиатрични експертизи, стаж
8 години, ОДПЗС – Благоевград.
Валентина Василева Ковачка – ОДПЗС – Благоевград, лекар-ординатор – психични заболявания, стаж 14 години.
Георги Димитров Димитров – специалност
„Психиатрия“ – стаж 7 години в „ОДПЗС“ –
ЕООД, Благоевград.
Кармен Дима – специалност „Психиатрия“,
трудов стаж – 8 години.
Керстин Спасова Кацарска – специалност
„Психиатрия“, трудов стаж – над 20 години.
Мария Теодосиева Кунчева-Христова – специалност „Психиатрия“, трудов стаж – 11 години – лекар-ординатор.
Радой Захариев Милев, специалност „Пси
хиатрия“, стаж – 32 години.
Юлия Ангелова Ангова – висше образование,
специалност „Психиатрия“, трудов стаж – 8 години.
Ангелинка Давидкова Кожухарова – висше
образование, специалност „Психиатрия“, свободно
практикуваща – ИПСМП по психиатрия „Д-р
Ангелинка Давидкова“, трудов стаж – 32 години.
3.2. Съдебнопсихологична експертиза
Анета Димитрова Георгиева – висше образование, специалност „Психология“, стаж – 5 години.
Бойко Максимов Николов, висше образование,
специалност „Съдебна психология“ (съдебно
пси холог и ческ и експерт изи), ЮЗУ „Неофи т
Рилски“ – преподавател – 20 години.
Васил Георгиев Мадолев – висше образование,
специалност „Педагогика“ със специализация
„Психология“, стаж – 32 години.
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Весела Петрова Мелниклийска – психолог,
допълнителна специализация – „Социална психология“, курс по клинична и консултативна
психология.
Даниела Иванова Григорова – висше образование, специализация „Социална психология“, доп.
квалификация „Съдебна психология (съдебнопсихологически експертизи)“ – стаж като вещо
лице – 5 години.
Десислава Асенова Иванова – висше образование, специалност „Психология“, притежаваща
сертификати – психосоциални интервенции при
зависими пациенти; употреба и злоупотреба и
зависимост от амфетамини и метамфетамини,
световна епидемия; взаимоотношения в екипа и
ефективна комуникация; доктор по педагогическа
и възрастова психология; стаж – 10 години.
Дора Стоименова Ангелова – висше образование, специалност – психолог, професионална
квалификация – курс по клинична и консултативна психология – защитена дипломна работа на
тема „Физиологичен афект – наказателноправни
аспекти“, стаж като вещо лице – 6 години.
Калина Крумова Ергина – специалност „Психология“, стаж – 5 години
Марияна Димитрова Андонова – висше образование, специалност „Психология“, трудов
стаж – 11 години като психолог.
Недялка Кръстева Ангушева – висше образование, специалност „Социална психология“,
стаж – 9 години.
Силвия Савова Митева – висше образова
ние, специалност „Психология“, настояща работа – Дневен център за възрастни с увреждания – психо-социални услуги, заемана длъжност – психолог, трудов стаж – 8 години.
Гергана Васкова Станоева – висше образование, специа лност „Пси хологи я“, магист ър
по социална и юридическа психология, месторабота – ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоев
град – асистент, д-р по психология, трудов стаж –
5 години.
Христина Звонкова Ангелова – висше образование, специалност „Психология“, специализация – „Социална психология“, месторабота – ЕТ
„Акад. Л. Стоянов“, Благоевград – педагогически
съветник, трудов стаж – 10 години.
Христо Йорданов Йорданов – висше образование, специалност – психология, социална
психология и социална превенция, социална
педагогика и социално подпомагане, философия,
месторабота – ДЦВУ – с. Ласкарево, община
Сандански, заемана длъжност – психолог, трудов
стаж – 21 години.
Райна Кръстева Петрова-Матиня – висше
образование, специалност „Юридическа психология“, месторабота – Дневен център „Света Неделя“, заемана длъжност – психолог, трудов стаж –
8 години.
3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза
3.4. Съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни
4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“
4.1. Съдебносчетоводна експертиза
Александър Василев Чомаков – висше образование – счетоводна отчетност, трудов стаж –
25 години.
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Василка Сотирова Иванова – счетоводство и
контрол, „ССБ – Счетоводна къща – БД“, трудов
стаж – 37 години.
Венет ка Коста динова Йовчева-Харизанова – висше образование, счетоводна отчетност,
стаж 23 години, оценка на държавни и общински
предприятия, преобразувани или непреобразувани
в търговски дружества.
Вергил Георгиев Божиков – висше образование, специалност „Счетоводна отчетност“, квалификация – икономист – трудов стаж – 40 години.
Веско Любенов Стойчев – специалност „Счетоводство и контрол“, трудов стаж – 21 години.
Виктор Томов Рашев – висше образование,
счетоводство и контрол, допълнителна квалификация – лицензиран оценител на недвижими
имоти, трудов стаж – 25 години.
Десислава Иванова Димитрова – висше образование – специалност „Счетоводство и контрол“,
трудов стаж по специалността – над 5 години.
Димитър Аспарухов Юруков – съдебносчетоводни експертизи.
Ж и вка Вен г елова Па н дева, спец иа л нос т
„Счетоводство на банките“, съдебносчетоводни
експертизи, стаж – 38 години.
Иван Любенов Георгиев – висше образование, специалност „Счетоводство и контрол“,
стаж – 14 години.
Катя Филипова Милушева – висше образование, специалност „Счетоводство и контрол“,
трудов стаж по специалността – 6 години.
Надежда Миланова Стойчева – висше образование, специалност „Счетоводство и контрол“,
стаж – 5 години.
Росица Кирилова Велинова – стопанско управление, ОДПЗС, Благоевград, главен счетоводител – ОДПЗС, стаж – 10 години.
Силвия Свиленова Йовчева – висше образование, специалност „Счетоводство и контрол“,
стаж – 15 години.
Соня Илиева Тахова – счетоводна отчетност,
стаж – 27 години.
Софрони Георгиев Атанасов – висше образование, специалност „Счетоводна отчетност“,
ста ж – 17 години, допълнителна к ва лификация – оценител на финансови институции.
Стефан Иванов Налджиев – висше образование – специалност „Счетоводство и контрол“,
стаж – 9 години, доп. квалификация – оценка на
машини и съоръжения.
Стефка Костадинова Сарандева – висше образование, специалност „Счетоводство и контрол“,
трудов стаж по специалността – над 10 години.
Стойчо Георгиев Темелков – висше образование, специалност „Счетоводна отчетност“, трудов
стаж по специалността – 24 години.
Стояна Венчова Иванова – висше образование, специалност „Счетоводство и контрол“,
трудов стаж по специалността – 9 години.
Янко Стойчев Чукарски, висше образование,
счетоводна отчетност – трудов стаж – 33 години.
Анна Михова Донкова – висше образование,
специалност „Счетоводство и контрол“, трудов
стаж – 9 години.
Роза Славчова Дюлгерова – висше образование, специалност „Икономист-счетоводител“,
трудов стаж 31 години.
Димитър Янакиев Чучулигов – висше образование, специалност „Счетоводство и контрол“,
трудов стаж – 9 години.
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Зорка Стефанова Кирилова – средно специално образование, специалност „Икономист-счетоводител“, трудов стаж – 9 години.
Станка Георгиева Георгиева – висше образование, специалност „Счетоводство и контрол“,
трудов стаж 40 години.
Костадин Георгиев Николов – висше образование, специалност – икономист-финансист,
трудов стаж – 9 години.
Венета Иванова Боянска – висше образование,
специалност – икономист – счетоводна отчетност, трудов стаж – 30 години.
Китан Георгиев Китанов – висше образование,
специалност „Финанси“, оценка на недвижими
имоти, трудов стаж – 9 години.
Спас Кирилов Ваклинов – висше образование,
специалност „Счетоводна отчетност“, трудов
стаж – 34 години.
Иван Асенов Найденов – месторабота – ТД
на НАП – главен инспектор по приходите, вис
ше образование, специалност „Счетоводство и
контрол“, трудов стаж – 21 години.
Виктория Михайловна Богданска – висше
образование, специалност „Счетоводство и контрол“, трудов стаж – 8 години.
Венета Кирилова Младенова – висше образование, специалност „Счетоводство и контрол“,
трудов стаж – 30 години.
Георги Аспару хов Янков – висше образование, специалност „Финанси“, допълнителна
квалификация – оценка на недвижими имоти,
притежаващ сертификат „Експерт по съдебносчетоводни и финансово-ценови експертизи“,
трудов стаж – 5 години.
Десислава Борисова Боядж ийска – висше
образова н ие, спец иа л нос т „С че т оводс т во и
контрол“, настояща месторабота – „Видес Комерс“ – ООД, заемана длъжност – счетоводител,
трудов стаж – 14 години.
Велин Стоилов Кръстев – висше образование,
специалност „Аграрикономист“, допълнителна
квалификация – външен експерт по мярка 143
„Предоставяне на съвети и консултиране в земеделието в България и Румъния“ по ПРСР, трудов
стаж – 22 години.
Рилка Тодорова Коцакова – висше образование, специалност – икономист-счетоводител,
допълнителна квалификация – дипломиран експерт-счетоводител, дипломиран одитор, трудов
стаж – 29 години.
Георги Иванов Коцаков – висше образование, специалност – икономист-счетоводител,
месторабота – Община Разлог, заемана длъжност – директор на дирекция „Приходи“, трудов
стаж – 29 години.
Румяна Стефанова Величкова – висше образоване, специалност – икономист по строителството,
трудов стаж – 5 години
Славейко Андреев Въчков – висше образование, специалност – планиране и прогнозиране,
трудов стаж по специалността – 38 години, стаж
като вещо лице – една година.
Тодор Георгиев Мушев – висше образование,
специалност „Икономика на труда“ на Ленинградския финансово-икономически инстит у т
„Н. Вознесенски“, трудов стаж по специалността – 31 години.
Иванка Иванова Тимева – висше образование, специалност – счетоводна отчетност, трудов
стаж – 25 години, сертификат – „Финансов и
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кредитен анализ“, „Стандарт за разпознаване и
стандарт за годност на български банкноти и
разменни монети“, завършен курс за валутни
касиери.
Лиляна Савова Доленска – висше образование,
специалност „Счетоводство и контрол“, трудов
стаж по специалността – 10 години, месторабота
„ЛИБО Консулт“ – ООД.
Бойко Младенов Доленски – висше образование, специалност „Счетоводство и контрол“,
трудов стаж по специалността – 10 години, месторабота „Консултантски клъстер Веритас“ – ООД,
сертификат за оценка на търговски предприятия
и вземания.
Надка Илиева Китанова, висше образование,
специалност „Счетоводство и контрол“, трудов
стаж – 33 години, месторабота – Министерство
на околната среда и водите – главен вътрешен
одитор.
Емил Димитров Нейков – висше образование,
специалност „Счетоводство и контрол“, трудов
стаж – 15 години, стаж като вещо лице – 10 години, самоосигуряващ се, притежаващ документ
за достъп до класифицирана информация.
Богдана Василева Златкова – висше образование – специалност „Икономика и управление на
транспорта“, трудов стаж – 8 години, месторабота
„Водоснабдяване и канализация“ – ЕООД, Благоевград, заемана длъжност – вътрешен одитор,
притежаван сертификат за вътрешен одитор в
публичния сектор.
Весела Георгиева Николова – висше образование, специалност „Счетоводство и контрол“, безработна, трудов стаж – 26 години, допълнителна
квалификация – оценител на недвижими имоти.
Александър Пламенов Динчев – висше образование, специалност „Счетоводство и контрол“,
месторабота – Областна администрация – Благоевград, заемана длъжност – главен счетоводител,
трудов стаж – 6 години.
Мария Христова Десподска – висше образование, специалност „Счетоводна отчетност“, пенсио
нер, допълнителна квалификация – оценител на
стоки и услуги, трудов стаж – 35 години.
Мария Славчова Григорова – висше образование, специалност „Счетоводна отчетност“, професионална квалификация – съдебносчетоводен
експерт, пенсионер, трудов стаж – 14 години.
Христо Славев Христов – висше образование, специалност „Икономика на труда“, трудов
стаж – 5 години.
Калин Георгиев Дюлгеров – висше образование, специалност „Счетоводство и контрол“, месторабота – „Счетоводна къща Нове-96“ – ООД – управител, трудов стаж – 13 години.
Живка Василева Бикова-Пенева – висше образоване, специалност – икономист, плановик/
синтет ик, месторабота – Омбудсман на РБ,
началник-отдел (ФСС) и главен счетоводител,
трудов стаж – 37 години.
Галя Асенова Стоилова – висше образование,
специалност „Икономика на вътрешната търговия“, специализация – икономика, управление,
организация и технология на търговската дейност,
трудов стаж – 35 години.
Албена Фердинандова Сотирова – висше образование, специалност „Организация на производството и управление на промишлеността“, следдипломна квалификация – съдебносчетоводен
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експерт, сертификат „Международни счетоводни
стандарти“, месторабота – „Благоустройствени
строежи“ – ООД, Благоевград – отчетник – счетоводство, трудов стаж – 30 години.
Виолета Иванова Докузова – висше образование, специалност – икономист – финанси и
кредит, месторабота – ЕТ „Алфа ВИ“, заемана
длъжност – управител, трудов стаж – 36 години,
оценител на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в
търговски дружества; оценител на недвижими
имоти, оценка на машини и съоръжения, активи – движимо имущество, методология, проблеми
и аспекти.
Костадин Петров Михайлов – висше образование, специалност – икономист-счетоводител,
месторабота – Професионална гимназия по транспорт, заемана длъжност – главен счетоводител,
трудов стаж – 30 години.
Костадин Благоев Спасов – висше образование, специалност – икономист-счетоводител,
месторабота – Общинска администрация – Сандански, заемана длъжност – главен вътрешен
одитор, трудов стаж – 17 години.
Гергана Бойкова Байрактарска – висше образование, специалност – икономист, месторабота – Дирекция „Регионална служба по заетостта“ – Благоевград, заемана длъжност – старши
експерт-счетоводител, трудов стаж – 5 години.
Костадин Борисов Шумантов – висше образование, специалност „Счетоводна отчетност“, допълнителна квалификация – съдебносчетоводни
експертизи, трудов стаж – 35 години, безработен.
Роза Методиева Христова – висше образование, специалност „Счетоводство и контрол“,
трудов стаж – 30 години.
Елена Маринова Цветкова – висше образование, специалност „Финансово-счетоводна
дейност на фирмите“, трудов стаж по специалността – 9 години.
Таня Боянова Янкова – висше образование,
специалност „Финанси“ и „Счетоводство и контрол“, месторабота – ЕТ „Димитър Янков – Кенеди Метал“, заемана длъжност – главен счетоводител, трудов стаж – 20 години.
4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза
Блажка Сотирова Шапкова – висше образование, специалност „Икономика и управление на
кооперациите“ – счетоводни и финансово-ценови
експертизи.
Бранимира Георгиева Христова – висше образование, специалност „Организация на производството и управление в промишлеността“, доп.
квалификация „Проектиране на АСУ“; „Оценител
на цели държавни и общински предприятия“,
стаж – 25 години.
Валери Николов Миков – висше образование – специалност – икономист МТС, трудов
стаж – 24 години.
Вангелия Григорова Серафимова – висше
образование, специалност – икономист-счетоводител; стаж – 26 години.
Величка Крумова Кадурина – висше образование – специалност – икономист, организатор на
промишленото производство, трудов стаж като
главен счетоводител – 16 години.
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Георгица Димитрова Цветкова – висше образование, специалност – икономист, стаж по
специалността – 27 години.
Димитрина Георгиева Митрева – висше образование, специалност „Финанси“, трудов стаж –
8 години, допълнителна квалификация – оценител на машини и съоръжения.
Димитър Владимиров Николов – висше образование, специалност „Икономика и организация
на селското стопанство“, оценител на земеделски
земи и оценител на цели държавни и общински
предприятия.
Здравка Атанасова Попандонова – средно специално образование, специалност „Икономика,
планиране и отчетност“ – 18 години стаж.
Йорданка Кръстева Междуречка – доп. квалификация „Одиторски контрол на банки“ – трудов
стаж – 40 години.
Красимира Димитрова Перухова – специалност „Финанси“, стаж – 7 години.
Лазар Андреев Андреев – висше образование, специалност „Финанси“, доп. квалификация – оценка на недвижими имоти.
Любомир Цветков Йотов – международни
икономически отношения, митническа и вътреш
нотърговска дейност, митнически режими и
процедури, митнически и валутни нарушения.
Мария Крумова Субашева – висше образование, специалност – икономист, организатор на
промишленото производство, стаж – 8 години.
Нина Симеонова Марчева – висше образование, икономически експертизи.
Пенчо Георгиев Кирчев – висше образование,
специалност „Икономика и организация на труда“,
стаж – 17 години.
Роза Любомирова Давидкова – финанси и кредит; ОКС – Благоевград, гл. счетоводител – трудов стаж – 37 години.
Румяна Вангелова Зъкова – висше образование – специалност „Финанси“, главен счетоводител, трудов стаж по специалността – 25 години.
Снежана Георгиева Симонска-Ковачева, висше
образование: „Финанси и кредит“, „Строителство
и архитектура“, 39 години стаж като директор
на „ФСДУС“, сертификат – оценител на земеделски земи.
Сотир Сотиров Хаджиев – висше образование,
специалност „Икономика на промишленост
та“ – 29 години трудов стаж.
Стойне Николов Попов – икономическо планиране и отчетност на търговията и промишлеността – 43 години.
Роза Славчова Дюлгерова – висше образование, специалност „Икономист-счетоводител“,
трудов стаж – 31 години.
Зорка Стефанова Кирилова – средно специално образование, специалност „Икономист-счетоводител“, трудов стаж – 9 години.
Първан Василев Първанов – висше обра
зование, икономист-счетоводител, трудов стаж –
20 години.
Костадин Георгиев Николов – висше образование, специалност – икономист-финансист,
трудов стаж – 9 години.
Георги Андонов Манолев – висше образование,
икономист-счетоводител, трудов стаж – 28 години.
София Крумова Граченова – висше образование, специалност „Икономика и управление на
търговията“, икономист, трудов стаж – 20 години.
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Благомир Иванов Томов – висше образование, специалност икономист – „Икономика и
организация на труда“, трудов стаж – 18 години,
допълнителна квалификация – оценител на недвижими имоти и земеделски земи.
Китан Георгиев Китанов – висше образование,
специалност „Финанси“, оценка на недвижими
имоти, трудов стаж – 9 години.
Спас Кирилов Ваклинов – висше образование,
специалност „Счетоводна отчетност“, трудов
стаж – 34 години.
Росен Борисов Хаджиев – висше образование, специалност „Финанси и кредит“, трудов
стаж – 20 години.
Илиана Димитрова Янкова – висше образование, специалност „Финанси“; специализация – банково дело; трудов стаж – 13 години.
Иван Асенов Найденов – месторабота – ТД
на НАП – главен инспектор по приходите, вис
ше образование; специалност „Счетоводство и
контрол“; трудов стаж – 21 години.
Огнян Иванов Андонов – висше образование,
специалност „Организация на производството и
управление в промишлеността“, допълнителна
квалификация – банки и банково дело, трудов
стаж – 34 години.
Венета Кирилова Младенова – висше образование, специалност „Счетоводство и контрол“,
трудов стаж – 30 години.
Борислав Стоянов Коларов – висше образование, специалност „Финанси“, допълнителна
квалификация – оценка на земеделските земи,
подобренията върху тях и трайните насаждения, месторабота – „Сосиете Женерал Експресбанк“ – АД – отговорник-офис, трудов стаж –
19 години.
Георги Аспарухов Янков – висше образование,
специалност „Финанси“, допълнителна квалификация – оценка на недвижими имоти, притежаващ
сертификат „Експерт по съдебносчетоводни и
финансово-ценови експертизи“.
Георги Иванов Коцаков – висше образование, специалност – икономист-счетоводител,
месторабота – Община Разлог, заемана длъжност – директор на дирекция „Приходи“, трудов
стаж – 29 години.
Славейко Андреев Въчков – висше образование, специалност „Планиране и прогнозиране“,
трудов стаж по специалността – 38 години, стаж
като вещо лице – една година.
Донка Георгиева Милкова – висше образование, специалност „Проучване на полезни изкопаеми“, квалификация – инженер-геолог – проу чвател, прек валификаци я „Застрахователен
мениджмънт“, оценител на машини и съоръжения в сферата на минната промишленост
и строителството, трудов стаж – в сферата на
промишлеността – 7 години, и в сферата на застраховането – 10 години.
Иванка Иванова Тимева – висше образование,
специалност „Счетоводна отчетност“, трудов
стаж – 25 години, сертификат „Финансов и кредитен анализ“, „Стандарт за разпознаване и стандарт
за годност на български банкноти и разменни
монети“, завършен курс за валутни касиери.
Лиляна Савова Доленска – висше образование,
специалност „Счетоводство и контрол“, трудов
стаж по специалността – 10 години, месторабота
„ЛИБО Консулт“ – ООД.
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Бойко Младенов Доленски – висше образование, специалност „Счетоводство и контрол“,
трудов стаж по специалността – 10 години, месторабота „Консултантски клъстер Веритас“ – ООД,
сертификат за оценка на търговски предприятия
и вземания.
Надка Илиева Китанова – висше образование,
специалност „Счетоводство и контрол“, трудов
стаж – 33 години, месторабота – Министерство
на околната среда и водите – главен вътрешен
одитор.
Емил Димитров Нейков – висше образование,
специалност „Счетоводство и контрол“, трудов
стаж – 15 години, стаж като вещо лице – 10 години, самоосигуряващ се, притежаващ документ
за достъп до класифицирана информация.
Богдана Василева Златкова – висше образование – специалност „Икономика и управление на
транспорта“, трудов стаж – 8 години, месторабота
„Водоснабдяване и канализация“ – ЕООД, Благоевград, заемана длъжност – вътрешен одитор,
притежаван сертификат за вътрешен одитор в
публичния сектор.
Весела Георгиева Николова – висше образование, специалност „Счетоводство и контрол“, безработна, трудов стаж – 26 години, допълнителна
квалификация – оценител на недвижими имоти.
Александър Пламенов Динчев – висше образование – специалност „Счетоводство и контрол“,
месторабота – Областна администрация – Благоевград, заемана длъжност – главен счетоводител,
трудов стаж – 6 години.
Мария Христова Десподска – висше образование, специалност „Счетоводна отчетност“, пенсионер, допълнителна квалификация – оценител на
стоки и услуги, трудов стаж – 35 години.
Мария Славчова Григорова – висше образование, специалност „Счетоводна отчетност“, професионална квалификация – съдебносчетоводен
експерт, пенсионер, трудов стаж – 14 години.
Виолета Христова Василева – Талупска – вис
ше образование, специалност „Статистика“, месторабота – ЕТ „Иван Талупски“ – счетоводител
на граждански договор, трудов стаж – 13 години, сертификат „Международни счетоводни
стандарти“.
Христо Славев Христов – висше образование, специалност „Икономика на труда“, трудов
стаж – 5 години.
Калин Георгиев Дюлгеров – висше образование, специалност „Счетоводство и контрол“, месторабота – „Счетоводна къща Нове-96“ – ООД – управител, трудов стаж – 13 години.
Живка Василева Бикова-Пенева – висше образоване, специалност – икономист, плановик/
синтет ик, месторабота – Омбудсман на РБ,
началник-отдел (ФСС) и главен счетоводител,
трудов стаж – 37 години.
Галя Асенова Стоилова – висше образование,
специалност „Икономика на вътрешната търговия“, специализация – икономика, управление,
организация и технология на търговската дейност,
трудов стаж – 35 години.
Албена Фердинандова Сотирова – висше образование, специалност „Организация на производството и управление на промишлеността“, следдипломна квалификация – съдебносчетоводен
експерт, сертификат „Международни счетоводни
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стандарти“, месторабота – „Благоустройствени
строежи“ – ООД, Благоевград – отчетник – счетоводство, трудов стаж – 30 години.
Виолета Иванова Докузова – висше образование, специалност – икономист – финанси и
кредит, месторабота – ЕТ „Алфа ВИ“, заемана
длъжност – управител, трудов стаж – 36 години,
оценител на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в
търговски дружества; оценител на недвижими
имоти, оценка на машини и съоръжения, активи – движимо имущество, методология, проблеми
и аспекти.
Костадин Петров Михайлов – висше образование, специалност – икономист-счетоводител,
месторабота – Професионална гимназия по транспорт, заемана длъжност – главен счетоводител,
трудов стаж – 30 години.
Костадин Благоев Спасов – висше образование, специалност – икономист-счетоводител,
месторабота – Общинска администрация – Сандански, заемана длъжност – главен вътрешен
одитор, трудов стаж – 17 години.
Костадин Борисов Шумантов – висше образование, специалност „Счетоводна отчетност“, допълнителна квалификация – съдебносчетоводни
експертизи, трудов стаж – 35 години, безработен.
Роза Методиева Христова – висше образование, специалност „Счетоводство и контрол“,
трудов стаж – 30 години.
Елена Маринова Цветкова, висше образование, специалност „Финансово-счетоводна дейност
на фирмите“, трудов стаж по специалността –
9 години.
Таня Боянова Янкова – висше образование,
специалност „Финанси“ и „Счетоводство и контрол“, месторабота – ЕТ „Димитър Янков – Кенеди Метал“, заемана длъжност – главен счетоводител, трудов стаж – 20 години.
4.3. Съдебно-стокова експертиза
Роза Славчова Дюлгерова – висше образование, специалност „Икономист-счетоводител“,
трудов стаж – 31 години.
Зорка Стефанова Кирилова – средно специално образование, специалност „Икономист-счетоводител“, трудов стаж – 9 години.
Костадин Георгиев Николов – висше образование, специалност „Икономист-финансист“,
трудов стаж – 9 години.
Китан Георгиев Китанов – висше образование,
специалност „Финанси“, оценка на недвижими
имоти, трудов стаж – 9 години.
Иван Асенов Найденов – месторабота – ТД
на НАП – главен инспектор по приходите, вис
ше образование, специалност „Счетоводство и
контрол“, трудов стаж – 21 години.
Борислав Стоянов Коларов – висше образование, специалност „Финанси“, допълнителна к ва лификаци я – оценка на земеделск ите
земи, подобренията върху тях и трайните наса ж дени я, месторабота – „Сосиете Женера л
Експресбанк“ – АД – отговорник-офис, трудов
стаж – 19 години.
Ивайло Борисов Ръхов – висше образование, специалност „А грарна икономика“, настояща месторабота – „Видес Комерс“ – ООД,
заемана длъжност – счетоводител, трудов стаж –
12 години.
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Лиляна Савова Доленска – висше образование,
специалност „Счетоводство и контрол“, трудов
стаж по специалността – 10 години, месторабота – „ЛИБО Консулт“ – ООД.
Бойко Младенов Доленски – висше образование, специалност „Счетоводство и контрол“, трудов
стаж по специалността – 10 години, месторабота – Консултантски клъстер „Веритас“ – ООД,
сертификат за оценка на търговски предприятия
и вземания.
Надка Илиева Китанова – висше образование,
специалност „Счетоводство и контрол“, трудов
стаж – 33 години, месторабота – Министерство
на околната среда и водите – главен вътрешен
одитор.
Емил Димитров Нейков – висше образование,
специалност „Счетоводство и контрол“, трудов
стаж – 15 години, стаж като вещо лице – 10 години, самоосигуряващ се, притежаващ документ
за достъп до класифицирана информация.
Богдана Василева Златкова – висше образование – специалност „Икономика и управление на
транспорта“, трудов стаж – 8 години, месторабота – „Водоснабдяване и канализация“ – ЕООД,
Благоевград, заемана длъжност – вътрешен одитор, притежаван сертификат за вътрешен одитор
в публичния сектор.
Весела Георгиева Николова – висше образование, специалност „Счетоводство и контрол“, безработна, трудов стаж – 26 години, допълнителна
квалификация – оценител на недвижими имоти.
Александър Пламенов Динчев – висше образование – специалност „Счетоводство и контрол“,
месторабота – Областна администрация – Благоевград, заемана длъжност – главен счетоводител,
трудов стаж – 6 години.
Мария Христова Десподска – висше образование, специалност „Счетоводна отчетност“, пенсионер, допълнителна квалификация – оценител на
стоки и услуги, трудов стаж – 35 години.
Живка Василева Бикова – Пенева – висше
образоване, специалност – икономист, плановик/синтетик, месторабота – Омбудсман на РБ,
началник-отдел (ФСС) и главен счетоводител,
трудов стаж – 37 години.
Галя Асенова Стоилова – висше образование,
специалност „Икономика на вътрешната търговия“, специализация – икономика, управление,
организация и технология на търговската дейност,
трудов стаж – 35 години.
Албена Фердинандова Сотирова – висше образование, специалност „Организация на производството и управление на промишлеността“, следдипломна квалификация – съдебносчетоводен
експерт, сертификат „Международни счетоводни
стандарти“, месторабота – „Благоустройствени
строежи“ – ООД, Благоевград – отчетник – счетоводство, трудов стаж – 30 години.
Виолета Иванова Докузова, висше образование, специалност – икономист – финанси и
кредит, месторабота – ЕТ „Алфа ВИ“, заемана
длъжност – управител, трудов стаж – 36 години,
оценител на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в
търговски дружества; оценител на недвижими
имоти, оценка на машини и съоръжения, активи – движимо имущество, методология, проблеми
и аспекти.
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Костадин Петров Михайлов, висше образование, специалност – икономист-счетоводител,
месторабота – Професионална гимназия по транспорт, заемана длъжност – главен счетоводител,
трудов стаж – 30 години.
Костадин Борисов Шумантов – висше образование, специалност „Счетоводна отчетност“, допълнителна квалификация – съдебносчетоводни
експертизи, трудов стаж – 35 години, безработен.
Роза Методиева Христова – висше образование, специалност „Счетоводство и контрол“,
трудов стаж – 30 години.
5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“
5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза
Анета Георгиева Сталева – минен инженертехнолог, здравословни и безопасни условия на
труд.
Апостол Иванов Ковачев – ел. машини и
апарати, НПГ „Димит ър Та лев“, у чител по
електроника – трудов стаж – 30 години, оценка
на машини и съоръжения на дългооборотни и
дълготрайни активи.
Атанас Димитров Атанасов – висше образование, специалност „Геодезия, фотограметрия и
картография“, стаж – 39 години, доп. квалификация – оценка на земеделски земи и подобренията
върху тях, извършване на техн. дейности по прилагане на ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ и ПП, управление
на качеството.
Ва лентин Георгиев Юру ков – специа лист
по „Геодезия, картография и фотограметрия“,
стаж – 27 години.
Ваньо Стоянов Гошев – висше образование,
специалност „Земеустройство“, месторабота – Областна администрация – Благоевград – главен
експерт по териториално устройство, стаж – над
20 години.
Венко Сотиров Манов – висше образование,
спец иа л нос т – „Ма ш и нен и н женер“, т ру дов
стаж – 38 години.
Георги Методиев Пасков – висше образование, специалност „Геодезия“, началник-отдел
„Държавна собственост“ при областната администрация – 29 години трудов стаж.
Димитър Григоров Серафимов – висше образование, специалност – „Машинен инженер“,
стаж по специалността – 6 години, експертизи за
мерки и измервателни уреди и технически надзор.
Димитър Костадинов Маслински – висше
образование, специалност – инженер-геодезист,
стаж – 36 години.
Елена Георгиева Рупчина – средно специално
образование, специалност – среден техник-геодезист, стаж – 20 години.
Иван Георгиев Каймаканов – двигатели с
вътрешно горене – трудов стаж – 23 години,
допълнителна квалификация – оценка на недвижими имоти.
Илиана Димит рова Ваканина-Чу ч у кова –
специа лност „Марк шайдерство и геодези я“,
мест орабо та – „Ели тст рой“ – А Д, Разлог, и
„Стройком“ – ООД, Благоевград, трудов стаж –
18 години.
Илия Иванов Ангелов – висше образование,
специалност „Геодезия, фотограметрия и карто
графия“, стаж – над 10 години, практика, оценител
на земеделски земи и подобренията върху тях,
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техн. дейности при прилагане на ЗСПЗЗ, ЗВСГЗГФ
и ПП за тяхното прилагане, извършване на дейности по кадастъра.
Илияна Борисова Кондева – геодезия, фотограметрия и картография, счетоводство и
контрол – свободна, оценка на недвижими имоти
на земеделски земи и подобренията върху тях,
строителен инженер – стаж 26 години, като вещо
лице – 10 години.
Мария Иванова Витанова – геодезия и кар
тог рафи я, специа лист „ТСУ“, т рудов ста ж –
23 години.
Николай Василев Вълков – висше образование – специалност „Въоръжение, бойни припаси
и оптически прибори“, инженер по технология
на машиностроенето.
Николай Григоров Мавродиев, висше образование, специалност – машинен инженер, допълнителна квалификация – оценител на недвижими
имоти, трудов стаж – 23 години.
Николина Методиева Митовска, специалност – инженер по горско стопанство, допълнителна квалификация – оценка на гори и земи в
горския фонд.
П а в л и н а К и ри лов а И в а нов а – с пец и а лност – инженер по горско стопанство, специализация по „Управление на горското стопанство“,
„Управление на администрацията“, „Стопанско
управление“, лицензиран оценител на гори и
земи; растителен свят, животински свят, почви,
ландшафт, природни обекти.
Пет ър К и ри лов За хов – висше образование – специалност – електроинженер, ел. снабдяване на промишленото предприятие – 33-годишен
стаж, доп. квалификация – оценка на машини и
съоръжения.
Радко Иванов Рупчин – средно специално
образование, специалност – среден техник-гео
дезист, стаж – 25 години.
Симеон Василев Крумов – висше образование, специалност „Геодезия“, инженер-геодезист,
стаж – 40 години, доп. квалификация – „Оценител на недвижими имоти“.
Симеон Тушев Андонов – специалност – машинен инженер, специалист – машини и апарати
за химическа и хранителна промишленост, трудов
стаж – 28 години.
Трендафилка Драгомирова Жингова – висше
образование, специалност „Ел. снабдяване и ел.
обзавеждане на промишлеността“, свободна професия – проектант, консултант, трудов стаж – 11
години.
Атанас Михайлов Мазнев – висше образование, специалност – инженер – геодезист, трудов
стаж – над 20 години.
Ваня Мирчова Гатева – средно образование,
техник-геодезист, трудов стаж – 20 години.
Иван Илиев Ангелов – висше образование,
специалност – инженер – геодезист, трудов стаж
15 години.
Вергиния Смиленова Стойчева – висше образование, специалност – промишлено и гражданско
строителство, трудов стаж – 38 години.
Илонка Данчева Минкова – висше образование, специалност – „Геодезия, фотограметрия
и к ар т ог рафи я“, доп ъ л н и т ел н и к ва л ифи к ации – оценител на земеделски земи, оценка на
недвижими имоти, трудов стаж – 35 години.
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Радой Манчев Хаджиев – висше образование,
специалност – „Геодезия, фотограметрия и картография“, месторабота – Община Благоевград,
главен експерт „КРЗ“, трудов стаж – 36 години.
Фидана Костадинова Попова-Граздилова –
висше образование, специалност – промишлено
и гражданско строителство, притежаващ лиценз – оценка на недвижими имоти, трудов стаж
по специалността – 26 години.
Михаил Стойчев Мазнев – висше образование,
специалност – машинен инженер, следдипломна квалификация – педагогика, сертификат за
автоексперт-оценител и оценител на машини и
съоръжения, активи – движимо имущество, методология, проблеми и аспекти, месторабота – ПГ по
транспорт – Разлог, заемана длъжност – старши
възпитател, трудов стаж – 5 години.
Донка Георгиева Милкова – висше образование, специалност – проучване на полезни изкопаеми, квалификация – инженер-геолог – проучвател, и преквалификация – „Застрахователен
мениджмънт“, оценител на машини и съоръжения в сферата на минната промишленост
и строителството, трудов стаж – в сферата на
промишлеността – 7 години, и в сферата на застраховането – 10 години.
Иван Николов Евтимов – висше образование,
специалност – „Геодезия“, трудов стаж – 38 години, пенсионер.
Кирилка Кирилова Стойчева – висше образование, специалност „Строителство на сгради
и съоръжения“, трудов стаж – 15 години, месторабота – Общинска администрация – Струмяни – главен инженер в дирекция „ОССИД“,
професионална квалификация „Проблеми на
управлението на общинските пътища“.
Иван Николов Иванов – висше образование,
специалност – топлинна и масообменна техника – машинен инженер, месторабота – упражнява
свободна професия като независим оценител
и представител по индустриална собственост
(патенти, марки и промишлен дизайн), трудов
ста ж – 22 години; допълнителна квалификация – диплома за патентно-лицензионна дейност
на изобретения и полезни модели; марки, географски означения и промишлен дизайн; оценка
на права на интелектуалната и индустриалната
собственост и други фактически отношения.
Любен Андреев Терзийски – висше образование, специалност „Електротехника и енергетика,
електроника, електронна и компютърна техника,
допълнителна квалификация – безопасност на
труда, магистър-инженер по специалност „Съдебни
инженерно-технически експертизи и техническа
безопасност“, притежаващ сертификат „Правила
за поведение при земетресение, наводнение и
инциденти с опасни вещества“, месторабота – Община Благоевград, заемана длъжност – експерт
по отбранително-мобилизационна подготовка,
трудов стаж – 28 години.
5.2. Съдебна автотехническа експертиза
Асен Йорданов Дими т ров – експерт к ъм
НИКК по дактилоскопия, трасология, балистика,
почеркови и технически експертизи на документи,
стаж в ОД на МВР – 31 години, доп. квалификация – сертификат за автоексперт.
Вангелия Георгиева Миленкова – висше образование – специалност – машинен инженер,
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технология на машиностроенето – 27 години,
сертификат за автотехнически експертизи – проблеми, методика, пазарна стойност.
Владимир Никифоров Ненков – висше образование специалност „Технология и организация
на автомобилния транспорт, поддръжка и ремонт
на МПС“, доп. квалификация – курс „Оценител
на оборотни и дълготрайни материални активи“,
стаж като вещо лице – 5 години.
Гълъб Стоянов Доклев, полувисше образование, специалност – преподавател – инструктор.
Живко Митков Стаменов – висше образование,
специалност „Автомобилен транспорт, трактори
и кари“, сертификат за автотехнически експертизи – проблеми, методика, пазарна стойност,
специализация „Организация и безопасност на
движението“, стаж – 24 години.
Нано Божидаров Рушанов – висше образование, специалност – инженер по транспорта,
стаж – 6 години, автотехнически експертизи.
Райка Асенова Чингова – висше образование,
специалност „Технология и организация на автомобилните превози“, работи в ЮЗУ „Неофит
Рилски“ – Благоевград – преподавател, стаж –
15 години, 16 години стаж като вещо лице.
Светослав Методиев Миленков, висше образование – машинен инженер, сертификат за автотехнически експертизи – проблеми, методика,
пазарна стойност, доп. квалификация – оценка на
машини и съоръжения, професионална квалификация – автотехническа експертиза.
Севдалин Здравков Арнаудов – диплом за
преквалификация – ремонт и експлоатация на
автомобилна техника, сертификат за автоексперт,
трудов стаж – 7 години.
Румен Борисов Шуманов – висше образование,
специалност „Автомобилен транспорт, трактори
и кари“, трудов стаж – 7 години, оценител на
машини и съоръжения, сертификат в областта
на ценообразуването на недвижимите имоти и
строителството.
Иван Славчов Палев – висше образование,
специалност „Транспортна техника и технологии“
трудов стаж – 10 години.
Михаил Стойчев Мазнев – висше образование,
специалност – машинен инженер, следдипломна
квалификация – „Педагогика“, сертификат за
автоексперт-оценител и оценител на машини и
съоръжения, активи – движимо имущество; методология, проблеми и аспекти, месторабота – ПГ по
транспорт – Разлог, заемана длъжност – старши
възпитател, трудов стаж – 5 години.
Вангел Кирилов Попов – висше образование,
специалност „Двигатели с вътрешно горене“,
квалификация – машинен инженер, трудов стаж
по специалността – 20 години, сертификат за
автоексперт-оценител.
Светослав Маринов Михайлов – висше образование, специалност „Двигатели с вътрешно
горене“, квалификация – машинен инжнер, пенсионер, трудов стаж – 40 години, притежаващ
сертификат – автоексперт-оценител, съдебен
експерт – оценител на оборотни и дълготрайни
активи и оценка на машини и съоръжения.
Иван Георгиев Каймаканов – двигатели с
вътрешно горене, трудов стаж – 23 години, сертификат за автоексперт-оценител – автотехническа
експертиза – проблеми, методика, пазарна стойност; допълнителна квалификация – оценка на
машини и съоръжения.
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5.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза
Анета Георгива Сталева, минен инженер-технолог, здравословни и безопасни условия на труд.
Ивко Пенков Иванов – технология на металите
и металообработваща техника, НИК – катедра
„МТМ“, научен сътрудник – 14 години, дефекто
скопия визуално-оптична, електронна микроскопия на отпечатъци, фактодиагностика.
Николай Василев Вълков – висше образование, специалност „Въоръжение, бойни припаси
и оптически прибори“, инженер по технология
на машиностроенето.
Даринка Георгиева Николова – висше образование, специалност „Строителен инженер“, трудов
стаж – 36 години.
Митко Иванов Самарджиев – висше образование, специалност „Инженер по промишлено
и г ра ж данско ст роителство“, т рудов ста ж –
17 години.
Петър Костадинов Тигалонов – висше образование, специалност – строителен инженер по
промишлено и гражданско строителство, трудов
стаж – 22 години, доп. квалификация – оценител
на земеделски земи.
5.4. Съдебна компютърно-техническа експертиза
Владимир Димитров Стойков – висше образование, специалност „Електроника и автоматика“,
20 години стаж в областта на електрониката и
7 години стаж в областта на строителството.
Елена Димитрова Ташкова – висше образование, специалност „Компютърни системи и технологии“, месторабота „Стефиели“ – ЕООД – управител, трудов стаж – 6 години.
Трендафил Борисов Хаджиев – висше образование, специалност – машинен инженер, специализация – автоматизация и компютризация на
промишленото производство, месторабота – ТБА
„Консулт“ – ЕООД, заемана длъжност – управител, трудов стаж – 15 години.
5.5. Съдебна строително-техническа експертиза
Вяра Христова Захова – висше образование – специалност – строителен ин женер по
пътното строителство, допълнителна квалификация – оценка на недвижими имоти.
Кита Николова Стоилова – висше образование – специалност – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, оценка на
недвижими имоти, трудов стаж – над 30 години.
Крумяна Любенова Бумбарова – висше образование – специалност „Архитектура“, свободно
практикуващ архитект, трудов стаж по специалност – 28 години, доп. квалификация – оценка
на недвижими имоти.
Любомир Стоянов Харалампиев, специалност
„Военен инженер по промишлено и гражданско
строителство“, месторабота ЕТ „Иван Давидков“ – технически ръководител – 12 години.
М а ри н а Пе т р ов а С а п а р ев с к а , с пец и а лност – строителен инженер по водоснабдяване
и канализация, профил „Пречистване на питейни
води“ месторабота ВиК – ръководител-отдел,
трудов стаж – 11 години, допълнителна квалификация – оценка на недвижими имоти.
Мария Иванова Василева, висше образование, специалност „Промишлено и гражданско
строителство“, стаж 33 години, допълнителна
квалификация – оценка на недвижими имоти.
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Па вел А лекса н д ров М и ха й лов, спец иа лност „Ст рои телст во и арх и тек т у ра“, т ру дов
стаж – 40 години, доп. квалификация – оценка
на недвижими имоти.
Петьо Танев Танев – висше образование, специалност – строителен инженер по промишлено
и гражданско строителство, доп. квалификация – оценител на недвижими имоти и оценител
на машини и съоръжения.
Роза Георгиева Каймаканова, хидромелиоративно строителство, свободна професия, трудов
стаж – 31 години, допълнителна квалификация – оценка на недвижими имоти.
Снежана Георгиева Симонска-Ковачева, висше
образование – финанси и кредит, строителство
и архитектура, 39 години стаж като директор
на „ФСДУС“, сертификат – оценител на земеделски земи.
Снежанка Григорова Перчеклийска, висше образование, специалност – строителен инженер по
водоснабдяване и канализация, профил „ВК мрежи
и съоръжения“, стаж – 26 години, допълнителна
квалификация – оценител на недвижими имоти.
Станка Василева Маркова, висше образование – специалност – строителен инженер по
промишлено и гражданско строителство, оценка на недвижими имоти, оценка на земеделски
земи, подобрения и насаждения в тях, трудов
стаж – над 25 години.
Христина Михайлова Стоева – висше образование – специалност – строителен инженер
по промишлено и граж данско строителство,
стаж – 29 години, доп. квалификация – оценка на
недвижими имоти; оценка на земеделски земи,
подобренията и насажденията върху тях.
Христо Иванов Георгиев, висше образование, специалност „Промишлено и гражданско
строителство“, стаж – 32 години, доп. квалификация – оценка на недвижими имоти, на цели
държавни общински предприятия, преобразувани
или непреобразувани в търговско дружество, на
земеделски земи, подобренията и насажденията.
Атанас Михайлов Мазнев – висше образование, специалност инженер-геодезист, трудов
стаж – над 20 години.
Милена Маринова Ризова – висше образование, строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, трудов стаж – 24 години.
Вергиния Смиленова Стойчева – висше образование, специалност „Промишлено и гражданско
строителство“, трудов стаж – 38 години.
Владимир Йорданов Милков – висше образование, специалност „Архитектура“, трудов
стаж – 32 години.
Катя Аврамова Симеонова-Гошева – висше
образование, специалност – архитект, трудов
стаж – 22 години.
Андон Славчев Ризов – висше образование,
специалност „Промишлено и гражданско строи
телство“ – технологи я; настояща месторабота – Общински съвет – гр. Сандански, трудов
стаж – 28 години.
Вяра Николаева Златева – висше образование,
специалност „Промишлено и гражданско строи
телство“, допълнителни квалификации – управ
ление на земи и имоти, оценка на недвижими
имоти, трудов стаж – 15 години.
Петър Иванов Боюклиев – висше образование,
специалност – строителен инженер по промишле-
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но и гражданско строителство, настояща месторабота – „Вили Дюзова – ПБ“ – ЕООД, заемана
длъжност – управител, трудов стаж – 23 години.
Фидана Костадинова Попова – Граздилова – висше образование, специалност „Промишлено и гражданско строителство“, притежаващ
лиценз – оценка на недвижими имоти, трудов
стаж по специалността – 26 години.
Лефтер Стоянов Александров – висше образование, специалност „Промишлено и гражданско строителство“, месторабота – „Стройконсулт“ – ООД, заемана длъжност – управител и
упражняващ строителен надзор по част „Строи
телна“, притежава лиценз за извършване на строи
телен надзор, лиценз за оценка на недвижими
имоти, трудов стаж 39 години.
Красимир Бориславов Стайков – висше образоване, специалност – техник-геодезист – гео
дезия, фотограметрия и картография, трудов
с та ж – 8 г од и н и, доп ъ л н и т ел на к ва л ифи кация – оценител на недвижими имоти.
Васка Стоянова Терзиева-Рачова – висше
образование, специалност – архитект, настояща
месторабота – ОбА – Сандански, заемана длъжност – главен архитект и директор на дирекция
„Устройство на територията и инвестиционната
политика“, трудов стаж – 14 години.
Стилияна Иванова Ерделска – висше образование, специалност – строителен инженер по
промишлено и гражданско строителство – технология, настояща месторабота – Община Благоевград, заемана длъжност – началник-отдел
„Арх итект у рно-ст роителен конт рол“, т рудов
стаж – 26 години.
Асен Георгиев Ерделски – средно специално
образование – техник по строителство и архитектура, трудов стаж – 31 години, пенсионер.
Кирилка Кирилова Стойчева – висше образование, специалност – строителство на сгради
и съоръжения, трудов стаж – 15 години, месторабота – Общинска администрация – Струмяни – главен инженер в дирекция „ОССИД“,
професионална квалификация „Проблеми на
управлението на общинските пътища“.
Елена Маринова Цветкова – висше образование, специалност „Водоснабдяване и канализация“, месторабота – Предприятие за управление
на дейностите по опазване на околната среда – София, заемана длъжност – главен експерт, трудов
стаж – 30 години, притежаващ сертификат и
лиценз – оценител на недвижими имоти.
Анелия Павлова Параскова – висше образование, специалност – архитектура, член на
Камарата на архитектите в България, месторабота – „Ади проект“ – ООД, управител, трудов
стаж – 15 години.
Анушка Кръстева Костадинова – висше образование, специалност „Архитектура“, член на
Камарата на архитектите в България, вписана
в публичния регистър съгласно Закона за културното наследство в областите на дейност по
консервация и реставрация, свързани с опазването
на следните културни ценности – архитектурностроителни, археологически, парково-градинско
изкуство, селищни структури и територии, както
и етнографски с тези характеристики, месторабота – „ПА Алтернатива АМ“ – ООД – управител,
трудов стаж – 11 години.
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Йорданка Стефанова Николова – висше образование, специалност „Промишлено и гражда нско с т рои т елс т во“, мес т орабо та – „Конзол“ – ООД, София, заемана длъжност – инженер
по строителство на сгради и съоръжения, трудов
стаж – 38 години.
Теодора Панайотова Карагьозова – висше
образоване, специалност „Архитектура“, настоя
ща работа – Архитектурно бюро „А§Т Казакова“ – ЕООД, трудов стаж – 37 години.
Виолета Илиева Спасова – висше образование, специалност „Архитектура“, трудов стаж –
35 години.
5.6. Съдебна пожаротехническа експертиза
Веселин Георгиев Младенов – висше образование, специалност „Противопожарна техника и
безопасност“, трудов стаж – 30 години.
5.7. Съдебно-енергийна експертиза
Юли Илиев Златанов – висше образование,
специалност – електроинженер, професионална
квалификация – обследване на енергийна ефективност и сертифициране на сгради, месторабота – ЕТ „ЕЛ АРТ – Юли Златанов“ – управител,
трудов стаж – 12 години.
6. Клас „Съдебно-биологични експертизи“
6.3. Съдебна микробиологична експертиза
Мая Иванова Кичева, експерт ДНК анализи;
кандидат на биологичните науки; специалист по
молекулярна и функционална биология, биохимик – клиничен химик.
6.5. Съдебно-екологична експертиза
Емил Светославов Солачки – висше образование, специалност „Горско стопанство“ и „Екология
и опазване на околната среда“, професионална
квалификация „Оценка на гори и на земи от
горския фонд“ и „Пазарът на дървесината“,
месторабота – Държавно горско стопанство – Симитли, заемана длъжност – лесничей, трудов
стаж – 12 години.
7. Клас „Експертизи на материали, вещества
и изделия“
7.1. Съдебно-химическа експертиза
Петър Димитров Петров – висше образование,
квалификация – инженер-химик – технология на
горивата, 32 години трудов стаж.
Мая Иванова Кичева – висше образование,
специалност „Молекулярна и функционална био
логия“, квалификация – биохимик – клиничен
химик, месторабота – „Проген“ – ООД, заемана
длъжност – управител и експерт, трудов стаж
24 години.
8. Клас „Съдебни селскостопански експертизи“
8.1. Съдебна ветеринарномедицинска експертиза
Стоян Петров Мавродиев – висше образование,
специалност „Ветеринарна медицина“, трудов
стаж – 10 години.
Енчо Костадинов Чобанов – висше образование, специалност „Ветеринарна медицина“,
месторабота – ОДБХ – Благоевград, заемана
длъжност – главен инспектор – отдел ЗЖ, трудов
стаж по специалността – 8 години.
8.2. Съдебна агротехническа експертиза
Ангел Борисов Терзиев – висше образование,
специалност „Лозаро-градинарство, овощарство,
зеленчукопроизводство и полевъдство“; квалификация – агроном – стаж 35 години.
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Димитър Владимиров Николов – висше образование, спец. „Икономика и организация на
селското стопанство“, квалификация „Аграрикономист“, стаж – 10 години оценител на животни
и експертизи в животновъдството.
Цонка Иванова Марина – специалност – агроном-полевъд, оценител на земеделски земи.
Андон Костадинов Булакиев – висше образование, специалност „Полевъдство“, квалификация – инженер-агроном, трудов стаж – 27 години,
пенсионер.
Велин Стоилов Кръстев – висше образование,
специалност – аграрикономист, допълнителна
квалификация – външен експерт по мярка 143
„Предоставяне на съвети и консултиране в земеделието в България и Румъния“ по ПРСР, трудов
стаж – 22 години.
9. Клас „Съдебни изкуствоведски експертизи“
10. Клас „Оценителни експертизи“
Апостол Иванов Ковачев – ел. машини и
апарати, НПГ „Димит ър Та лев“, у чител по
електроника – трудов стаж – 30 години, оценка
на машини и съоръжения на дългооборотни и
дълготрайни активи.
Атанас Димитров Атанасов, висше образование, специалност „Геодезия фотограметрия и
картография“, стаж – 39 години, доп. квалификация – оценка на земеделски земи и подобренията
върху тях, извършване на техн. дейности по прилагане на ЗСПЗЗ, ЗВСГЗГФ и ПП, управление
на качеството.
Бранимира Георгиева Христова – висше образование, спец. „Организация на производството
и управлението в промишлеността“, доп. квалификация „Проектиране на АСУ“; „Оценител
на цели държавни и общински предприятия“,
стаж – 25 години.
Ваня Сотирова Симеонова – оценител на
недвижими имоти.
Венет ка Коста динова Йовчева-Харизанова – висше образование, счетоводна отчетност,
стаж – 23 години, оценка на държавни и общински
предприятия, преобразувани или непреобразувани
в търг. дружества.
Виктор Томов Рашев – висше образование,
счетоводство и контрол, допълнителна квалификация – лицензиран оценител на недвижими
имоти, трудов стаж – 25 години.
Владимир Никифоров Ненков – висше образование, спец. „Технология и организация на
автомобилния транспорт, поддръжка и ремонт
на МПС“, доп. квалификация – курс „Оценител
на оборотни и дълготрайни материални активи“,
стаж като вещо лице – 5 години.
Вяра Христова Захова – висше образование – специалност – строителен ин женер по
пътното строителство, допълнителна квалификация – оценка на недвижими имоти.
Димитър Владимиров Николов – висше образование, спец. „Икономика и организация на
селското стопанство“, оценител на земеделски
земи и оценител на цели държавни и общински
предприятия, оценител на животни и експертизи
в животновъдството.
Иван Георгиев Каймаканов, двигатели с
вътрешно горене, трудов стаж – 23 години, допълнителна квалификация – оценка на недвижими
имоти.
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Илия Иванов Ангелов – висше образование,
специалност „Геодезия фотограметрия и карто
графия“, стаж – над 10 години; практика, оценител
на земеделски земи и подобренията върху тях,
техн. дейности при прилагане на ЗСПЗЗ, ЗВСГЗГФ
и ПП за тяхното прилагане, извършване на дейности по кадастъра.
Илияна Борисова Кондева – геодезия, фотограметрия и картография, счетоводство и контрол – свободна, оценка на недвижими имоти,
на земеделски земи и подобренията върху тях,
строителен инженер, стаж – 26 години, като вещо
лице – 10 години.
Кита Николова Стоилова, висше образование – специалност – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, оценка на
недвижими имоти, трудов стаж – над 30 години.
Крумяна Любенова Бумбарова – висше образование – специалност „Архитектура“, свободно
практикуващ архитект, трудов стаж по специалност – 28 години, доп. квалификация – оценка
на недвижими имоти.
Лазар Андреев Андреев – висше образование, специалност – финанси, доп. квалификация – оценка на недвижими имоти.
М а ри н а Пе т р ов а С а п а р ев с к а , с пец и а лност – строителен инженер по водоснабдяване
и канализация, профил „Пречистване на питейни
води“, месторабота ВиК – ръководител-отдел,
трудов стаж – 11 години, допълнителна квалификация – оценка на недвижими имоти.
Николай Григоров Мавродиев, висше образование, специалност – машинен инженер, допълнителна квалификация – оценител на недвижими
имоти, трудов стаж – 23 години.
Николина Методиева Митовска, специалност – инженер по горско стопанство, допълнителна квалификация – оценка на гори и земи в
горския фонд.
Па вел А лекса н д ров М и ха й лов, спец иа лност „Ст рои телст во и арх и тек т у ра“, т ру дов
стаж – 40 години, доп. квалификация – оценка
на недвижими имоти.
Павлина Кирилова Иванова, специалност – инженер по горско стопанство, специализация „Управление на горското стопанство“, „Управление
на администрацията“, „Стопанско управление“,
лицензиран оценител на гори и земи; растителен свят, животински свят, почви, ландшафт,
природни обекти.
Петър Кирилов Захов – висше образование –
специалност електроинженер, ел. снабдяване на
промишленото предприятие – 33 години стаж,
доп. квалификация – оценка на машини и съо
ръжения.
Петьо Танев Танев – висше образование, специалност – строителен инженер по промишлено
и гражданско строителство, доп. квалификация – оценител на недвижими имоти и оценител
на машини и съоръжения.
Роза Георгиева Каймаканова – хидромелиоративно строителство, свободна професия, трудов
стаж – 31 години, допълнителна квалификация – оценка на недвижими имоти.
Светослав Методиев Миленков – висше образование – машинен инженер, сертификат за автотехнически експертизи – проблеми, методика,
пазарна стойност, доп. квалификация – оценка
на машини и съоръжения.
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Симеон Василев Крумов – висше образование,
спец. „Геодезия“, инженер-геодезист, стаж – 40 години, доп. квалификация „Оценител на недвижими имоти“.
Снежана Георгиева Симонска-Ковачева, висше
образование – финанси и кредит, строителство
и архитектура, 39 години стаж като директор
на „ФСДУС“, сертификат – оценител на земеделски земи.
Софрони Георгиев Атанасов – висше образование, специалност „Счетоводна отчетност“,
стаж – 17 години, доп. квалификация – оценител
на финансови институции.
Станка Василева Маркова, висше образование – специалност – строителен инженер по
промишлено и гражданско строителство, оценка
на недвижими имоти, оценка на земеделски земи
подобрения и насаждения в тях, трудов стаж – над
25 години.
Стефан Иванов Налджиев – висше образование – специалност „Счетоводство и контрол“,
стаж – 9 години, доп. квалификация – оценка на
машини и съоръжения.
Христина Михайлова Стоева – висше образование – специалност – строителен инженер
по промишлено и гражданско строителство,
стаж – 29 години, доп. квалификация – оценка на
недвижими имоти; оценка на земеделски земи,
подобренията и насажденията върху тях.
Христо Иванов Георгиев – висше образование, специалност – промишлено и гражданско
строителство, стаж – 32 години, доп. квалификация – оценка на недвижими имоти, на цели
държавни общински предприятия, преобразувани
или непреобразувани в търговско дружество, на
земеделски земи подобренията и насажденията.
Цонка Иванова Марина, специалност – агроном-полевъд, оценител на земеделски земи.
Петър Костадинов Тигалонов – висше образование, специалност – строителен инженер по
промишлено и гражданско строителство, трудов
стаж – 22 години, доп. квалификация – оценител
на земеделски земи.
Румен Борисов Шуманов – висше образование,
специалност „Автомобилен транспорт, трактори
и кари“, трудов стаж – 7 години, оценител на
машини и съоръжения, сертификат в областта
на ценообразуването на недвижимите имоти и
строителството.
Илонка Данчева Минкова – висше образование, специалност „Геодезия, фотограметрия и картография“, допълнителни квалификации – оценител на земеделски земи, оценка на недвижими
имоти, трудов стаж – 35 години.
Вяра Николаева Златева – висше образование,
специалност „Промишлено и гражданско строителство“, допълнителни квалификации – управ
ление на земи и имоти, оценка на недвижими
имоти, трудов стаж – 15 години.
Георги Аспарухов Янков – висше образование,
специалност „Финанси, допълнителна квалификация – оценка на недвижими имоти, притежаващ
сертификат „Експерт по съдебно-счетоводни и
финансово-ценови експертизи“.
Фидана Костадинова Попова-Граздилова –
висше образование, специалност „Промишлено
и гражданско строителство“, притежаваща лиценз – оценка на недвижими имоти, трудов стаж
по специалността – 26 години.
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Мария Иванова Василева, висше образование,
спец. „Промишлено и гражданско строителство“,
стаж – 33 години, допълнителна квалификация – оценка на недвижими имоти.
Снежанка Григорова Перчеклийска, висше образование, специалност – строителен инженер по
водоснабдяване и канализация, профил „ВК мрежи
и съоръжения“, стаж – 26 години, допълнителна
квалификация – оценител на недвижими имоти.
Донка Георгиева Милкова – висше образование, специалност – проучване на полезни изкопаеми, квалификация – инженер-геолог – проу чвател, прек валификаци я „Застрахователен
мениджмънт“, оценител на машини и съоръжения в сферата на минната промишленост
и строителството, трудов стаж – в сферата на
промишлеността – 7 години, и в сферата на застраховането – 10 години.
Гергана Герасимова Таскова – висше образование, специалност „Право“, настояща месторабота – „Бизнес Партньори“ – ЕООД – юрисконсулт, оценка на недвижими имоти, притежаван
сертификат от 2006 г.
Весела Георгиева Николова – висше образование, специалност „Счетоводство и контрол“, безработна, трудов стаж – 26 години, допълнителна
квалификация – оценител на недвижими имоти.
Светослав Маринов Михайлов – висше образование, специалност „Двигатели с вътрешно
горене“, к ва лификаци я – машинен ин женер,
пенсионер, трудов стаж – 40 години; притежаващ
сертификат – автоексперт-оценител, съдебен експерт-оценител на оборотни и дълготрайни активи
и оценка на машини и съоръжения.
Елена Маринова Цветкова – висше образование, специалност „Водоснабдяване и канализация“, месторабота – Предприятие за управление
на дейностите по опазване на околната среда – София, заемана длъжност – главен експерт, трудов
стаж – 30 години, притежаваща сертификат и
лиценз – оценител на недвижими имоти.
Мария Христова Десподска – висше образование, специалност „Счетоводна отчетност“, пенсио
нер, допълнителна квалификация – оценител на
стоки и услуги, трудов стаж – 35 години.
Иван Костадинов Бузов – висше образование,
специалност „Водоснабдяване и канализация“,
пречистване на водите, месторабота – „Амитех“ – ЕООД, сертификат – оценка на недвижими
имоти, трудов стаж – 16 години.
Гергана Димитрова Маркова – висше образование, специалност „Биология“, професионална
квалификация – биолог, сертификат за оценка на
търговски предприятия и вземания, сертификат
за оценка на машини и съоръжения, сертификат за оценка на недвижими имоти, трудов
стаж – 6 години.
Виолета Божидарова Божкова – висше образование, специалност „Публични финанси“,
сертификат за оценка на недвижими имоти,
сертификат за оценка на машини и съоръжения,
сертификат за оценка на търговски предприятия
и вземания, трудов стаж – 6 години.
Николай Георгиев Цонев – висше образование, специалност „Икономика и управление на
транспорта“, сертификат за оценка на недвижими имоти, сертификат за оценка на търговски
предприятия и вземания, сертификат за оценка
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на права на интелектуалната и индустриалната
собственост и други фактически отношения,
сертификат за оценка на машини и съоръжения,
сертификат за оценка на финансови активи и
финансови институции, сертификат за оценка
на земеделски земи и трайни насаждения, месторабота – „Апис трейд“ – ЕООД – управител,
трудов стаж – 8 години.
Деян Георгиев Цонев – висше образование,
специалност „Агрохимия с фермерство и агробизнес“, сертификат за оценка на машини и
съоръжения, сертификат за оценка на права на
интелектуалната и индустриалната собственост
и други фактически отношения, сертификат за
оценка на търговски предприятия и вземания,
сертификат за оценка на недвижими имоти, сертификат за съдебен експерт по компютърни системи
и оценител на селскостопански земи, сертификат
за съдебен експерт по цени и ценообразуване на
обекти, сгради, машини и съоръжения, месторабота – „Апис трейд“ – ЕООД – оценител, трудов
стаж – 8 години.
Виолета Иванова Докузова – висше образование, специалност – икономист – финанси и
кредит, месторабота – ЕТ „Алфа ВИ“, заемана
длъжност – управител, трудов стаж – 36 години,
оценител на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в
търговски дружества; оценител на недвижими
имоти, оценка на машини и съоръжения, активи – движимо имущество, методология, проблеми
и аспекти.
Иван Николов Иванов – висше образование,
специалност – топлинна и масообменна техника – машинен инженер, месторабота – упражнява
свободна професия като независим оценител
и представител по индустриална собственост
(патенти, марки и промишлен дизайн), трудов
ста ж – 22 години; допълнителна квалификация – диплома за патентно-лицензионна дейност
на изобретения и полезни модели; марки, географски означения и промишлен дизайн; оценка
на права на интелектуалната и индустриалната
собственост и други фактически отношения.
Емил Светославов Солачки – висше образование, специалност „Горско стопанство“ и „Екология
и опазване на околната среда“, професионална
квалификация „Оценка на гори и на земи от
горския фонд“ и „Пазарът на дървесината“,
месторабота – Държавно горско стопанство – Симитли, заемана длъжност – лесничей, трудов
стаж – 12 години.
11. Клас „Други съдебни експертизи“
Анета Георгива Сталева – минен инженер-технолог, здравословни и безопасни условия на труд.
Васил Дамянов Чобанов – инженер-химик,
специалност „Ергономия“, допълнителна квалификация – безопасност и хигиена на труда.
Веселин Крумов Чамев – висше образование, спец. „Разработка на полезни изкопаеми“,
доп. квалификация – минен инженер, трудов
стаж – 25 години, охрана на труда в промишлеността, строителството и минното дело.
Виолета Стоянова Костова – учител по френски език – преводач.
Добри Спасов Пандурски – висше образование, специалност „Право“, работи в Комисията
за защита на личните данни – стаж – 5 години,
експерт в областта за защита на личните данни.
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Любен А ндреев Терзийск и – специа лност
„Електротехника и енергетика, електроника,
електронна и компютърна техника“, допълнителна квалификация – безопасност на труда,
магистър-инженер по специалност „Съдебни
инженерно-технически експертизи и техническа
безопасност“, притежаващ сертификат „Правила
за поведение при земетресение, наводнение и
инциденти с опасни вещества“, месторабота – Община Благоевград, заемана длъжност – експерт
по отбранително-мобилизационна подготовка.
Надежда Самоилова Палагийна, трудовоправни, застрахователни и осигурителни проблеми.
Рая Тодорова Барбулска, начална педагогика – 23 години педагогически стаж.
Асен Любенов Николов – средно специално
образование, специа лност – лесовъд, т рудов
стаж – 20 години.
Йордан Христофоров Владов – висше образование, специалност – инженер по горско стопанство, трудов стаж – 36 години.
Димитър Петров Гешев – висше образование,
специалност – инженер по горско стопанство,
трудов стаж – 40 години.
Исталиана Мирчова Стоилкова – висше образование, специалност – „Водоснабдяване и
канализация – мрежи и съоръжения“, трудов
стаж – 34 години.
Красимир Борисов Граченов – висше образование, Висша школа за подготовка на персонал
за взривни работи, специалност по ръчно огнестрелно оръжие, оръжие и боеприпаси, револвери
и пистолети, газ-сигнално оръжие, боеприпаси
за огнестрелно оръжие, ловно оръжие, пиротех
ника, специални взривни работи, годност на
лекострелково оръжие, трудов стаж – 5 години.
Димка Василева Попстоянова – висше образование, специалност – специалист по руска
филология и учител по руски език и литература,
трудов стаж – 22 години.
Маргарита Сотирова Пишева – висше образование, специалност – технология на електрохимическите производства, квалификация – инженер-химик, екология – опазване на околната
среда – води и възду х, предотвратяване или
нама л яване на вредното въздейст вие върх у
околната среда от образуване и управление на
отпадъците, употреба и съхранение на опасни
химични вещества, трудов стаж – 41 години,
консултант екология.
Христина Чавдарова Цонева – висше образование, специалност „История“, допълнителна
квалификация от Университет – Виена – класическа археология, археологически предмети,
датиращи от поне 100 години, които са открити
при разкопки и находки на суша или под водата,
археологически обекти, археологически колекции,
трудов стаж – 6 години, месторабота – Регионален
исторически музей.
Велик Стоянов Сотиров – висше образование,
специалност – „Горско стопанство“, квалификация – инженер по горско стопанство, трудов стаж
по специалността – 36 години, вписан в публичния
регистър на физическите лица за упражняване
на лесовъдска практика.
Анелия Личева Иванова – висше образование,
специалност „Горско стопанство“, специализация – стопанисване на гори, месторабота – „Югозападно държавно предприятие“ ДП, заемана
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длъжност – главен експерт „Инвентаризация
на горски територии – държавна собственост“,
трудов стаж – 15 години.
Крум Лазаров Иванов – висше образование,
специалност – филмово и телевизионно операторство, професионална квалификация – филмов
и телевизионен оператор, месторабота – ЮЗУ
„Неофит Рилски“ – Благоевград, заемана длъжност – преподавател по филмово и телевизионно
операторство, трудов стаж – 11 години.
Мая Иванова Кичева – висше образование,
специалност „Молекул ярна и фу нк ционална
биологи я“, к ва лификаци я – биохимик – к линичен химик, месторабота – „Проген“ – ООД,
заемана длъжност – управител и експерт, трудов
стаж 24 години, молекулярно-генетична идентификация и определяне произход на животни
и пол на птици; определяне състав и произход
на хранителни продукти, суровини и фуражи,
включително генномодифицирани организми, с
молекулярно-генeтични методи.
Иван Николов Иванов – висше образование,
специалност „Топлинна и масообменна техника“ – машинен инженер, месторабота – упражнява свободна професия като независим оценител
и представител по индустриална собственост
(патенти, марки и промишлен дизайн), трудов
ста ж – 22 години; допълнителна квалификация – диплома за патентно-лицензионна дейност
на изобретения и полезни модели; марки, географски означения и промишлен дизайн; оценка
на права на интелектуалната и индустриалната
собственост и други фактически отношения.
Емил Светославов Солачки – висше образование, специалност „Горско стопанство“ и „Екология
и опазване на околната среда“, професионална
квалификация „Оценка на гори и на земи от
горския фонд“ и „Пазарът на дървесината“,
месторабота – Държавно горско стопанство – Симитли, заемана длъжност – лесничей, трудов
стаж – 12 години.
Светослав Витков Йорданов – висше образование, специалност – „Археология“, докторант н секция „Нумизматика и епиграфика“ – НАИМ – БАН, стаж в областта на нумизматиката – 5 години.
Експертиза в сферата на управление на здравеопазването
Анатоли Михайлов Тачов – висше образование – медицина, специалност – лекар, трудов
стаж – 13 години.
СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ при Окръжния съд – Благоевград, и Административния
съд – Благоевград, за 2018 г.
1. Преводачи – английски език
Елена Иванова Божанина – висше образование,
специалност – маркетинг, месторабота – „Интербилд“ – ООД, заемана длъжност – управител, притежаващ сертификат за международен английски
за лица, говорещи друг език – С 1 от 17.06.2007 г.
Кристина Веселинова Младенова – висше
образование, специалност – „Английска филология“ (магистър), месторабота – „Младенови
консулт“ – ЕООД, заемана длъжност – преводач
с английски език.
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Димка Василева Попстоянова – висше образование, специалност „Английска филология“,
месторабота ЕТ „Димка Колчагова – Василина“ – управител.
Зарка Тодорова Захариева – висше образование, специалност „А нглийска филология“,
месторабота ЕТ „Димка Колчагова – Василина“ – преводач.
Красимира Методиева Митева – висше образование – международни отношения с положен
държавен изпит по английски.
Мария Руменова Каменичка – висше образование – английска филология.
Иванка Славчова Сакарева – висше образование – английска филологи я и прилож на
лингвистика, месторабота – ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград, заемана длъжност – главен
асистент по английски език, докторант по юридически английски, трудов стаж – 12 години.
Румяна Стойчева Петкова – висше образование, специалност „Английска филология“, месторабота „Високоговорители“ – АД, Благоевград,
заемана длъжност – технически секретар.
Благица Арезанова – висше образование, специалност „Английска филология“, притежаваща
документ от Министерството на правосъдието
на Република Македония за основен преводач в
съда от македонски на английски и български
и обратно.
Юлияна Николова – висше образование, специалност „Английска филология“.
Красимир Георгиев Мицин – висше образование, специалност – английски език, професионална квалификация – учител по английски език
в средно училище, трудов стаж като учител по
английски език – 7 години.
Стела Атанасова Ташкова – висше образование, специалност „Английска филология“, месторабота – Езиков център „Стелич“.
2. Преводачи – гръцки език
Николай Стоянов Лазаров – висше образование, специалност – инженер по радиотехника,
месторабота – ЕТ „Николай Лазаров“, заемана
длъжност – управител, притежаващ удостоверение за владеене на гръцки език – ниво С 1
от 20.09.2005 г. съгласно Общата европейска
езикова рамка.
Илчо Георгиев Илиев – висше военно образование, пенсионер, притежаващ удостоверение за
владеене на гръцки език – ниво С 1 от 20.09.2006 г.
съгласно Общата европейска езикова рамка.
Любомир Митков Георгиев – висше образование, специалност „Право“, ниво на владеене на
гръцки език – ниво С2 съгласно Общата европейска езикова рамка, преводач – стаж 3 години.
3. Преводачи – македонски език
Латинка Мановска – висше образование, специалност „Психология“, притежаваща документ
от Министерството на правосъдието на Република Македония за основен преводач в съда от
македонски на български и обратно.
Благица Арезанова – висше образование, специалност „Английска филология“, притежаваща
документ от Министерството на правосъдието
на Република Македония за основен преводач в
съда от македонски на български и английски
и обратно.
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Юлияна Николова – висше образование, специалност „Английска филология“ и диплома за
завършено гимназиално образование в Република
Македония.
4. Преводачи – руски език
Димка Василева Попстоянова – висше образование, специалност – „Руска филология“,
месторабота ЕТ „Димка Колчагова – Василина“ – управител.
5. Преводачи – турски език
Бейхан Неджиб Мустафа – висше образование,
ниво на владеене на турски език – С2 съгласно
Общата европейска езикова рамка, месторабота
„Тюркуаз БГ“ – ЕООД, заемана длъжност – управител.
6. Преводачи – немски език
Атанас Николов Челебиев – висше образование, доктор – инженер в областта на Микрокомпютърна техника от Техническия университет в
Дрезден, Германия, преводач на свободна практика
към Съда на ЕС в Люксембург, Европейския парламент в Страсбург и Европейската комисия и
Съвета на ЕС в Брюксел. Месторабота – управител
на ЕТ „Минерва – Атанас Челебиев“ – София.
7. Преводачи – полски език
Де сис ла ва Я н у шова Же л язкова – висш е
образов ание, Университет „А дам Мицкевич“
в Познан, Полша, месторабота „ДЕС Пол“ –
ЕООД – Агенция за преводи – управител, фирма „ДЕС Пол“ – ЕООД, е регистрирана при
Министерството на външните работа, дирекция
„Консулски отношения“.
8972
47. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 4
ЗУТ обявява, че е издал Разрешение за строеж
№ РС-66 от 22.11.2017 г. за строеж: Модернизация на железопътната линия София – Пловдив:
железопътен участък София – Подуене – Искър – Казичене – Елин Пелин (без жп гари София и Елин Пелин): участък: Казичене – Елин
Пелин: двупътна електрифицирана железопътна
инфраструктура – реконструкция, в рамките на
териториалния обхват на транспортната територия, с местонахождение област София, Столична
община – район „Панчарево“, и област Софийска,
община Елин Пелин, по следните основни елементи: железен път: от км 14+869.98 до км 22+847.78
по Път 1 и от км 14+868.89 до км 22+846.68 по
Път 2; дренажи: от км 14+869.98 до км 22+847.78
по Път 1 и от км 14+868.89 до км 22+846.68 по
Път 2; съоръжения: жп мостове на км 15+052.98,
км 19+861.26, км 22+624.93 – по километража на
Път 1; съоръжения: водостоци на км 16+603.13,
км 18+061.01, км 18+316.69, км 20+363.23, км
21+099.21, км 21+287.46, км 22+147.40 – по километража на Път 1; контактна мрежа: от км 14+942
до км 22+899.17 по Път 1 и от км 14+946 до км
22+900.61 по Път 2; тръбна кабелна мрежа: от
км 14+869.98 до км 22+847.78 по километража на
Път 1; телекомуникация: от км 14+869.98 до км
22+847.78 по километража на Път 1; сигнализация:
от км 14+869.98 до км 22+847.78 по километража
на Път 1; експлоатационен пункт: ж.п. спирка
Верила на км 18+588.86, необслужвана, с перони
2 бр., чакални (навеси) 2 бр., пешеходен надлез
на км 18+621.13 – по километража на Път 1;
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други съществуващи инфраструктури в обхвата
на ж.п. участъка: електропроводи 6 бр., водопроводи 2 бр., канализация 1 бр., газопроводи 3 бр.,
съобщителни кабели 3 бр. На основание чл. 149,
ал. 4 ЗУТ разрешението за строеж подлежи на
обжалване от заинтересованите лица пред Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародване на съобщението в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.
9246
38. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството съобщава, че на основание
чл. 148, ал. 3, т. 2, буква „в“ и ал. 4, чл. 145, ал. 1,
т. 3, буква „в“ във връзка с чл. 143 и чл. 144,
ал. 1 ЗУТ и чл. 3, ал. 2 от Закона за пътищата
е издадено Разрешение за строеж № РС-65 от
22.11.2017 г. за обект: „Републикански път IIІ623 „Бобов дол – Жедн а“ от км 14+800 до км
15+560 – ново трасе“. На основание чл. 149, ал. 4
ЗУТ разрешението за строеж подлежи на обжалване от заинтересуваните лица пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“
чрез Министерството на регионалното развитие
и благоустройството.
9260
35. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – София, дирекция „Събиране“, отдел „Публични вземания“, съобщава, че
на основание чл. 253 от Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс с постановление за възлагане на недвижим имот № С170022-091-0000540 от
20.11.2017 г. възлага на „ЦЕМ консулт“ – ЕООД,
с ЕИК 121480735, адрес: София, район „Слатина“,
ул. Едисон № 13, ет. 3, ап. 5, следния недвижим
имот: сграда с идентификатор 02508.541.150.4,
имотна партида номер 19260, намираща се в
Балчик, община Балчик, област Добрич, местност
Табията, комплекс „Лайтхаус голф ризорт“. По
кадастрална карта с данни от КРНИ от Службата
по геодезия, картография и кадастър – гр. Добрич,
одобрена със Заповед № 300-5-5 от 4.02.2004 г. на
изпълнителния директор на АК, последно изменение със Заповед № КД-14-08-302 от 3.06.2008 г.
на началника на СГК К – Добрич. А дрес на
сградата: гр. Балчик, п.к. 9600, „Клифголф холидей клуб“. Сградата е разположена в поземлен
имот с идентификатор 02508.541.150, застроена
площ: 71 кв. м, брой етажи: 2, предназначение:
жилищна сграда – еднофамилна, собственици:
131147387 „Лайтхаус голф ризорт“ – АД, ид. част
1/1 от правото на собственост върху сградата,
нотариален акт № 35, том IX, рег. № 2823, дело
№ 1401 от 7.10.2011 г., издаден от Службата по
вписванията – гр. Балчик. Стар идентификатор:
няма, номер по предходен план: няма.
9287
54. – Университетът „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас, обявява конкурс за заемане на
академичната длъжност главен асистент по професионално направление 7.4. Обществено здраве,
научна специалност „Лечебен масаж“, със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи се подават в ректората, бул. Проф.
Якимов № 1, стая 214, тел. 056/715-725.
9280
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11. – Русенският университет „Ангел Кънчев“
обявява конкурси за главни асистенти по: професионално направление 1.2. Педагогика, специалност
„Теория на възпитанието и дидактика“ – един
за нуждите на факултет „Природни науки и
образование“; професионално направление 5.5.
Транспорт, корабоплаване и авиация, специалност „Автомобили, трактори и кари“ – един за
нуждите на Филиал Силистра, двата със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Справки – в кадрово развитие (kr.uni-ruse.bg);
подаване на документи – доц. д-р Орлин Петров,
отдел „Развитие на академичния състав“, каб.
1.334, тел.: 082/888-455; 0882390043.
9263
79. – Националният институт по метеорология
и хидрология – БАН, София, обявява конкурс за
главен асистент в област на висше образование
4. Природни науки, математика и информатика,
професионално направление 4.1. Физически науки
(Физика на океана, атмосферата и околоземното пространство) в секция „Морски прогнози“
към департамент „Прогнози и информационно
обслужване“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи и
справки: София 1784, бул. Цариградско шосе № 66,
деловодството на института, тел. 02 462-46-29.
9262

СЪДИЛИЩА
Върховният административен съд на основание чл. 181, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване
от Венцислав Сталинов Ценков срещу § 1, 2, 3 и 4
от Правилника за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Комисията
за отнемане на незаконно придобито имущество
и нейната администрация на 3.10.2017 г., по което
е образувано адм. д. № 11706/2017 г. по описа на
Върховния административен съд.
9292
Административният съд – Бургас, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило
оспорване от Окръжната прокуратура – Бургас,
против разпоредбите на чл. 62, ал. 2, чл. 70, ал. 2
и чл. 85, т. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество на Община Айтос. По оспорването
е образувано адм. д. № 3059/2017 г., насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
18.01.2018 г. от 10,10 ч.
9268
Административният съд – Велико Търново,
на основание чл. 181, ал. 1 от Административно
процесуалния кодекс съобщава, че е постъпило
оспорване на прокурор от Окръжната прокуратура – Велико Търново, по реда на чл. 185 АПК
с искане за отмяна на разпоредбите на чл. 9 и
чл. 15, т. 6 от Наредба № 14 за определянето и
администрирането на местните такси и цени
на услуги на територията на община Полски
Тръмбеш. Образувано е адм. д. № 924/2017 г.
по описа на Административния съд – Велико
Търново. Съдебното заседание е насрочено за
26.01.2018 г. от 10 ч.
9293
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Административният съд – Враца, на основание
чл. 188 във връзка чл. 181, ал. 1 от Админист
ративнопроцесуалния кодекс съобщава, че е
постъпил протест от прокурор при Окръжната
прокуратура – Враца, с който са оспорени разпоредбите на чл. 33, ал. 4 и 5, чл. 34, ал. 4 от
Наредбата за условията и реда за записване,
отписване и преместване в общинските детски
градини в община Криводол. По протеста е
образувано адм. д. № 782/2017 г., насрочено за
30.01.2018 г. от 11 ч.
9294
Административният съд – Враца, на основание
чл. 188 във връзка чл. 181, ал. 1 от Админист
ративнопроцесуалния кодекс съобщава, че е
постъпил протест от прокурор при Окръжната прокуратура – Враца, с който са оспорени
разпоредбите на чл. 101, т. 2 и чл. 115, т. 8 от
Наредба №6 за реда за придобиване, управление
и разпореждане с общинско имущество на Община Роман. По протеста е образувано адм. д.
№ 760/2017 г., насрочено за 30.01.2018 г. от 11 ч.
9295
А дминистративният съд – Кюстендил, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188
АПК съобщава, че по жалба на сдружение с
нестопанска цел „Български правозащитен алианс“ с адрес Пловдив, ул. Райко Даскалов № 67,
е образувано адм. д. № 347/2017 г. по описа на
съда срещу Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество в община Рила в частта по чл. 80, ал. 1, т. 1
и чл. 96, ал. 2, т. 1, с която се иска отмяната им
като незаконосъобразни. Предмет на оспорването
са посочените текстове от наредбата. Административно дело № 347/2017 г. е насрочено за
26.01.2018 г. от 10 ч.
9266
А дминистративният съд – Кюстендил, на
основание чл. 181 по препратка от чл. 188 АПК
обявява, че е постъпила жалба от сдружение с нестопанска цел „Български правозащитен алианс“
срещу Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на
Община Невестино, област Кюстендил. Предмет
на оспорване е чл. 112, ал. 4 от наредбата, който
е в противоречие с разпоредбите на материалния
закон – чл. 120, ал. 2 от Конституцията на Република България, и като такава е противозаконна.
По жалбата е образувано адм. д. № 377/2017 г. по
описа на Административния съд – Кюстендил. По
делото е насрочено открито съдебно заседание
на 19.01.2018 г. от 10 ч.
9296
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 чл. 16, т. 6 от Наредбата за определяне и
администрирането на местните такси и цени на
услуги на територията на община Съединение,
област Пловдив, по което е образувано адм. д.
№ 3193/2017 г. по описа на Административния
съд – Пловдив. Делото е насрочено за разглеждане
в открито съдебно заседание на 17.01.2018 г. от 9 ч.
9265
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Административният съд – Пловдив, на основание чл. 181 във връзка с чл. 188 АПК съобщава,
че е образувано адм. д. № 3279 по описа за 2017 г.
на Административния съд – Пловдив, по протест
на Окръжната прокуратура – Пловдив, срещу
чл. 62, ал. 3, чл. 79, ал. 4, чл. 91, ал. 2 и чл. 97,
т. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
на Община Стамболийски, приета с Решение
№ 4, взето с протокол № 1 от 29.01.2015 г. на
Общинския съвет – гр. Стамболийски, изменена
и допълнена.
9297
Административният съд – София-град, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпила
жалба от „А.Б.М. Проекти“ – ЕООД, и „Джей
Си Деко България“ – ЕООД, с която се оспорват
чл. 17 и § 5 от ПЗР на Наредбата за преместваеми
обекти, за информационните и монументалнодекоративните елементи и за рекламната дейност
на територията на Столичната община, приета с
Решение № 717 по протокол № 71 от 6.11.2014 г. на
Столичния общински съвет, по която е образувано
адм. д. № 8162/2017 г. по описа на Административния съд – София-град, ХХ тричленен състав,
насрочено за 9.02.2018 г. от 14,30 ч. Всеки, който
има правен интерес, може да се присъедини към
оспорването или да встъпи като страна наред с
административния орган до началото на устните
състезания при всяко положение на делото, без
да има право да иска повтаряне на извършени
процесуални действия.
9264
А дминистративният съд – София област,
първи състав, на основание чл. 188 във връзка с
чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че по протест
на Софийската окръжна прокуратура е образувано адм. дело № 1102/2017 г. по описа на АССО,
което ще бъде разгледано в открито съдебно
заседание на 31.01.2018 г. от 10 ч., с предмет на
оспорване чл. 37, чл. 66, ал. 1, т. 4 и 5, ал. 4, пр.
3 и 4, чл. 67, ал. 2, т. 1, 2 и 5 и чл. 80, ал. 2, т. 1,
2 и 5 от Наредба № 5 за реда, придобиването и
разпореждането с общинско имущество на Общинския съвет – гр. Правец.
9275
Административният съд – Хасково, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпила жалба на кмета на община
Хасково против Решение № 568 на Общинския
съвет – гр. Хасково, прието с протокол № 27 от
13.11.2017 г., с което е извършена промяна по
бюджета на Община Хасково за 2017 г., както
следва: по т. 1: в разходен параграф за развитие
на детско-юношеския спорт сумата е завишена
със 100 000 лв.; по т. 2: одобрява разпределение
на допълнителни средства в размер 100 000 лв.
за спортните клубове на територията на община
Хасково за развитие на детско-юношеския спорт
съгласно приложение № 1 към решението; по т. 3:
параграфите за предоставен целеви трансфер и
разходи за субсидии за култура са завишени със
76 000 лв.; по т. 4: одобрява разпределение на сумата в размер 76 000 лв. за финансиране на културни
институти, изявени местни любителски състави
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и дружества в сферата на културата и изкуството
съгласно приложение № 2 към решението, както
и правила и формуляри за кандидатстване за
финансово подпомагане в областта на културата
съгласно приложените образци, като същите се
подават в срок до 4.12.2017 г., а средствата се
одобряват от ПК по бюджет и финанси и от ПК
по образование, култура и вероизповедания; по
т. 5: приема корекция на разчета за финансиране
на капиталовите разходи със собствени средства и
актуализация на разходната част в дела на местните дейности на бюджета за 2017 г. на Община
Хасково: § 52-00 „Придобиване на ДМА“: предвидено – 3 001 157 лв., да стане – 2 825 157 лв., разлика – 176 000 лв.; общо по бюджета за капиталови
разходи за 2017 г.: предвидено – 4 697 781 лв., да
стане – 4 521 781 лв., разлика – 176 000 лв.; по т. 6:
одобрява разпределените средства за спорт да се
извърши съгласно формуляри за кандидатстване
за финансово подпомагане в областта на спорта,
изработени по примерни формуляри за финансово подпомагане в областта за култура по т. 4,
по която е образувано адм. дело № 1224/2017 г.
по описа на Административния съд – Хасково,
насрочено за 19.01.2018 г. от 10 ч.
9274
Административният съд – Шумен, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК, приложим съгласно
чл. 188 АПК, съобщава, че е постъпил протест от
прокурор при Окръжната прокуратура – Шумен,
срещу чл. 17, ал. 1, чл. 20, чл. 38, ал. 5, чл. 45,
ал. 4 и чл. 48, ал. 3 от Наредбата за общинската
собственост на Община Нови пазар, приета с
Решение № 598 от 13.02.2015 г. на Общинския
съвет – гр. Нови пазар. Въз основа на протеста
е образувано адм. д. № 349/2017 г. по описа на
Административния съд – Шумен, насрочено за
15.01.2018 г. от 9,30 ч.
9267
Пазарджишкият районен съд уведомява Джерард Аджит Нилраян Де Силва, с неизвестен адрес,
за съобщение по чл. 131 ГПК ведно с препис от
исковата молба и приложенията като ответник по
гр. д. № 4426/2017 г. с основание на иска чл. 49,
ал. 1 СК, заведено от Станислава Иванова Дончева. В двуседмичен срок от обнародването на
съобщението в „Държавен вестник“ ответникът
да се яви в канцеларията на съда за получаване
на съобщението, като в противен случай на основание чл. 48, ал. 2 ГПК ще му бъде назначен
особен представител.
9298
Русенският районен съд, ХІV гр. състав, съобщава на Михал Филиби, с неизвестен адрес,
че в Районния съд – Русе, е образувано гр. д.
№ 868/2017 г., заведено от Дида Иванова Такева
със съдебен адрес Русе, ул. В. Априлов № 5А,
по иск по чл. 124, ал. 5 ГПК. Съдът указва
на ответника, че може да получи книжата по
делото в двуседмичен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ в деловодството на Районния съд – Русе.
9282
Русенският районен съд, ХІ V гр. състав,
съобщава на Михаел Гликман, с неизвестен
адрес, че в Районния съд – Русе, е образувано
гр. д. № 868/2017 г., заведено от Дида Иванова
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Такева със съдебен адрес Русе, ул. В. Априлов
№ 5А, по иск по чл. 124, ал. 5 ГПК. Съдът указва
на ответника, че може да получи книжата по
делото в двуседмичен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ в деловодството на Районния съд – Русе.
9283
Русенският районен съд, ХІV гр. състав, съобщава на Йосиф Жорж Гликман, с неизвестен
адрес, че в Районния съд – Русе, е образувано
гр. д. № 868/2017 г., заведено от Дида Иванова
Такева със съдебен адрес Русе, ул. В. Априлов
№ 5А, по иск по чл. 124, ал. 5 ГПК. Съдът указва
на ответника, че може да получи книжата по
делото в двуседмичен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ в деловодството на Районния съд – Русе.
9284
Русенският районен съд, ХІ V гр. състав,
съобщава на Лучия Шон, с неизвестен адрес,
че в Районния съд – Русе, е образувано гр. д.
№ 868/2017 г., заведено от Дида Иванова Такева
със съдебен адрес Русе, ул. В. Априлов № 5А,
по иск по чл. 124, ал. 5 ГПК. Съдът указва
на ответника, че може да получи книжата по
делото в двуседмичен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ в деловодството на Районния съд – Русе.
9285
Русенският районен съд, ХІV гр. състав, съобщава на Рахаел Гидрон, с неизвестен адрес,
че в Районния съд – Русе, е образувано гр. д.
№ 868/2017 г., заведено от Дида Иванова Такева
със съдебен адрес Русе, ул. В. Априлов № 5А,
по иск по чл. 124, ал. 5 ГПК. Съдът указва
на ответника, че може да получи книжата по
делото в двуседмичен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ в деловодството на Районния съд – Русе.
9286
Търговищкият районен съд, шести състав,
съобщава, че ч.гр.д. № 1727/2017 г. е образувано
по заявление за издаване на европейско удостоверение за наследство по Регламент (ЕС) № 650/2012
на Европейския парламент и на Съвета, депозирано от заявителя Добринка Василева Браун в
качеството є на наследник по закон (преживяла
съпруга) и завещание на Рудолф Алфонс Браун,
гражданин на Германия, починал на 1.06.2017 г.
във Варна, Република България, с последен
адрес преди смъртта: с. Ловец, община Търговище, Република България, с декларирана цел
на ползване на удостоверението – доказване на
правното положение и/или правата на наследник
на заявителя, доказване правното положение на
заявителя като заветник и/или преките му права
върху наследството, както и за упражняване на
правомощията на заявителя за изпълнение на
завещание в Германия. Районният съд – Търговище, указва на бенефициерите Соня Браун и
Аня Форрейтър, дъщери на наследодателя Рудолф
Браун, възможността им в двуседмичен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ да депозират
по делото писмени становища по искането и да
заявят правата си.
9271
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Благоевградският окръжен съд обявява, че
има образувано гр. дело № 180/2017 г. по искова
молба с ищец – Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество – Пловдив, и ответници: Хюсеин Мехмед Ислям с постоянен адрес:
Петрич, ул. Ел-Тепе № 5, вх. А, ет. 2, и Стойна
Гьоргиева, родена в гр. Тито Велес, гражданка
на Република Македония, с адрес за призоваване:
Петрич, ул. Ел-Тепе № 5, вх. А, ет. 2, с правно
основание чл. 28, ал. 1 ЗОПДНПИ и с цена на
иска 885 383,43 лв., с която се иска да се отнеме
в полза на държавата следното имущество на
ответниците:
На отнемане в полза на държавата на основание
чл. 4, ал. 1 във връзка с чл. 10 ЗОПДИППД (отм.) от
Хюсеин Мехмед Ислям и Стойна Илиева Гьоргиева,
родена на 14.10.1939 г., подлежи:
Урегулиран поземлен имот IX-188 по плана на
с. Малко Градище, община Любимец, област Хас
ково, утвърден със Заповед № 6149 от 30.09.1958 г.,
целият УПИ с площ 1342 кв. м, ведно с всички
извършени приращения и подобрения, трайно
прикрепени към имота, при граници със съседи:
улица, УПИ VIII-187 на Хюсеин Мехмед Ислям,
УПИ VI – общински, и УПИ Х-831 на наследниците на Петра Димитрова Петкова, придобит с
нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 198, том II, peг. № 3327, нот. дело
№ 352/23.06.2009 г., вписан в СВ – Свиленград, с
вх. peг. № 2094/23.06.2009 г., акт № 108, том VIII,
дело № 780/2009 г. Пазарна стойност към настоя
щия момент (23.06.2017 г.) – 69 000 лв.
Нива с площ 4,997 дка, категория VII, в местността Гушевица, землището на с. Поленица,
община Сандански, ЕКНМ 57176, съставляваща
имот № 020001, при граници и съседи: имот
№ 020002 – пасище, мера на ползвател Община Сандански 43, имот № 000142 – вътрешна
река на държавата 43, имот № 000117 – пасище, мера на Община Сандански, придобита с
нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 25, том III, peг. № 2234, нот. дело
№ 403/28.12.2009 г., вписан в СВ – Сандански, с
вх. peг. № 2898/28.12.2009 г., акт № 197, том XI,
дело № 2382/2009 г. Пазарна стойност към настоящия момент – 4800 лв.
Гараж № 1 – самостоятелен обект в сграда,
построен в сграда № 1, намираща се в поземлен
имот с идентификатор 04279.624.66, изграден на
едно ниво, с площ 24,07 кв. м, по кадастралната
карта на Благоевград, ЕКАТТЕ 04279, община
Благоевград, област Благоевград, одобрена със
Заповед № РД-18-32 от 10.05.2006 г. на изпълнителния директор на АК, с адрес на имота: Благоев
град, кв. Еленово, ет. 0, гараж № 1, при съседи:
на същия етаж: 04279.624.66.1.16; 04279.624.66.1.15;
04279.624.66.1.14; над обекта: 04279.624.66.1.1, ведно
със съответните за обекта ид.ч. от общите части
на сградата и съответното є право на строеж върху
мястото, за сумата 9900 лв. Данъчната оценка на
имота е 9752,50 лв. За имота е издадена схема
№ 16473/30.09.2013 г. от Службата по геодезия,
картография и кадастър – Благоевград. В схемата
имотът е идивидуализиран като:
Самостоятелен обект в сграда, намиращ се в
сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 04279.624.66 по кадастралната карта и
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кадастралните регистри, одобрени със Заповед
№ РД-18-32 от 10.05.2006 г. на изпълнителния
директор на АК, с адрес на имота: Благоевград,
п. код 2700, кв. Еленово, ет. 0, гараж № 1, предназначение на самостоятелния обект: гараж в
сграда, брой нива над обекта: 1, с посочена в
документа площ 24,07 кв. м, ведно с прилежащите части: съответните идеални части от общите
части на сградата и от правото на строеж, при
съседни самостоятелни обекти в сградата: на
същия етаж: 04279.624.66.1.16, 04279.624.66.1.15,
04279.624.66.1.14, под обекта: няма, над обекта:
04279.624.66.1.1, придобит с нотариален акт за
покупко-продажба № 192, том IV, peг. № 12823,
нот. дело № 706/5.11.2010 г., вписан в СВ – Благоевград, с вх. peг. № 3727/5.11.2010 г., акт № 40,
том XIII, дело № 2233/2010 г. Пазарна стойност
към настоящия момент (23.06.2017 г.) – 14 000 лв.
Сумата в размер 351 494,38 лв., представляваща главница и лихви по отпуснат заем от
Хюсеин Мехмед Ислям на Иван Крумов Ковачев
в размер 39 116,60 лв. (левова равностойност
на 20 000 евро), ведно с начислените върху нея
редовни просрочени лихви, както и договорна
неустойка в размер 312 377,78 лв.
Тов а р ен а в т о мо би л м а рк а „Ф о рд “, мо д е л „Т р а н з и т “ с peг. № X 78 41 ВК , р а м а
№ WF0LXXGBVLSY72907, двигател № SY72907,
придобит с договор за покупко-продажба на МПС
от 25.08.2008 г., с пазарна стойност 2200 лв.
На отнемане в полза на държавата на основание
чл. 4, ал. 2 във връзка с чл. 10 ЗОПДИППД (отм.) от
Хюсеин Мехмед Ислям и Стойна Илиева Гьоргиева,
родена на 14.10.1939 г., подлежи:
сумата в размер 7600 лв., представляваща
пазарната стойност на отчуждения недвижим
имот – дворно място, намиращо се в с. Малко
Градище, община Любимец, област Хасково, одобрен със Заповед № 6149 от 30.09.1958 г., целият с
площ 1281 кв. м, при граници и съседи на УПИ:
от две страни улици, УПИ VII-186 и УПИ IX-188,
ведно с построените в него жилищна сграда и
две стопански постройки, които съгласно удостоверение № 385/1.10.2007 г. на Община Любимец
се намират в режим на търпимост по смисъла
на § 16, ал. 1 от ПР на ЗУТ;
сумата в размер 4300 лв., представляваща
пазарната стойност на отчуждения товарен автомобил марка „Мерцедес“, модел „210“ с peг. № X
2388 ВМ, рама № WDB9024611Р896166, двигател
№ 60298000245439;
сумата в размер 9700 лв., представляваща пазарната стойност на отчуждения лек автомобил
марка „Ситроен“, модел „Ксара Пикасо 2.0 ХДИ“
с peг. № X 3678 ВМ, рама № VF7CHRHYB39162237,
двигател № PSAHY10DYKG4063999;
сумата в размер 14 200 лв., представляваща
пазарната стойност на отчуждения лек автомобил марка „Фолксваген“, модел „Шаран“ с peг.
№ X 5351 ВМ, рама № WVWZZZ7MZ3V045882,
двигател № ASZ315061;
сумата в размер 12 800 лв., представляваща
пазарната стойност на отчуждения лек автомобил марка „Фолксваген“, модел „Шаран“ с peг.
№ X 2324 ВН, рама № WVWZZZ7MZ3V048345,
двигател № ASZ316893;
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сумата в размер 5500 лв., представляваща стойността на лек автомобил марка „БМВ“, модел „X 5“
с peг. № X 8251 ВН, рама № WBAFA71070LN12686,
двигател № 24099959306D1;
сумата в размер 15 300 лв., представляваща
пазарната стойност на отчуждения лек автомобил
марка „Мерцедес“, модел „С 320 ЦДИ“ с peг. № X
9566 BP, рама № WDB2200251А440922, двигател
№ 64896030082710;
сумата в размер 4900 лв., представляваща пазарната стойност на отчуждения лек автомобил
марка „Форд“, модел „Транзит“ с peг. № X 3529
ВН, рама № WF0HXXGBVHVD65045, двигател
№ VD65045;
сумата в размер 11 700 лв., представляваща
пазарната стойност на отчуждения лек автомобил
марка „Мерцедес“, модел „С 320 ЦДИ“ с peг. № X
4858 BP, рама № WDB2200251A317796, двигател
№ 64896030000586;
сумата в размер 4400 лв., представляваща
пазарната стойност на отчуждения лек автомобил марка „Фолксваген“, модел „Шаран“, peг.
№ Е 1268 ВН, рама № WVWZZZ7MZTV031259,
двигател № ADY158178.
На отнемане в полза на държавата на основание
чл. 4. ал. 1 ЗОПДИППД (отм.) от Хюсеин Мехмед
Ислям подлежи:
сумата в размер 7060 лв., внесена от Хюсеин Мехмед Ислям по разплащателна сметка в
левове – кредитна карта с IBAN: BG37 FINV
9150 1000 1586 03, открита в „ПИБ“ – АД;
сумата в размер 127 561,90 лв., внесена от
Хюсеин Мехмед Ислям по разплащателна сметка
в левове с IBAN: BG85 UBBS 8002 1075 4606 20,
открита в Банка „ОББ“ – АД;
сумата в размер 7880 лв., получена от Хюсеин
Мехмед Ислям по разплащателна сметка в левове
с IBAN: BG85 UBBS 8002 1075 4606 20, открита
в Банка „ОББ“ – АД, преведени от ДЗИ „Общо
застраховане“ за застраховка на автомобил, закупен с незаконни средства;
сумата в размер 210 987,15 лв., внесена от
Хюсеин Мехмед Ислям по разплащателна сметка
в евро с IBAN: BG46 UBBS 8002 1412 0904 13,
открита в Банка „ОББ“ – АД.
Делото е насрочено за разглеждане в съдебно
заседание на 5.03.2018 г. от 13,30 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.
9309
Добричкият окръжен съд, гражданско отделение, уведомява, че е образувано гр. д. № 343/2017 г.
по реда на чл. 74 ЗОПДНПИ по предявени от
Комисията за отнемане на незаконно придобито
имущество (КОНПИ), БУЛСТАТ 131463734, чрез
председателя Пламен Георгиев Димитров, искове
по ЗОПДНПИ против Димитър Иванов Димитров
с постоянен адрес в с. Долище, община Аксаково,
област Варна, и настоящ адрес в гр. Добрич, ул.
Вардар № 81, за отнемане на незаконно придобито
имущество на стойност 319 316,94 лв.
Предявените от КОНПИ против Димитър
Иванов Димитров искове са, както следва:
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I. Искове с правно основание чл. 62 във връзка с
чл. 63, ал. 2, т. 1 и чл. 69 ЗОПДНПИ за отнемане
на имущество на обща стойност 274 296,64 лв.,
формирано от:
1. сумата в размер 870 лв., представляваща равностойността на наличните 87 дружествени дяла
в капитала на „ЛЕ-КО“ – ООД, ЕИК 124643461,
със седалище и адрес на управление: гр. Добрич,
ул. Вардар № 81, с управител Димитър Иванов
Димитров;
2. недвижим имот, находящ се в с. Тюленово,
община Шабла, а именно: поземлен имот с пл.
№ 50 в кв. 8, целият с площ 6190 кв. м, който
участва в парцел І с 1310 кв. м, целият с площ
1380 кв. м, в парцел ІІ с площ 1240 кв. м, в парцел ІІІ с площ 1820 кв. м и в парцел ІV с площ
1820 кв. м, целият с площ 1960 кв. м; недвижимият
имот е придобит от Димитър Иванов Димитров
с нотариален акт № 55, том ІХ, рег. № 5090,
дело № 1160/19.08.2005 г. (акт № 105, том VІІІ,
дело № 3166 от 2005 г. на СлВп – гр. Каварна),
чиято пазарна стойност според ищеца възлиза
на 200 000 лв.;
3. лек автомобил марка „Фолксваген“, модел
„Феатон“, с рег. № ТХ 2390 ХМ, дата на първа регист
рация 30.12.2002 г., рама № WVWZZZ3DZ38003399,
двигател № BAN002313, придобит от Димитър
Иванов Димитров от внос на 16.08.2012 г., чиято
пазарна стойност възлиза на 16 580 лв.;
4. сумата в размер 1478,62 лв., представляваща левовата равностойност на иззетата от ОД
на МВР – Перник, валута от Димитър Иванов
Димитров;
5. сумата в размер 27 997,49 лв., внесена на
каса от ответника по разплащателна сметка в
левове № BG77FINV915010BGN0KRWA, открита
в „Първа инвестиционна банка“ – АД, с титуляр
Димитър Иванов Димитров;
6. сумата в размер 25 415 лв., внесена на каса
и преведена от трети лица по разплащателна
сметка в левове № BG77FINV915010BGN0KRWA,
открита в „Първа инвестиционна банка“ – АД, с
титуляр Димитър Иванов Димитров;
7. сумата в размер 1955,83 лв., внесена на каса
през 2012 г. от ответника по разплащателна сметка
в евро BG38 FINV 915010EURO69KF, открита в
„Първа инвестиционна банка“ – АД, с титуляр
Димитър Иванов Димитров.
II. Искове с правно основание чл. 72 във връзка с
чл. 63, ал. 2, т. 1 и чл. 62 ЗОПДНПИ за отнемане на
имущество на стойност 45 020 лв., формирано от:
1. сумата в размер 8500 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на недвижим имот, находящ се в с. Ангеларий,
община Тервел, а именно: поземлен имот – нива
с площ 14,499 дка, четвърта категория на земята при неполивни условия, начин на трайно
ползване – нива, съставляваща имот № 011014
в землището на с. Ангеларий, община Тервел,
придобит от Димитър Иванов Димитров с нотариален акт № 96, том ІV, рег. № 1584, дело
№ 221/12.07.20 05 г. (ак т № 72, том І V, дело
№ 707/2005 г. на СлВп – гр. Тервел) и отчужден
с нотариален акт № 124, том ІІІ, рег. № 1163,
дело № 145/7.04.2009 г. (акт № 187, том ІІ, дело
№ 277/2009 г. на СлВп – гр. Тервел);
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2. сумата в размер 9200 лв., представляваща
общата пазарна стойност към датата на отчуждаване на следните недвижими имоти:
а) недвижим имот, находящ се в с. Вратарите,
община Добрич, а именно: земеделска земя – нива
с площ 11,500 дка, м. Крушака, четвърта категория
на земята при неполивни условия, представляваща
имот № 107068, образуван от имот № 107006 по
плана за земеразделяне на землището на същото
село; недвижимият имот е придобит от Димитър
Иванов Димитров с нотариален акт № 1, том V,
рег. № 6681, дело № 719/4.04.2007 г. (акт № 146, том
VІІ, дело № 2500/2007 г. на СлВп – гр. Добрич) и
е отчужден с нотариален акт № 100, том І, рег.
№ 1010, дело № 51/25.03.2009 г. (акт № 90, том
VІІ, дело № 1203/2009 г. на СлВп – гр. Добрич);
б) недвижим имот, находящ се в с. Житница, община Добричка, а именно: земеделска
земя – нива с площ 4,834 дка, трета категория
на зем ята при неполивни услови я, представляваща имот № 116046, образуван от имот
№ 116001 по плана за земеразделяне на селото;
недвижимият имот е придобит от ответника
с нотариален акт № 187, том V, рег. № 7688,
дело № 885/20.04.2007 г. (акт № 67, том ІХ, дело
№ 3043/2007 г. на СлВп – гр. Добрич) и е отчужден с нотариален акт № 100, том І, рег. № 1010,
дело № 51/25.03.2009 г. (акт № 90, том VІІ, дело
№ 1203/2009 г. на СлВп – гр. Добрич);
3. сумата в размер 5000 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на недвижим имот, находящ се в с. Хаджи Димитър, община Каварна, а именно: нива с площ
17,618 дка, трета категория, в местността Долната
кория, представляваща имот № 019041 в землището на с. Хаджи Димитър, община Каварна,
ЕКАТТЕ 77044, придобит от Димитър Иванов
Димитров с нотариален акт № 109, том ІІІ, рег.
№ 2232, дело № 269/13.04.2007 г. (акт № 148, том
ІІІ, дело № 1085/2007 г. на СлВп – гр. Каварна)
и е отчужден с нотариален акт № 61, том ІІ, рег.
№ 1145, дело № 217/26.03.2009 г. (акт № 66, том
ІV, дело № 503/2009 г. на СлВп – гр. Каварна);
4. сумата в размер 5000 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на недвижим имот, находящ се в с. Тюленово,
община Шабла, а именно: поземлен имот с
кадастрален идентификатор № 73780.16.30, стар
идентификатор № 16.1 по кадастралната карта на
с. Тюленово, община Шабла, одобрена със Заповед
№ РД-18-28 от 30.03.2006 г. на изп. директор на
АГКК, изменена със Заповед № КД-14-08-ІІІ-201
от 8.02.2008 г. на началника на СГКК – Добрич,
с площ 9655 кв. м, с начин на трайно ползване – земеделска земя, категория на земята при
неполивни условия – десета, в местността Старите
лозя в землището на с. Тюленово, община Шабла;
недвижимият имот е придобит от Димитър Иванов Димитров с нотариален акт № 117, том І, рег.
№ 654, дело № 105/12.02.2008 г. (акт № 165, том
І, дело № 262 от 2008 г. на СлВп – гр. Каварна)
и е отчужден с нотариален акт № 52, том І, рег.
№ 536, дело № 42/10.03.2009 г. (акт № 105, том
ІІІ, дело № 364 от 2009 г. на СлВп – гр. Каварна);
5. сумата в размер 10 000 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване на
недвижим имот, находящ се в с. Тюленово, община
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Шабла, а именно: поземлен имот с кадастрален
идентификатор № 73780.16.31 по кадастралната
карта на с. Тюленово, община Шабла, одобрена
със Заповед № РД-18-28 от 30.03.2006 г. на изп.
директор на АГКК, с площ 9656 кв. м, с начин
на трайно ползване – земеделска земя, в местността Старите лозя в землището на с. Тюленово,
община Шабла; недвижимият имот е придобит
от Димитър Иванов Димитров с нотариален акт
№ 50, том І, рег. № 533, дело № 40/10.03.2009 г.
(акт № 103, том ІІІ, дело № 362 от 2009 г. на
СлВп – гр. Каварна, отчужден с нотариален акт
№ 49, том ІІ, рег. № 1498, дело № 208/28.05.2010 г.
(акт № 125, том ІV, дело № 572 от 2010 г. на
СлВп – гр. Каварна), поправен с нотариален акт
№ 58, том ІІІ, рег. № 2686, дело № 400/1.09.2010 г.
(акт № 16, том VІІІ, дело № 1223 от 2010 г. на
СлВп – гр. Каварна);
6. сумата в размер 7320 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване на
лек автомобил, марка „Ауди“, модел „А 6“, с рег.
№ ТХ 4491 ХМ, рама № WAUZZZ4BZ1N031798,
двигател № АКN052110, дата на първа регистрация
1.08.2001 г., придобит с договор за покупко-продажба на МПС от 13.10.2012 г. и отчужден с договор
за покупко-продажба на МПС от 18.10.2012 г.
Указва на заинтересованите лица, че могат да
предявят своите претенции върху имуществото,
предмет на отнемане, в срока по чл. 225, ал. 2
ГПК – до приключване на съдебното дирене пред
първоинстанционния съд.
Насрочва разглеждането на гр. д. № 343/2017 г.
за 7.03.2018 г. от 14 ч.
9349
Кърджалийският окръжен съд с решение
№ 119 о т 25.10.2017 г., пос та новено по т.д.
№ 11/2017 г., е обявил неплатежоспособността
на сдружение „Център за икономически и социални анализи и стратегии“, Кърджали, БУЛСТАТ
108557707, със седалище и адрес на управление
Кърджали, ул. Деспот Слав № 1, с начална дата
19.07.2010 г.; открил е производство по несъстоя
телност; допуснал е обезпечение чрез налагане на
общ запор и възбрана на имуществото на сдружението; постановил е прекратяване на дейността
на предприятието; обявил го е в несъстоятелност,
като е допълнил фирмата на сдружение „Център за
икономически и социални анализи и стратегии“,
Кърджали, с добавката „в несъстоятелност“ и е
спрял производството по делото.
9281
Търговищкият окръжен съд, търговско отделение, обявява, че с определение № 285 от 24.11.2017 г.
на основание чл. 679, ал. 2 от Търговския закон
по ч.т.д. № 89/2017 г. насрочва производство в открито съдебно заседание на 3.01.2018 г. от 10 ч. за
отмяна на решенията, взети на общото събрание
на кредиторите на „Лессервиз“ – ЕООД (в открито
производство по несъстоятелност), гр. Попово,
проведено на 9.11.2017 г.
9299
Софийският градски съд, ТО, VІ-12 състав,
по т.д. № 3057/2017 г. призовава длъжника „44
БИТ“ – ЕООД (в несъстоятелност), ЕИК 202740485,
със седалище и адрес на управление София, ул.
Янко Сакъзов № 19, ет. 8, ап. 23, и кредиторите
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му от първото събрание на кредиторите на длъжника „44 БИТ“ – ЕООД (в несъстоятелност), ЕИК
202740485, да се явят на заседание на 15.12.2017 г.
от 11,30 ч. по т.д. № 3057/2017 г. на СГС, ТО, VІ12 състав, образувано по искане на кредитора
„Уотърфол Къмпани“ – ЕООД, с ЕИК 201516979,
по чл. 679 ТЗ – за отмяна на решенията, приети
на първото събрание на кредиторите на „44
БИТ“ – ЕООД (в несъстоятелност), ЕИК 202740485,
проведено на 20.10.2017 г., по т.д. № 8992/2016 г. на
СГС, ТО, VІ-2 състав. Заседанието ще се проведе
в СГС, София, бул. Витоша № 2.
9318
С о фи йск и я т г р а дск и с ъд н а о снова н ие
чл. 17, ал. 1, т. 8 ЗПП вписва промени по ф. д.
№ 8812/2000 г. с решение от 7.04.2017 г. по партидата на партия Политическо движение „Социалдемократи“, както следва: Вписва нов поименен
състав на Изпълнителния съвет на Политическо
движение „Социалдемократи“: Елена Маргаритова Нонева – председател, Божидар Здравков
Митев – зам.-председател, Георги Светломиров
Петров – зам.-председател, Иван Григоров Димитров – зам.-председател, Ангел Илиев Гаргов,
Владимир Иванов Рогошев, Диляна Николаева
Колева, Иван Вълчев Гърнев, Иво Здравков Велев,
Петко Михайлов Михайлов и Петя Иванова Карабакалова – членове. Вписва нов числен състав
от 71 членове и поименен състав на Националния
съвет на Политическо движение „Социалдемократи“, както следва: Георги Стефанов Кехайов,
Даниела Димитрова Захариева, Диляна Сандова
Стоянова, Диляна Николаева Колева, Пламен
Нейчев Латев, Ангел Петров Бакалов, Ангел
Илиев Гаргов, Атанас Кръстев Петров, Божидар
Здравков Митев, Бранимир Николаев Балачев,
Валентин Валентинов Киров, Виктор Миронов
Ценов, Валери Иванов Сираков, Силвия Ангелова
Ангелова, Ваня Емилова Симеонова, Владимир
Иванов Рогошев, Галя Иванова Захариева, Георги
Светломиров Петров, Георги Серафимов Първанов,
Гюлсес Невзатов Шакиров, Даниела Любомирова
Христова, Джошкун Сабриев Феимов, Димо Христов Коларов, Димитър Стефанов Станев, Димчо
Тонев Каров, Диляна Сандова Колева, Елена
Маргаритова Нонева, Живко Колев Константинов,
Здравко Андонов Тончев, Захарин Иванов Захариев,
Ива Петкова Тонева, Иван Вълчев Гърнев, Иван
Григоров Димитров, Иван Живков Живин, Иван
Стефанов Стефанов, Илиян Кръстев Куртанов,
Иван Асенов Матеев, Тодор Петров Иванов, Иво
Здравков Велев, Йоан Иванов Матеев, Йордан Ангелов Кабаиванов, Керка Динева Николова, Камен
Иванов Георгиев, Леночка Кръстева Ангелова,
Лъчезар Тенев Шиков, Любен Борисов Добрев,
Мария Светлозарова Спасова, Мариана Пенчева
Дочева, Милена Димитрова Карочорова, Митко
Хариев Русков, Мирослав Димитров Георгиев,
Мирослав Рангелов Чавдаров, Нели Иванова Славеева, Нели Иванова Славчева-Харитонова, Орлин
Милчев Георгиев, Павлина Иванова Марковска,
Петър Иванов Къндовски, Петко Михайлов Михайлов, Петя Иванова Карабакалова, Пенчо Калев
Адърски, Пламен Вълканов Червенков, Пламенка
Георгиева Ангелова, Румен Неков Ангелов, Росица Иванова Петрова, Сашко Борисов Янакиев,
Севда Темелкова Грозданова, Стефана Стефанова
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Кафтанджиева, Стефка Иванова Тонева, Стефан
Ганчев Кехайов, Стефан Славчев Костадинов,
Стоян Иванов Овчаров и Стоян Петров Стоянов.
Заличава Диляна Сандова Колева от състава на
Националния съвет. Вписва нов числен състав от
11 членове и поименен състав на Националния
контролен съвет на Политическо движение „Социалдемократи“, както следва: Андон Атанасов Янев,
Алтънай Мехмедов Ефраимов, Атанаска Петкова
Кирилова-Йорданова, Ваня Василева Йорданова,
Димитър Недялков Делчев, Емил Венев Младенов, Емил Цветанов Цветков, Камелия Стоянова
Тончева, Николай Стоянчов Търлев, Светлозар
Василев Николов и Ясем Алимов Арифов. Политическо движение „Социалдемократи“ ще се
представлява от председателя на партията Елена
Маргаритова Нонева.
9319

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
1. – Управителният съвет на сдружение с
нес топанска цел за осъществяване на общественополезна дейност „Световна шотокан карате-до
федерация – България“, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ във връзка с чл. 29 от устава
на сдружението и в изпълнение на решение от
14.11.2017 г. свиква редовно общо събрание на
21.01.2018 г. в 11 ч. в София на адрес: София,
кв. Изток, ул. Атанас Далчев № 8 – физкултурен
салон на ПГФК, при следния дневен ред: 1. приемане на отчет за дейността на сдружението за
2017 г.; 2. обсъждане и приемане на изменение
и допълнение на устава на сдружението, вкл.
промяна на наименованието на сдружението; 3.
освобождаване на членовете на управителния
съвет; 4. избор на нов управителен съвет; 5.
приемане на Правилник за членство и регистри
на сдружението; 6. приемане на Правилник на
сдружението за провеждане на изпити за технически степени; 7. обсъждане и приемане на
организационна структура на сдружението. На
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ във връзка с чл. 32
от устава на сдружението при липса на кворум
общото събрание ще се проведе с един час покъсно, на същото място и при същия дневен ред,
колкото и членове на сдружението да се явят.
9269
6. – Управителният съвет на сдружение „Обединен български пчеларски съюз“ – София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква годишно отчетно
събрание на 27.01.2018 г. в 10,30 ч. в „Съюз на
запасните офицери“ на бул. Хр. Ботев № 48 в
София при следния дневен ред: 1. отчетен доклад
на управителния съвет на ОБПС; 2. доклад на
контролния съвет на ОБПС; 3. програма за дейност; 4. приемане на бюджет 2018 г.; 5. промени
в устава на ОБПС. Поканват се всички членове
на сдружението да присъстват на събранието.
Събранието 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 и ще се проведе на същото
място и при същия дневен ред.
9316
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1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Фулс он дъ хил“ – София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 14 и 15 от устава свиква общо събрание на 29.01.2018 г. в 17 ч.
на адрес: София, район „Средец“, бул. Васил
Левски № 60, ап. 5, при следния дневен ред: 1.
установяване редовността на поканите, изпратени до членовете на сдружението във връзка с
провеждането на общото събрание, и наличието
на кворум за вземане на решения; 2. освобождаване от отговорност за дейността членове на
управителния съвет от заеманата длъжност; 3.
освобождаване на членове на сдружение „Фулс
он дъ хил“; 4. избор на нови членове на сдружението на мястото на напусналите; 5. избор на нов
управителен съвет; 6. промяна на седалището и
адреса на управление. Свикването се извършва
чрез покана, поставена на мястото за обявления
в сградата, в която се намира управлението на
сдружението. Материалите ще бъдат на разположение в седалището на „Фулс он дъ хил“ на
адрес: София, район „Средец“, бул. Васил Левски
№ 60, ап. 5. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 14 от устава на сдружението
общото събрание ще се отложи с един час и ще се
проведе на същото място и при същия дневен ред
независимо от броя на присъстващите членове.
9317
2. – Управителният съвет на Сдружение на
инвалиди и слепи „Ахури“, София, на основание
чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
сдружението на 7.02.2018 г. в 11 ч. в офиса на
юридическия адрес на сдружението: София, ул.
Любен Каравелов № 90, ет. 3, ап. 7, при следния
дневен ред: 1. промени в устава на сдружението; 2.
промени в управителния орган на сдружението; 3.
приемане на стратегически план на сдружението
за следващите пет години, включващ програма
за съставяне на проекти, оперативни действия по
текущи програми и откриване на производство
по ликвидация.
9308
2. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел в частна полза „Клъстер зелен
транспорт“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на всички членове на
сдружението на 9.02.2018 г. в 10 ч. в сградата на
клъстера на адрес: София, бул. Джеймс Баучер
№ 87, офис 13, при следния дневен ред: 1. отчет
на управителния съвет за дейността на сдружението за 2016 г.; 2. приемане на финансовия
отчет за 2016 г.; 3. освобождаване от отговорност
на управителния съвет за 2016 г.; 4. промяна в
членския състав на сдружението; 5. промени в
състава на управителния съвет на сдружението;
6. разни. Поканват се всички членове на сдружението или упълномощените от тях лица да
присъстват на общото събрание. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място
и при същия дневен ред. Писмените материали,
свързани с дневния ред на общото събрание на
сдружението, ще бъдат на разположение на членовете в седалището на сдружението.
9326
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7. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Руско православно обединение
в България „Св. Княгиня Елизавета“, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ във връзка с чл. 6.5 от
устава на сдружението свиква общо събрание на
сдружението на 9.02.2018 г. в 10 ч. в София, район
„Люлин“, ж.к. Люлин 5, бл. 504, вх. Д, ет. 8, ап. 31,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
сдружението за изминалия период; 2. финансов
отчет; 3. приемане на план-програма за дейността
на сдружението за 2018 г.; 4. избор на нов състав
на управителния съвет; 5. вземане на решение
за определяне на размера на членския внос; 6.
други. Писмените материали, свързани с дневния
ред на общото събрание на сдружението, са на
разположение на адреса на провеждане всеки
работен ден от 9 до 17 ч. При липса на кворум в
обявения начален час на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе 1 час по-късно същия
ден, на същото място и при същия дневен ред.
9331
9. – Управителният съвет на „Български
енергиен и минен форум“, София, въз основа на
решение по т. 3 в протокол № 20 от 16.11.2017 г. на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква годишно общо
събрание на сдружението на 15.02.2018 г. в 16 ч. в
сградата на Научно-техническите съюзи, София,
ул. Раковски № 108, ет. 2, заседателна зала № 2,
при следния дневен ред: 1. приемане на отчет за
дейността на сдружението за 2017 г.; 2. приемане на отчет на контролната комисия за 2017 г.;
3. приемане на бюджет и план за дейността на
сдружението през 2018 г. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание
се разпуска и се свиква повторно в 17 ч.
9335
3. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Българска лига за профилактика на остеопорозата“ – София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно заседание на
общото събрание на 16.02.2018 г. в 9 ч. в София,
ул. Марагидик № 12, ет. 6, ап. 32, при следния
дневен ред: 1. вземане на решение за пререгистрация на сдружението по надлежния законов
ред в Агенцията по вписванията; 2. приемане
на годишния доклад на председателя на управителния съвет за дейността на сдружението;
3. приемане на годишния финансов отчет на
сдружението за 2017 г.; 4. приемане на нови членове на сдружението и докладване на молбите
на напусналите членове; 5. освобождаване на
досегашния управителен съвет на сдружението и
избор на нов управителен съвет на сдружението;
6. избор на председател на управителния съвет
на сдружението; 7. приемане на промени в устава
на сдружението; 8. разни. Поканват се всички
членове на сдружението да присъстват лично или
чрез изрично упълномощен представител. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе същия ден в
10 ч., на същото място и при същия дневен ред.
9327
11. – Управителният съвет на Националната
асоциация на председателите на общински съвети в Република България на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ и чл. 16, ал. 2 от устава на НАПОС – РБ,
свиква общо събрание на 15.03.2018 г. в 15 ч. в
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заседателната зала на Парк-хотел „Санкт Петербург“ – Пловдив, при следния дневен ред: 1. отчет
за работата на УС на НАПОС – РБ, за 2017 г.;
2. отчет за работата на КС на НАПОС – РБ, за
2017 г.; 3. приемане на годишния финансов отчет
на НАПОС – РБ, за 2017 г.; 4. приемане на бюджета на НАПОС – РБ, за 2018 г.; 5. попълване
състава на УС и КС на НАПОС – РБ; 6. разни.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
и чл. 17, ал. 2 от устава на НАПОС – РБ, общото
събрание ще се проведе в 16 ч. същия ден, на
същото място и при същия дневен ред.
9330
6. – Адвокатският съвет на Адвокатската
колегия – Добрич, на основание чл. 81, ал. 2 във
връзка с чл. 1 от Закона за адвокатурата свиква
редовно общо събрание на адвокатите при Адвокатската колегия – Добрич, на 27.01.2018 г. в
9 ч. в гр. Добрич, „Международен колеж“ – ООД,
ул. България № 3, зала „Албена“, при следния
дневен ред: 1. разглеждане отчета за дейността
на А двокатския съвет – Добрич, през отчетната 2017 г. и вземане на решения по него; 2.
разглеждане доклада на контролния съвет при
Адвокатската колегия – Добрич, за 2017 г.; 3.
разглеждане отчета на дисциплинарния съд при
Адвокатската колегия – Добрич, за 2017 г.; 4.
обсъждане и приемане на бюджета на колегията
за следващата финансова година; 5. избор на
делегати от Адвокатската колегия – Добрич, за
общото събрание на адвокатите в страната; 6.
разни. При липса на кворум на основание чл. 81,
ал. 4 от Закона за адвокатурата събранието ще
се проведе същия ден, на същото място в 10 ч.
при същия дневен ред независимо от броя на
присъстващите членове на колегията.
9325
12. – Управителният съвет на сдружение
„Шахматен клуб „Добруджа 2013“, гр. Добрич, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на членовете на сдружението на 26.02.2018 г. в
17 ч. в гр. Добрич, ж.к. Дружба, бл. 11, ет. 4, при
следния дневен ред: 1. приемане на нови членове;
2. освобождаване на стари членове; 3. избор на
ръководни органи на сдружението; 4. приемане
на промени и допълнения в устава на сдружението; 5. отчет за дейността на УС на сдружението
за периода от 21.11.2012 г. до датата на общото
събрание; проект за решение: ОС приема отчета
за дейността на УС за периода от 21.11.2012 г. до
датата на общото събрание; 6. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 18 ч., на същото място
и при същия дневен ред. Писмените материали
по дневния ред са на разположение на членовете
в седалището на сдружението.
9300
1. – Управителят на сдружение с нестопанска
цел за общественополезна дейност „Фолклорен
клуб за народни песни и танци „Цветница 94“,
гр. Златица, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 14.01.2018 г. в 18 ч. в седалището на сдружението в гр. Златица, ул. Христо
Ботев № 16, при следния дневен ред: 1. отчет на
управителя на сдружението; 2. доклад на ревизионната комисия; 3. приемане на счетоводния отчет
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на сдружението; 4. други. Поканват се всички
членове на СНЦ „Цветница 94“, гр. Златица, да
участват в общото събрание.
9270
666. – Адвокатският съвет на Адвокатската
колегия – Кюстендил, на основание чл. 81, ал. 1
и 2 ЗА свиква редовно общо събрание на колегията на 27 и 28.01.2018 г. в 10 ч. в ресторанта
на хотел „Парк-хотел „Кюстендил“, Кюстендил,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
адвокатския съвет през отчетната 2017 г. и вземане
на решение по него; 2. доклад на контролния съвет; 3. отчет на дисциплинарния съд; 4. приемане
бюджета на съвета на колегията за финансовата
2018 г.; 5. избор на делегати за общото събрание
на адвокатите в страната; 6. разни. При липса
на кворум на основание чл. 81, ал. 4 ЗА общото
събрание ще се проведе от 11 ч. на същите дати
и на същото място.
9301
1. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
„Областен пчеларски съюз“ – Плевен, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
20.01.2018 г. в 10 ч. в зала „Лира“ на Военния
клуб, пл. Възраждане № 1, при следния дневен
ред: 1. отчетен доклад на управителния съвет; 2.
отчетен доклад на контролния съвет; 3. приемане
на бюджета на съюза за 2018 г. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
9323
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел за осъществяване на дейност
в частна полза „Дружба 123“ – Русе, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
настоятелите на 18.01.2018 г. в 18 ч. на адреса на
седалището на дружеството: Русе, кв. Чародейка
Юг, бл. Медик 3, вх. А, ет. 3, при следния дневен
ред: 1. приемане на нови членове на сдружението;
2. избиране на управителен съвет и председател;
3. обсъждане на изменения и допълнения в устава
на сдружението.
9259
5. – Адвокатският съвет на Адвокатската
колегия – Русе, на основание чл. 81, ал. 2 ЗА
кани членовете на годишно отчетно събрание на
27 и 28.01.2018 г. в 9 ч. в конферентната зала на
Адвокатската колегия – Русе, ул. Александровска
№ 71, ет. 3, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на АС през отчетната 2017 г.; 2. доклад
на контролния съвет; 3. отчет на дисциплинарния
съд; 4. приемане бюджета на съвета на колегията
за 2018 финансова година; 5. избор на делегати
за общото отчетно събрание на адвокатите в
страната; 6. разни. При липса на кворум на основание чл. 81, ал. 4 ЗА събранието се отлага с
един час по-късно и се провежда независимо от
броя на присъстващите членове.
9324
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Достоен живот“ – Симитли, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на членовете на сдружението на 29.01.2018 г. в
10 ч. в Симитли, ул. Свобода № 32, при следния
дневен ред: 1. прекратяване дейността на сдружението; 2. избиране на ликвидатор.
9258
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4. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Ротари клуб – Смолян“, Смолян,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно
общо събрание на членовете на сдружението на
20.01.2018 г. в 18 ч. в залата на хотел „Кипарис
Алфа“, Смолян, бул. България № 3А, при следния
дневен ред: 1. приемане отчета на управителния
съвет за дейността на сдружението за периода
2012 – 2016 г.; 2. приемане на нов устав на сдружението; 3. избор на нов управителен съвет; 4.
разни. 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 и ще се счита за законно независимо от броя
на присъстващите членове на сдружението.
9332
120. – Адвокатският съвет на Адвокатската колегия – Ямбол, на основание чл. 81, ал. 2 от Закона
за адвокатурата свиква редовно общо събрание на
Адвокатската колегия – Ямбол, на 27.01.2018 г. от
10 ч. в залата на Община „Тунджа“, гр. Ямбол,
при следния дневен ред: 1. изслушване отчета за
дейността на адвокатския съвет през отчетната
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2017 г. и вземане на решение по него; 2. изслушване доклада на контролния съвет; 3. изслушване
отчета на председателя на дисциплинарния съд;
4. обсъждане и приемане на бюджета за следващата финансова година; 5. избиране на делегати
за общото събрание на адвокатите от страната; 6.
разни. При липса на кворум на основание чл. 81,
ал. 4 ЗА събранието се отлага за 11 ч.
9307
Христо Илиев Митев – ликвидатор на сдружение с нестопанска цел „Йога клуб – Харапа“ –
гр. Добрич, в ликвидация по ф.д. № 42/2013 г.
на ДОС, на основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ
кани всичк и кредитори да пред явят своите
вземания в шестмесечен срок от обнародване
на поканата в „Държавен вестник“. Вземанията
се предявяват писмено, с приложени документи
за възникването им на адреса на управление
на дружеството – гр. Добрич, бул. Трети март
№ 12, ет. 9, ап. 43.
9291

СЪОБЩЕНИЯ НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № АД-750-05-112 от 18 август 2017 г. на председателя на Народното събрание
(ДВ, бр. 70 от 2017 г.):
І. 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 в електронната страница на „Държавен вестник“ – за всяка една публикация
на обявления за концесии – 50 лв.
ІІ. Цената на отделен брой „Държавен вестник“ за 2018 г. е 0,80 лв. Цените за абонамент за „Държавен вестник“ за 2018 г. са: за един месец – 8 лв.; за три месеца – 24 лв.; за шест месеца – 48 лв.;
за девет месеца – 72 лв.; за една година – 96 лв.
Редакцията не извършва абонамент за „Държавен вестник“.
Абонаментът може да се направи на следните адреси на спечелилите обществената поръчка за
разпространение на печатното издание на „Държавен вестник“ за 2018 г.:
• „Български пощи“ – ЕАД, София 1700, ж.к. Студентски град, ул. Акад. Ст. Младенов № 1, бл. 31,
тел.: 02 9493280, 02 9493289, факс: 02 9625329, електронен адрес: info@bgpost.bg;
• „Доби прес“ – ЕООД, София 1164, ул. Йоан Екзарх № 63, тел.: 02 9633081, 02 9633082,
факс: 02 9633093, електронен адрес: dobi@dobipress.bg.
Цените за абонамент за „Държавен вестник“, получен по електронен път в деня на отпечатването му,
са: за един брой – 80 лв.; за един месец – 875 лв.; за три месеца – 1750 лв.; за шест месеца – 3500 лв.;
за една година – 7000 лв.
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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