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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
преминаването през и пребиваването на те
риторията на Република България на съюз
нически и на чужди въоръжени сили (обн.,
ДВ, бр. 102 от 2005 г.; изм., бр. 35 от 2009 г.,
бр. 23 от 2011 г. и бр. 13 и 98 от 2016 г.)
§ 1. В чл. 13 ал. 2 се изменя така:
„(2) Преминаването през и пребиваването
на територията на Република България на
съюзническите и/или на чуждите въоръжени
сили се координира между компетентните
структури на Министерството на отбраната
и Българската армия, на Министерството на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията, на Министерството на външните
работи и на Министерството на вътрешните
работи.“
§ 2. Член 26 се изменя така:
„Чл. 26. Личният състав на съюзническите
и/или чуждите въоръжени сили и цивилният
компонент при влизане във и при напускане
на Република България се освобождават от
гранични проверки в информационните фондове на Министерството на вътрешните работи,
от такси, визови процедури и от процедурите
по регистрация и контрол на чужденците.“
§ 3. В чл. 27, ал. 1 се правят следните
изменения:
1. В текста преди т. 1 думите „зависимите
лица“ се заменят с „цивилният компонент“.

2. Точка 1 се изменя така:
„1. карта за самоличност или паспорт,
съдържащ имена, рож дена дата, снимка,
номер, дата на валидност и органа, издал
документа, както и ако има звание и вид на
въоръжената сила;“.
§ 4. Член 31 се изменя така:
„Чл. 31. (1) Военните, националните или
международните свидетелства за управление
на моторно превозно средство, притежавани
от членовете на съюзническите и/или чуждите
въоръжени сили и техния цивилен компонент,
се признават на територията на Република
България.
(2) Табелите с регистрационен номер на
служебните моторни превозни средства на
съюзническите и/или на чуждите въоръжени
сили се признават на територията на Репуб
лика България.“
§ 5. Член 33 се изменя така:
„Чл. 33. (1) Личният състав на съюзническите и/или на чуждите въоръжени сили,
цивилният компонент и зависимите лица имат
право на безплатна спешна медицинска помощ.
(2) Оказването на медицинска помощ извън
тази по ал. 1 и заплащането є се уреждат съгласно приложимите международни договори
и българското законодателство.“
§ 6. Създава се глава пета с чл. 39 – 43:
„ Г л а в а

п е т а

ВЛИЗА НЕ, ПРЕБИВА ВА НЕ ВЪВ И Н АПУСК АНЕ НА РЕПУБЛИК А БЪЛГАРИЯ
НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИ И ЧЛЕНОВЕ НА
ЦИВИЛНИЯ КОМПОНЕНТ НА СЪЮЗНИЧЕСКИ И/ИЛИ НА ЧУЖДИ ВЪОРЪЖЕНИ
СИЛИ, КОИТО СА ЧАСТ ОТ СТРУКТУРА
НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА СЕВЕРНОАТЛАНТИЧЕСКИЯ ДОГОВОР (НАТО), РАЗПОЛОЖЕНА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, И
НА ПРИДРУЖАВАЩИТЕ ГИ ЗАВИСИМИ
ЛИЦА
Чл. 39. (1) Военнослужещите и членовете
на цивилния компонент от съюзнически или
чужди въоръжени сили, които са част от
структура на НАТО, разположена на територията на Република България, както и придружаващите ги зависими лица при влизане
във и напускане на Република България се
освобождават от гранични проверки в информационните фондове на Министерството на
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вътрешните работи, от такси, визови процедури и от процедури по регистрация и контрол
на чужденци.
(2) При преминаване на държавната граница на Република България лицата по ал. 1
представят карта за самоличност или паспорт,
съдържащ имена, рож дена дата, снимка,
номер, дата на валидност и органа, издал
документа, както и ако има звание и вид на
въоръжената сила.
(3) Военнослужещите по ал. 1 представят
документа по ал. 2 и заповед за индивидуално
или групово придвижване, изготвена на езика
на изпращащата държава и на английски език.
(4) В паспортите на членовете на цивилния
компонент и на зависимите лица се отбелязва
статутът им на такива. При липса на такова
отбелязване при първо влизане в Република
България те представят друг документ, издаден от съответните органи на изпращащата
държава или на НАТО на английски език,
удостоверяващ техния статут.
Чл. 40. Пребиваването на лицата по чл. 39,
ал. 1 се удостоверява съгласно Закона за
чужденците в Република България и Закона
за влизането, пребиваването и напускането
на Република България на гражданите на
Европейския съюз, които не са български
граждани, и членовете на техните семейства.
Чл. 41. Лицата по чл. 39, ал. 1 за периода
на пребиваване в Република България удостоверяват самоличността си с националния
си док у мен т за за дг рани чно п ът у ване и
пребиваването си – с карта на служител в
структура на НАТО или на зависимо лице,
която се издава съгласно Закона за българските лични документи.
Чл. 42. Свидетелствата за управление на
моторно превозно средство, притежавани от
лицата по чл. 39, ал. 1, издадени от изпращащата държава, се признават на територията
на Република България.
Чл. 43. (1) Табелите с регистрационен номер
на служебните моторни превозни средства на
структурата на НАТО и/или на изпращащата
държава и на личните моторни превозни средства на лицата по чл. 39, ал. 1 се признават
от Република България.
(2) Служебните моторни превозни средства
на структурата на НАТО и/или на изпращащата държава и личните моторни превозни
средства на лицата по чл. 39, ал. 1 се регист
рират в Република България по искане на
съответната структура и/или лица. Редът за
регистрацията се определя от министъра на
вътрешните работи и министъра на отбраната
при спазване на приложимия международен
договор, регламентиращ установяването на
структурата на НАТО в Република България.“
§ 7. В § 1 от допълнителната разпоредба
се правят следните допълнения:
1. В т. 8 навсякъде след думите „въоръжените сили“ се добавя „или на цивилния
компонент“.
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2. Създава се т. 9:
„9. „Цивилен компонент“ е цивилният личен състав, придружаващ съюзническите или
чуждите въоръжени сили, който е на работа в
тези сили, и не включва лица без гражданство,
лица, които не са граждани на изпращащата
държава, както и лица, които са граждани на
Република България или имат разрешение за
постоянно пребиваване в Република България,
освен ако е предвидено друго в международен
договор в сила за Република България.“
Заключителни разпоредби
§ 8. В Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на
гражданите на Европейския съюз, които не са
български граждани, и членовете на техните
семейства (обн., ДВ, бр. 80 от 2006 г.; изм.,
бр. 109 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г., бр. 36,
93 и 102 от 2009 г., бр. 9 от 2011 г., бр. 21 от
2012 г., бр. 53 от 2014 г., бр. 14 и 79 от 2015 г.,
бр. 97 от 2016 г. и бр. 97 от 2017 г.) се правят
следните допълнения:
1. Създава се чл. 14а:
„Чл. 14а. (1) Изискванията на този закон
не се прилагат за пребиваващите в Република България военнослужещи и членове на
цивилния компонент на структура на Организацията на Северноатлантическия договор
(НАТО), разположена в Република България,
както и за техните зависими лица.
(2) На лицата по ал. 1 се издава карта по
чл. 14, ал. 6 от Закона за българските лични
документи със срок на валидност срокът на
службата в структурата на НАТО, разположена
в Република България.
(3) Редът за издаване на картата по ал. 2
се определя с акт на Министерския съвет.“
2. В § 1 от допълнителната разпоредба се
създава т. 7:
„7. „Зависимо лице“ е съпруг/съпруга на
военнослужещ или на член на цивилния компонент на структура на НАТО, разположена в
Република България, както и лицата, спрямо
които военнослужещият или членът на цивилния компонент упражнява родителски,
настойнически или попечителски права или
е задължен да осигурява издръжка съгласно
законодателството на изпращащата държава.“
§ 9. В Закона за чужденците в Република
България (обн., ДВ, бр. 153 от 1998 г.; изм.,
бр. 70 от 1999 г., бр. 42 и 112 от 2001 г., бр. 45
и 54 от 2002 г., бр. 37 и 103 от 2003 г., бр. 37 и
70 от 2004 г., бр. 11, 63 и 88 от 2005 г., бр. 30 и
82 от 2006 г., бр. 11, 29, 52, 63 и 109 от 2007 г.,
бр. 13, 26, 28 и 69 от 2008 г., бр. 12, 32, 36, 74,
82, 93 и 103 от 2009 г., бр. 73 от 2010 г., бр. 9
и 43 от 2011 г., бр. 21 и 44 от 2012 г., бр. 16,
23, 52, 68, 70 и 108 от 2013 г., бр. 53 от 2014 г.,
бр. 14, 79 и 80 от 2015 г., бр. 15, 33, 97, 101 и
103 от 2016 г. и бр. 97 от 2017 г.) се правят
следните допълнения:
1. Създава се чл. 25д:
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„Чл. 25д. (1) Изискванията на този закон
не се прилагат за пребиваващите в Република България военнослужещи и членове на
цивилния компонент на структура на Организацията на Северноатлантическия договор
(НАТО), разположена в Република България,
както и за техните зависими лица.
(2) Срокът на пребиваването по ал. 1 може
да бъде по-дълъг от една година.
(3) На лицата по ал. 1 се издава карта по
чл. 14, ал. 6 от Закона за българските лични
документи със срок на валидност срокът на
службата в структурата на НАТО, разположена на територията на Република България.“
2. В § 1 от допълнителните разпоредби се
създава т. 21:
„21. „Зависимо лице“ е съпруг/съпруга
на военнослужещ или на член на цивилния
компонент на структура на НАТО, разположена в Република България, както и лицата,
спрямо които военнослужещият или членът на
цивилния компонент упражнява родителски,
настойнически или попечителски права или
е задължен да осигурява издръжка съгласно
законодателството на изпращащата държава.“
§ 10. В Закона за българските лични документи (обн., ДВ, бр. 93 от 1998 г.; изм., бр. 53,
67, 70 и 113 от 1999 г., бр. 108 от 2000 г., бр. 42
от 2001 г., бр. 45 и 54 от 2002 г., бр. 29 и 63
от 2003 г., бр. 96, 103 и 111 от 2004 г., бр. 43,
71, 86, 88 и 105 от 2005 г., бр. 30, 82 и 105 от
2006 г., бр. 29, 46 и 52 от 2007 г., бр. 66, 88 и
110 от 2008 г., бр. 35, 47, 82 и 102 от 2009 г.,
бр. 26 и 100 от 2010 г., бр. 9 и 23 от 2011 г.;
Решение № 2 на Конституционния съд от
2011 г. – бр. 32 от 2011 г.; изм., бр. 55 от
2011 г., бр. 21, 42 и 75 от 2012 г., бр. 23 и 70
от 2013 г., бр. 53 от 2014 г., бр. 14, 79 и 80 от
2015 г., бр. 33, 81, 97 и 101 от 2016 г. и бр. 85
и 97 от 2017 г.) се правят следните изменения
и допълнения:
1. В чл. 14 се създава ал. 6:
„(6) На военнослужещите и членовете на
цивилния компонент на структура на Организацията на Северноатлантическия договор
(НАТО), разположена в Република България,
както и на техните зависими лица, се издава
карта на служител в структура на НАТО или
на зависимо лице.“
2. В чл. 16:
а) алинея 4 се изменя така:
„(4) Личният номер за чужденец (ЛНЧ)
идентифицира еднозначно продължително,
постоянно и дългосрочно пребиваващите
чужденци в Република България, както и
военнослужещите и членовете на цивилния
компонент на структура на НАТО, разположена
в Република България, и техните зависими
лица. Начинът на неговото формиране се
определя от Министерския съвет.“;
б) в ал. 6 думите „чл. 18, ал. 6, т. 3“ се
заменят с „чл. 18, ал. 7, т. 3“.
3. В чл. 18:
а) създава се нова ал. 4:
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„(4) Заявленията за издаване на карта по
чл. 59, ал. 6 съдържат следните лични данни:
1. имената;
2. дата на раждане;
3. място на раждане;
4. пол;
5. личен номер/личен номер на чужденец,
ако има такъв;
6. гражданство;
7. наличие на друго гражданство;
8. адрес в Република България;
9. номер на национален документ за самоличност;
10. имената на зависимите лица, които
пребивават в Република България заедно с
лицето;
11. качество (служител в структура на
НАТО или зависимо лице).“;
б) досегашните ал. 4, 5, 6 и 7 стават съответно ал. 5, 6, 7 и 8.
4. В чл. 18в думите „чл. 18, ал. 6, т. 2 или
по ал. 7, т. 2“ се заменят с „чл. 18, ал. 7, т. 2
или по ал. 8, т. 2“.
5. В чл. 20а:
а) в ал. 4:
аа) в т. 2 думите „чл. 18, ал. 6, т. 1“ се
заменят с „чл. 18, ал. 7, т. 1“;
бб) в т. 3 думите „чл. 18, ал. 6, т. 2“ се
заменят с „чл. 18, ал. 7, т. 2“;
вв) в т. 4 думите „чл. 18, ал. 6, т. 3“ се
заменят с „чл. 18, ал. 7, т. 3“;
б) в ал. 5 думите „чл. 18, ал. 7“ се заменят
с „чл. 18, ал. 8“.
6. В чл. 55 се създава ал. 7:
„(7) На военнослужещите и членовете на
цивилния компонент на структура на НАТО,
разположена в Република България, както и
на техните зависими лица се издава карта
на служител в структура на НАТО или на
зависимо лице.“
7. В чл. 59:
а) създават се нови ал. 6 и 7:
„(6) На военнослужещите и членовете на
цивилния компонент на структура на НАТО,
разположена в Република България, както и
на техните зависими лица, се издава от Министерството на отбраната карта на служител
в структура на НАТО или на зависимо лице
със срок на валидност срокът на службата
в ст ру кт у рата, разположена в Реп ублика
България.
(7) Редът за издаване на картата по ал. 6
се определя с акт на Министерския съвет.“;
б) досегашните ал. 6, 7 и 8 стават съответно
ал. 8, 9 и 10.
8. В чл. 61а:
а) създава се нова ал. 4:
„(4) Картата по чл. 59, ал. 6 освен данните
по чл. 16, ал. 1 съдържа и:
1. снимка на притежателя;
2. подпис на притежателя;
3. адрес в Република България;
4. номер на документа;
5. дата на издаване;
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6. дата на изтичане на валидността;
7. органа, издал документа;
8. качество на служител в структура на
НАТО или зависимо лице.“;
б) досегашните ал. 4 и 5 стават съответно
ал. 5 и 6.
9. В чл. 63 в текста преди т. 1 думите „чл. 18,
ал. 2 и 4“ се заменят с „чл. 18, ал. 2 и 5“.
10. В § 1 от допълнителните разпоредби
се създава т. 22:
„22. „Зависимо лице“ е съпруг/съпруга
на военнослужещ или на член на цивилния
компонент на структура на НАТО, разположена в Република България, както и лицата,
спрямо които военнослужещият или членът на
цивилния компонент упражнява родителски,
настойнически или попечителски права или
е задължен да осигурява издръжка съгласно
законодателството на изпращащата държава.“
§ 11. В Закона за електронния документ и
електронните удостоверителни услуги (обн.,
ДВ, бр. 34 от 2001 г.; изм., бр. 112 от 2001 г.,
бр. 30, 34 и 80 от 2006 г., бр. 38 и 53 от 2007 г.,
бр. 100 от 2010 г., бр. 101 от 2016 г. и бр. 85 и
97 от 2017 г.) в чл. 27, ал. 1, т. 6 думите „чл. 59,
ал. 8“ се заменят с „чл. 59, ал. 10“.
§ 12. В Закона за електронната идентификация (обн., ДВ, бр. 38 от 2016 г.; изм., бр. 50
и 101 от 2016 г. и бр. 97 от 2017 г.) в чл. 22,
ал. 2, т. 5 думите „чл. 59, ал. 7“ се заменят с
„чл. 59, ал. 9“.
§ 13. Подзаконовите нормативни актове
по прилагане на закона се приемат, издават
или привеждат в съответствие с този закон в
6-месечен срок от влизането му в сила.
§ 14. Параграф 12 влиза в сила от 1 януа
ри 2019 г.
Законът е приет от 44-то Народно събрание
на 31 януари 2018 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
1077

ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 27
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България във връзка с
чл. 19, т. 4 и чл. 146, т. 1 от Закона за отбраната
и въоръжените сили на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
1. Назначавам полковник Венцислав Методиев Мутафчийски на длъжността началник на
Военномедицинската академия и главен лекар
на въоръжените сили на Република България.
2. Удостоявам полковник Венцислав Методиев Мутафчийски с висше офицерско звание
„бригаден генерал“.
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Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 7 февруари 2018 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева
1252

УКАЗ № 28
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
1. Освобождавам Катя Илиева Делева от
длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република
Намибия.
2. Назначавам Красимир Димитров Стефанов – извънреден и пълномощен посланик
на Република България в Република Южна
Африка, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република
Намибия със седалище в гр. Претория, Република Южна Африка.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 7 февруари 2018 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
1253

УКАЗ № 29
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Назначавам Василий Христов Такев – извънреден и пълномощен посланик на Репуб
лика България в Португалската република,
и за извънреден и пълномощен посланик на
Република България в Република Кабо Верде със седалище в гр. Лисабон, Португалска
република.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 7 февруари 2018 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
1254
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УКАЗ № 30

УКАЗ № 33

На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България

На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 463,
ал. 5 от Изборния кодекс

ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам акад. проф. д-р Петър Младенов Червеняков, д.м.н., с орден „Стара планина“
първа степен за изключително големите му
заслуги за медицинската наука и практика в
Република България и за съществените му
постижения в областта на гръдната и сърдечно-съдовата хирургия.
Издаден в София на 7 февруари 2018 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева

ПОС ТА НОВЯВА М:
Насрочвам частичен избор за кмет на
кметство Семчиново, община Септември,
област Пазарджик, на 20 май 2018 г.
Издаден в София на 7 февруари 2018 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева
1258

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ

1259

УКАЗ № 31
На основание чл. 98, т. 7 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 7, т. 1
от Закона за Националната служба за охрана
ПОС ТА НОВЯВА М:
Освобождавам генерал-лейтенант Ангел
Александров Антонов от длъжността начал
ник на Националната служба за охрана.
Издаден в София на 7 февруари 2018 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева
1256

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 17
ОТ 8 ФЕВРУАРИ 2018 Г.
за приемане на Програма на мерките за за
крила на деца с изявени дарби от държавни
и общински училища през 2018 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Приема Програма на мерките за
закрила на деца с изявени дарби от държавни
и общински училища през 2018 г. съгласно
приложението.
Чл. 2. Необходимите средства за изпълнение на програмата по т. 1 да се осигурят от
централния бюджет за 2018 г. в рамките на
предвидените за тази цел средства.
Заключителни разпоредби

УКАЗ № 32
На основание чл. 98, т. 7 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 8, ал. 6
от Закона за Националната служба за охрана
ПОС ТА НОВЯВА М:
Определям полковник Росен Тинков Тодоров – заместник-началник на Националната
служба за охрана, да изпълнява правомощията на началник на Националната служба за
охрана.
Издаден в София на 7 февруари 2018 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева
1257

§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 5а от Закона за закрила на детето
във връзка с чл. 11, ал. 1 и 4 от Наредбата
за условията и реда за осъществяване на
закрила на деца с изявени дарби, приета с
Постановление № 298 на Министерския съвет
от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 111 от 2003 г.; изм.
и доп., бр. 51 и 89 от 2005 г., бр. 14 и 37 от
2006 г., бр. 79 от 2009 г., бр. 107 от 2011 г.,
бр. 48 и 62 от 2013 г., бр. 36 от 2014 г., бр. 28
от 2016 г. и бр. 22 от 2017 г.).
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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Приложение
към чл. 1
ПРОГРАМА
на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2018 г.
Раздел І
Мерки за закрила на деца с изявени дарби, предложени от министъра на културата
Мерки за закрила по Наредбата за условията
и реда за осъществяване на закрила на деца с
изявени дарби (НУРОЗДИД)

Обхват на мерките

1. Предоставяне на еднократно финансово под- Ученик от държавно училище по изкуствата и по
помагане по чл. 8 от НУРОЗДИД за:
културата, финансирано чрез Министерството на културата (МК), класиран индивидуално до навършване
на 18 години през 2018 г. на първо, второ или трето
място на национален или международен конкурс,
олимпиада или състезание, включени в програмата.
1.1. Подпомагане за обучение в курсове по из- Ученик, представил служебна бележка от органикуства – курсове, майсторски класове, летни затора за включване в курс за обучение – майсторакадемии.
ски клас, лятна академия или пленер, и документ
за класиране на първо, второ или трето място на
национален или международен конкурс, олимпиада
или състезание, включени в програмата.
1.2. Подпомагане за участие в пленери.

Ученик, представил служебна бележка от организатора за включване в курс за обучение по изкуствата
и документ за класиране на първо, второ или трето
място на национален или международен конкурс,
олимпиада или състезание, включени в програмата.

2. Предоставяне на стипенди я по чл. 10 от Ученик от държавно училище по изкуствата и по
НУРОЗДИД
културата, финансирано чрез МК, или от общинско
училище, класиран индивидуално до навършване на
18 години през 2018 г. на първо, второ или трето
място на национален или международен конкурс,
олимпиада или състезание, включени в програмата.
А. НАЦИОНАЛНИ КОНКУРСИ
2.1. Национален фолклорен конкурс „Дунавски За индивидуални изпълнители по народно пеене,
славеи“ за изпълнители на народна музика, кавал, гайда, гъдулка и тамбура от трета възрасорганизатори: община Русе и ОДЦ за култура това група.
и изкуство – Русе. Провежда се на 9 и 10 март
2018 г.
2.2. Национален фолклорен конкурс „Орфеево За индивидуални изпълнители по народно пеене,
изворче“ – Стара Загора, организатори: Наци- кавал, гайда, гъдулка, тамбура и акордеон от четонален музикално-фолклорен съюз „Орфеево върта възрастова група.
изворче“ и община Стара Загора. Провежда се
от 23 до 25 март 2018 г.
2.3. Национа лен конк у рс за изпълнение на
българска музикална творба „Върбан Върбанов“ – Бургас, организатори: НУМСИ „Проф. П.
Владигеров“, Областна управа – Бургас, община
Бургас, УН „Родни звуци“. Провежда се от 20
до 24 март 2018 г. в Бургас.

За индивидуални изпълнители по пиано, цигулка и
виола, нисък щрайх – виолончело и контрабас, дървени духови инструменти, медни духови инструменти,
ударни инструменти, класическо пеене.

2.4. Национален ученически конкурс по актьорско За индивидуални изпълнители от първа възрастова
майсторство, организатор: НГСЕИ – Пловдив. група.
Провежда се на 24 и 25 март 2018 г. в Пловдив.
2.5. Национален конкурс за изпълнители на на- За индивидуални изпълнители по народно пеене,
родни инструменти и народно пеене „Песенна кавал, гайда, гъдулка, тамбура от четвърта възрасдъга над Кутев“, организатор: НУФИ „Ф. Кутев“. това група.
Провежда се на 1 април 2018 г. в Котел.
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2.6. Национален конкурс по теория и история на Една възрастова група – IХ и Х клас.
музиката, организатор: НМУ „Л. Пипков“ – София. Провежда се от 14 до 28 април 2018 г. в
София.
2.7. Национален конкурс „Проф. Камен Поп- Първа и втора възрастова група – VIII – IX клас;
димитров“, организатор: НБУ, НМУ „Л. Пи- Х – ХІІ клас.
пков“ – София. Провежда се от 1 до 13 април
2018 г. в София.
2.8. Национален конкурс „Проф. Парашкев Хад- Две възрастови групи – Х клас; ХI – ХІІ клас.
жиев“, организатор: НМУ „Л. Пипков“ – София.
Провежда се от 30 март до 18 май 2018 г. в София.
2.9. Национален конкурс за актова рисунка по Първа възрастова група – Х и ХІ клас.
натура, организатор: НГПИ „Св. Лука“ – София.
Провежда се на 11 април 2018 г. в София.
2.10. Национален ученически конкурс за учебна Първа и втора възрастова група.
рисунка по натура, организатор: НУИИ „Ил.
Петров“, НХА. Провежда се на 21 и 22 април
2018 г. в София.
2.11. Национален конкурс за танцьори „Златна За индивидуални изпълнители от втора възрастова
гега“, организатор: НУФИ „Филип Кутев“ – Ко- група.
тел. МК. Провежда се на 28 април 2018 г. в Котел.
2.12. Национален акордеонен конкурс „Танцуващи За индивидуални изпълнители от четвърта възрасклавиши“ – Нови пазар, организатори: община това група.
Нови пазар, НЧ „Хр. Ботев“. Провежда се от 26
до 28 април 2018 г. в Нови пазар.
2.13. Национален конкурс за гайдари и инстру- За индивидуални изпълнители на висока (джура)
ментални камерни състави „Вълшебни ритми“, гайда от трета възрастова група и на ниска гайда
гр. Нови пазар, организатори: община Нови от втора възрастова група.
пазар и НЧ „Хр. Ботев“. Провежда се от 20 до
22 април 2018 г. в Нови пазар.
2.14. Национален младежки конкурс за изящни и Една възрастова група: по живопис, графика, скулпприложни изкуства, организатор: МК. Провежда тура, художествена керамика, силикатен дизайн,
се от 1 до 5 юни 2018 г. в София и в Трявна.
художествена дърворезба и мебел, художествена
обработка на метали, художествена тъкан, мода,
рекламна графика/графичен дизайн, илюстрация и
оформление на книгата, детски играчки, иконопис/
стенопис, пространствен и промишлен дизайн, театрален, кино- и телевизионен декор.
2.15. Национален конкурс за учащи от учебни Една възрастова група, три категории фотогразаведения, в които се изучава фотография „Фото фия – репортажна, артистична и портрет.
Академика“, организатор: Фотографска академия „Янка Кюркчиева“. Провежда се през юни
2018 г. в София.
2.16. Национален конкурс „Светослав Обретенов“ – Провадия, организатори: МК, община
Провадия, СБК, СМТДБ, НМА „Проф. П. Владигеров“. Провежда се от 20 до 30 септември в
Провадия.

За индивидуални изпълнители от втора група: от 14до 18-годишна възраст – за специалностите пиано,
цигулка, виола, виолончело и контрабас, и от 16- до
18-годишна възраст – за специалностите кларинет
и фагот, тромпет, цугтромбон и туба.

2.17. Национален конкурс за изпълнители на За индивидуални изпълнители от трета възрастова
тамбура „Руско Стефанов“, организатор: община група.
Сунгурларе, област Бургас. Провежда се на 27
октомври 2018 г. в Сунгурларе.
2.18. Национален конкурс за пианисти „Мила За индивидуални изпълнители от трета възрастова
Михайлова“ – Варна, организатори: НУИ „Д. група.
Христов“, община Варна и Фондация „М. Михайлова“. Провежда се от 1 до 4 ноември 2018 г.
във Варна.
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2.19. Конкурс за млади изпълнители на оркестро- За индивидуални изпълнители на дървени и медни
ви инструменти „Добрин Петков“, организатор: духови инструменти от трета възрастова група.
НУМТИ „Д. Петков“ – Пловдив. Провежда се
от 1 до 4 ноември 2018 г. в Пловдив.
2.20. Национален музикално-фолклорен конкурс За индивидуални изпълнители по народно пеене,
„Орфееви таланти“ – Пловдив, организатори: кавал, гайда, гъдулка, тамбура от четвърта възрасА М Т И И – П ловд и в, и БН МФС – П ловд и в. това група.
Провежда се от 22 до 25 март 2018 г. в Пловдив.
2.21. Национален детско-юношески конкурс „Орфеева дарба“ – София, организатор „Национален
форум „Орфеева дарба“ – София. Провежда се
от 17 март до 15 април 2018 г.

За индивидуални изпълнители от четвърта възрастова
група, една категория за направленията: „Народно
пеене“, „Забавна и популярна музика“, „Класически
музикални инструменти – пиано, цигулка, медни
духови“.

2.22. Национален конкурс за млади изпълнители За индивидуални изпълнители по народно пеене и
на добруджански народни песни и кавал „Иван по кавал от трета възрастова група.
Георгиев“, с. Дъбовник, община Генерал Тошево.
Провежда се през май 2018 г.
2.23. Национален конкурс/олимпиада или състе- Ученик от държавно училище, финансирано от МК,
зание, включени в раздел ІІ и ІII на програмата класиран индивидуално в съответната възрастова
за 2018 г.
група/състезателна група/категория/вид/жанр изк уство/инст ру мент/раздел/направление/формат/
учебен предмет/наука/проект/вид спорт/спортна
дисциплина.
Б. МЕЖДУНАРОДНИ КОНКУРСИ
2.24. Международен конкурс за класическа кита- За индивидуални изпълнители от трета възрастова
ра „Академик Марин Големинов“ – Кюстендил, група.
организатори: Народно читалище „Братство
1869“, община Кюстендил. Провежда се от 28
до 31 март 2018 г. в Кюстендил.
2.25. Международен конкурс за инструменталисти За индивидуални изпълнители инструменталисти.
и композитори „Музиката и земята“ – София,
организатори: Фондация и НМ „Земята и хората“,
СБМТД. Провежда се през април 2018 г. в София.
2.26. Международен фолклорен конкурс „Пау- За индивидуални изпълнители по народно пеене от
талия“, организатори: община Кюстендил, НЧ трета възрастова група.
„Братство 1869“. Провежда се от 29 юни до 1
юли 2018 г. в Кюстендил.
2.27. Международен младежки фестивал-кон- За индивидуални изпълнители по пиано, цигулка,
курс „Надежди, таланти, майстори“ – Добрич, виола, виолончело от втора възрастова група.
организатор: община Добрич. Провежда се през
септември 2018 г. в Добрич.
2.28. Международен цигулков конкурс „Проф. За индивидуални изпълнители от трета възрастова
Недялка Симеонова“, Хасково, организатори: група.
община Хасково, СБК, СМТДБ, НМА, АМТИИ.
Провежда се през октомври 2018 г. в Хасково.
2.29. Международен клавирен конкурс „Класика За индивидуални изпълнители от трета възрастова
и съвременност“, организатор: НУМСИ „Хр. група.
Морфова“ – Стара Загора. Провежда се от 15
до 18 ноември 2018 г. в Стара Загора.
2.30. III Международен флейтов конкурс, органи- За индивидуални изпълнители от втора възрастова
затори: Фондация „Европейска музикална акаде- група.
мия“, община Варна, НУИ „Д. Христов“ – Варна.
Провежда се през октомври 2018 г. във Варна.
2.31. Международен конкурс за класическа кита- За индивидуални изпълнители от трета възрастова
ра – Плевен, организатори: НУИ „П. Пипков“. група.
Провежда се от 28 ноември до 2 декември 2018 г.
в Плевен.
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2.32. Меж дународен конкурс/олимпиада или Ученик от държавно училище, финансирано от МК,
състезание, включени в раздели ІІ и ІII на про- класиран индивидуално в съответната възрастова
грамата за 2018 г.
група/състезателна група/категория/вид/жанр изк уство/инст ру мент/раздел/направление/формат/
учебен предмет/наука/проект/вид спорт/спортна
дисциплина.
Раздел IІ
Мерки за закрила на деца с изявени дарби, предложени от министъра на образованието и науката
Мерки за закрила по Наредбата за условията
и реда за осъществяване на закрила на деца с
изявени дарби (НУРОЗДИД)

Обхват на мерките

1. Предоставяне на еднократно финансово под- Ученик от държавно училище, финансирано чрез
помагане по чл. 8 от НУРОЗДИД за:
Министерството на образованието и науката (МОН),
класиран индивидуално до навършване на 18 години през 2018 г. на първо, второ или трето място на
национален или международен конкурс, олимпиада
или състезание в областта на науката, изкуството и
спорта, включени в програмата.
1.1. Подпомагане за обучение в курсове по наука
и изкуства, организирани от училища, центрове
за подкрепа на личностно развитие, научни и
творчески съюзи, фондации, сдружения и фирми.

Ученик от държавно училище, финансирано от МОН,
класиран на първо, второ или трето място на конкурс,
олимпиада или състезание в областта на изкуството,
науката и спорта, представил служебна бележка от
организатора за включване в курс за обучение по
наука и изкуство и документ за класиране.

1.2. Подпомагане за участие в пленери, обучителни и тренировъчни лагери, организирани от
училища, центрове за подкрепа на личностно
развитие, научни и творчески съюзи, фондации,
сдружения и фирми.

Ученик от държавно у чилище, финансирано от
МОН, класиран на първо, второ или трето място на
конкурс, олимпиада или състезание в областта на
изкуството, науката и спорта, представил служебна
бележка от организатора за включване в пленер,
обучителни или тренировъчни лагери и документ
за класиране.

1.3. Подпомагане за участие в национални и Ученик от държавно у чилище, финансирано от
международни конкурси, олимпиади и състеза- МОН, класиран на първо, второ или трето място
ния, включени в раздел ІІ, т. 2 от програмата. на конкурс, олимпиада или състезание в областта
на изкуството, науката и спорта, представил покана
или документ, потвърждаващ участието в национален
или международен конкурс, включен в раздел ІІ, т. 2
от програмата с мерки за закрила на деца с изявени
дарби през 2017 г., и документ за класиране.
2. Предоставяне на стипендия по чл. 10 от
НУРОЗДИД

Ученик от държавно училище, финансирано чрез
МОН, или от общинско училище, класиран индивидуално до навършване на 18 години през 2018 г.
на първо, второ или трето място на национален или
международен конкурс, олимпиада или състезание,
включени в програмата.

А. НАЦИОНАЛНИ КОНКУРСИ В ОБЛАСТТА НА ИЗКУСТВАТА
2.1. Национален конкурс „Моите детски мечти“
от Националния календар за изяви по интереси
на децата и учениците, организиран от МОН и
НДД. Провежда се през февруари 2018 г. в София.

Трета група – VІІІ – ХІІ клас: в направление литературно творчество и в направление изобразително изкуство – раздел рисунка и раздел приложно
изкуство.

2.2. На ц иона лен кон к у рс „Път к ъм с ла ва- Трета група солисти – вокал, хореография и инта“, организиран от Арт център „Кърнолски“, струментал.
РУО – София-град, дирекция „Образование“,
и район „Оборище“ – Столична община, и др.
Провежда се през февруари 2018 г. в София.
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2.3. Национален конкурс „Малките нашенци“ за Трета група литературно творчество и трета група,
весела детска рисунка и хумористична литера- първа категория за детска рисунка.
турна творба, организиран от община Казанлък
и ЦПЛР ОДК „Св. Иван Рилски“, Казанлък.
Провежда се през март 2018 г. в Казанлък.
2.4. Национален конкурс „Диньо Маринов“ за Трета група, индивидуални изпълнители по народно
изпълнители на народна музика: певци, инстру- пеене и инструменталисти: гайда, кавал, тамбура
менталисти, народни хорове, оркестри и ансамбли и гъдулка.
от Националния календар за изяви по интереси
на децата и учениците, организиран от ЦПЛР
ОДК – Варна, и община Варна. Провежда се
през април 2018 г. във Варна.
2.5. Национален конкурс за млади изпълнители на Четвърта група – VІІІ – ХІІ клас, раздел солисти.
забавна песен от Националния календар за изяви
по интереси на децата и учениците, организиран
от ЦПЛР ОДК – Пловдив, и община Пловдив.
Провежда се през март 2018 г. в Пловдив.
2.6. Национален конкурс „Българските архите- Четвърта възрастова група.
ктурни паметници в макети“, организиран от
ЦПЛР ОДК – Варна, и община Варна.
Провежда се през март 2018 г. във Варна.
2.7. Национален конкурс за класически, характе- Четвърта група, индивидуални изпълнители в три
рен и съвременен танц, организиран от община жанра: класически, характерен и съвременен танц.
Бургас, ЦПЛР ОДК – Бургас. Провежда се през
април 2018 г. в Бургас
2.8. Национални конкурси под надслов „За хляба Една група – VІІІ – ХІІ клас, в конкурса за есе и две
наш...“ за научна разработка (проект) и за есе, групи – VІІІ – ХІІ клас, в конкурса за индивидуална
организирани от ФХСБ, ЦПЛР ОДК – Благоев- научна разработка (проект).
град, и община Благоевград. Провежда се през
април 2018 г. в Благоевград.
2.9. Национален литературен конкурс „Петя Една група – VІІІ – ХІІ клас, в два раздела – поезия
Дубарова“, организиран от община Бургас, къща- и проза.
музей „Петя Дубарова“, РУО – Бургас. Провежда
се през май 2018 г. в Бургас.
2.10. Национален конкурс за класически, ха- Трета възрастова група VIII – XII клас в три жанрактерни и модерни танци „Българска роза“, ра – класически, характерен и съвременен танц.
организиран от ЦПЛР ОДК „Св. Иван Рилски“,
Казанлък, и община Казанлък. Провежда се през
май 2018 г. в Казанлък.
2.11. Национален конкурс за стихотворение и Втора група – ІХ – ХІІ клас в раздел стихотворение
есе „Живеем в земята на Ботев“ от Национал- и раздел есе.
ния календар за изяви по интереси на децата и
учениците, организиран от ЦПЛР ЦРД – Враца,
и община Враца. Провежда се през май 2018 г.
във Враца.
2.12. Национален конкурс „Вълшебният свят на Трета възрастова група VIII – XII клас в разделите
Ангел Каралийчев“ от Националния календар поезия, проза, рисунка, приложно изкуство.
за изяви по интереси на децата и учениците,
организиран от МОН и НДД. Провежда се през
май 2018 г. в София.
2.13. Национален конкурс „Бог е любов“, орга- Три групи – VІІІ – ХІІ клас, в жанровете стихотвонизиран от МОН. Провежда се през юни 2018 г. рение, разказ или есе, рисунка и приложно изкуство
в Стара Загора.
(присъжда се само първо място на националния
етап по статут).
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2.14. Национален конкурс „Несебър – остров на Втора възрастова група, индивидуални изпълнители
изкуствата“, организиран от община Несебър и на съвременен танц.
ЦПЛР ОДК – Несебър. Провежда се през юли
2018 г. в Несебър.
2.15. Национален пленер – конкурс по графика Две възрастови групи – VІІІ – Х клас и ХІ – ХІІ
и живопис „Врачанска есен“, организиран от клас в две категории – графика и живопис.
община Враца и СУ „Отец Паисий“, Враца.
Провежда се през октомври 2018 г. във Враца.
2.16. Национален етап на конкурса за детска Трета възрастова група – от 15 до 18 години; първа,
рисунка „С очите си видях бедата“ от Наци- втора и трета категория (присъжда се само първо
онални я календар за изяви по интереси на място на националния етап по статут).
децата и учениците, организиран от ГДПБЗН
към МВР и НДД. Провежда се през октомври
2018 г. в София.
2.17. Национален ученически конкурс от На- Една възрастова група – VІІІ – ХІІ клас, за индиционалния календар за изяви по интереси на видуални участници в два формата – електронна
децата и учениците, организиран от Национален презентация и реферат.
клуб „Родолюбие“, НДД и др. Провежда се през
ноември 2018 г. в София.
2.18. Национален танцов конкурс за театрално- Четвърта възрастова група – VІІІ – ХІІ клас, за
сценични танци – класически балет, характерни индивидуални изпълнители в три жанрови категои съвременни танци – „България танцува“, орга- рии – класически, характерен и съвременен танц.
низиран от община Димитровград и Общинския
център за танцово изкуство. Провежда се през
ноември 2018 г. в Димитровград.
2.19. Национален конкурс по народно приложно Трета възрастова група в народно приложно изкуизкуство „От Коледа до Васильовден“ от Нацио- ство, в два раздела – керамика, декоративни пана
налния календар за изяви по интереси на децата и тъкани.
и учениците, организиран от НДД. Провежда се
през декември 2018 г. в София.
2.20. Национални конкурси, включени в раздел І Ученик от държавно училище, финансирано от МОН,
на програмата за 2018 г.
класиран индивидуално в съответната възрастова
група, състезателна група, категория, вид или жанр
изкуство, инструмент, раздел, направление.
Б. НАЦИОНАЛНИ ОЛИМПИАДИ, СЪСТЕЗАНИЯ И КОНКУРСИ В ОБЛАСТТА НА НАУК АТА
2.21. Национален зимен математически турнир Пет състезателни групи – VІІІ – ХII клас.
„Атанас Радев“. Провежда се от 19 до 21.01.2018 г.
в Ямбол.
2.22. Национално състезание по математическа Две състезателни групи – VІІІ – ХII клас.
лингвистика. Провежда се от 26 до 28.01.2018 г.
в Пловдив.
2.23. Пролетни състезания по информатика.
Три състезателни групи – VІІІ – ХІІ клас.
Провеждат се от 20 до 22.04.2018 г. във Велико
Търново.
2.24. Национална олимпиада по руски език.
Провежда се на 17.03.2018 г. във Варна.

Пет състезателни групи – VІІІ – ХІІ клас.

2.25. Национална олимпиада по френски език. Пет състезателни групи – VIII – XII клас.
Провежда се на 24.03.2018 г. в Пловдив.
2.26. Национална олимпиада по италиански език. Пет състезателни групи – VIII – XII клас.
Провежда се на 24.03.2018 г. в София.
2.27. Национална олимпиада по испански език. Пет състезателни групи – VIII-XII клас.
Провежда се на 31.03.2018 г. във Велико Търново.
2.28. Национална олимпиада по английски език. Пет състезателни групи – VIII – XII клас.
Провежда се на 25.03.2018 г. в Кърджали.
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2.29. Национална олимпиада по немски език. Пет състезателни групи – VIII – XII клас.
Провежда се от 16 до 18.03.2018 г. в Благоевград.
2.30. Национална олимпиада по химия и опаз- Три състезателни групи – VІІІ – ХІІ клас.
ване на околната среда. Провежда се на 17 и
18.03.2018 г. във Варна.
2.31. Математическо състезание между профили- Пет състезателни групи – VІІІ – ХІI клас.
рани гимназии и паралелки на СУ с чуждоезиков
профил. Провежда се от 23 до 25.03.2018 г. в Ловеч.
2.32. Пролетни математически състезания. Про- Пет състезателни групи по математика – VІІІ – ХIІ
веждат се на 30.03.2018 и 1.04.2018 г., VIII клас клас.
в Русе и IX – XII клас в Плевен.
2.33. Пролетно национално състезание по физика. Пет състезателни групи – VІІІ – ХІІ клас.
Провежда се на 9 и 11.03.2018 г. в Стара Загора.
2.34. Национално състезание по компютърни Една състезателна група – VІІІ – ХІІ клас.
мрежи. Провежда се на 14 и 15.04.2018 г. в София.
2.35. Национално състезание „Виртуално пред- Една състезателна група – VІІІ – ХІІ клас.
приятие“. Провежда се на 13 и 14.04.2018 г. в
София.
2.36. Национална олимпиада по техническо чер- Три състезателни групи – VІІІ клас, и две грутане. Провежда се от 20 до 22.04.2018 г. в София. пи – IX – ХІІ клас.
2.37. Национална олимпиада по астрономия.
Провежда се от 4 до 6.05.2018 г. в Кърджали.

Три състезателни групи – VІІІ – ХІІ клас.

2.38. Национална олимпиада по география и Две състезателни групи – VІІІ – ХІІ клас.
икономика. Провежда се от 27 до 29.04.2018 г.
в Стара Загора.
2.39. Национална олимпиада по информатика. Три състезателни групи – VІІІ – ХІІ клас.
Провежда се на 17 и 18.03.2018 г. в Стара Загора.
2.40. Национална олимпиада по физика.
Провежда се от 2 до 4.04.2018 г. в Русе.

Три състезателни групи – VІІІ – ХІІ клас.

2.41. Национално състезание по химия и опазване Една състезателни група – VІІІ – ХІІ клас.
на околната среда „Тестови задачи за ученици
в гимназиалния етап“. Провежда се на 21 и
22.04.2018 г. в Ловеч.
2.42. Национална олимпиада по биология и Две състезателни групи – VІІІ – ХІІ клас.
здравно образование. Провежда се на 31.03 и
1.04.2018 г. в Ямбол.
2.43. Национална олимпиада по философия. Една състезателна група – ІХ – ХІІ клас.
Провежда се от 23 до 25.03.2018 г. в София.
2.44. Национална олимпиада по математическа Три състезателни групи – VІІІ – ХІІ клас.
лингвистика. Провежда се от 27 до 29.04.2018 г.
в Бургас.
2.45. Национална олимпиада по математика. Две състезателни групи – VІІІ – ХІІ клас.
Провежда се от 13 до 16.04.2018 г. в София.
2.46. Национална олимпиада по информационни Две състезателни групи – VІІІ – ХІІ клас.
технологии. Провежда се от 11 до 13.05.2018 г.
в Търговище.
2.47. Национална олимпиада по български език Три състезателни групи – VІІІ – ХІІ клас.
и литература. Провежда се на 31.03 и 1.04.2018 г.
в Сливен.
2.48. Национална олимпиада по граж данско Две състезателни групи – VІІІ – ХІІ клас.
образование. Провежда се от 13 до 15.04.2018 г.
в Русе.
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2.49. Национален конкурс „Млади таланти“, ор- Една състезателни група – VІІІ – ХІІ клас, за инганизиран от МОН (част от рамковата програма дивидуални проекти в основните научни области.
на Европейския съюз за научни изследвания и
иновации „Хоризонт 2020“). Провежда се през
април 2018 г. в София.
2.50. Национален летен турнир по информатика. Три състезателни групи – VІІІ – ХІІ клас.
Провежда се от 8 до 10.06.2018 г. в Пловдив.
2.51. Национално математическо състезание Три състезателни групи – VІІІ – ХІІ клас.
„Европейско кенгуру“ – национален кръг. Провежда се на 2.06.2018 г. в София.
2.52. Национално многоезично състезание по
английски, испански, италиански, немски, руски
и френски език. Провежда се през ноември
2018 г. в Плевен.

Шест състезателни групи – XI клас:
ФЕ, НЕ, ИтЕ, ИЕ, РЕ – АЕ
АЕ, ФЕ, ИтЕ, ИЕ, РЕ – НЕ
АЕ, НЕ, ИтЕ, ИЕ, РЕ – ФЕ
АЕ, ФЕ, НЕ, ИтЕ, РЕ – ИЕ
АЕ, ФЕ, НЕ, ИтЕ, ИЕ – РЕ
АЕ, ФЕ, НЕ, ИЕ, РЕ – ИтЕ

2.53. Национално състезание за речеви и кому- Две състезателни групи – VIII – XII клас.
никативни умения на английски език. Провежда
се през ноември 2018 г. в Сливен.
2.54. Национална олимпиада по история и ци- Една състезателна група XII клас.
вилизация. Провежда се от 20 до 22.04. 2018 г.
в Кърджали.
В. МЕЖДУНАРОДНИ КОНКУРСИ В ОБЛАСТТА НА НАУК АТА И ИЗКУСТВАТА
2.55. Международна Менделеева олимпиада по Възрастова група до X – XII клас.
химия. Провежда се през 2018 г.
2.56. Международна олимпиада по философия. Възрастова група до 18 години.
Провежда се през 2018 г. в Черна гора.
2.57. Международен детски конкурс „Слънце, ра- Трета група за индивидуални изпълнители в два
дост, красота“, организиран от община Несебър раздела – пиано, забавна/естрадна песен.
и ЦПЛР ОДК – Несебър. Провежда се през юни
2018 г. в Несебър.
2.58. Международен екологичен форум „Сре- Възрастова група – 15 до 18 години, индивидуални
бърна“. Конкурс за ученически индивидуални участници с проекти по избрана тема.
проекти по екология и опазване на околната
среда, организиран от НДД, община Силистра, Фондация „Еврика“, РИОСВ – Русе, ЦПЛР
ОДК – Силистра. Провежда се на 1 и 2 юни
2018 г. в Силистра.
2.59. Международна олимпиада по математика. Възрастова група до 18 години.
Провежда се през 2018 г. в Румъния.
2.60. Международна олимпиада по физика. Про- Възрастова група до 18 години.
вежда се през 2018 г. в Португалия.
2.61. Международен конкурс за изкуства „Радост Четвърта възрастова група VІII – XII клас в раздел
на брега“, организиран от община Созопол и музикално изкуство: кавал, народно пеене, пиано,
Сдружение „Радост на брега“ със съдействието поп пеене.
на община Поморие. Провежда се през юни
2018 г. в Созопол.
2.62. Международна олимпиада по биология. Възрастова група ІХ – ХІІ клас.
Провежда се през 2018 г. в Иран.
2.63. Международна олимпиада по химия. Про- Възрастова група Х – ХІІ клас.
вежда се през 2018 г. в Братислава, Словакия,
и Прага, Чехия.
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2.64. Международна олимпиада по математическа Възрастова група до 18 години.
лингвистика. Провежда се през 2018 г. в Чехия.
2.65. Международна олимпиада по информатика. Възрастова група до 18 години.
Провежда се през 2018 г. в Япония.
2.66. Международна олимпиада по география и Възрастова група до 18 години.
икономика. Провежда се през 2018 г. в Канада.
2.67. Международен конкурс на изкуствата – кон- ІV група, VIII – XII клас, индивидуални изпълнители
курс за изпълнители на детска и забавна песен на забавна песен.
„Речни ноти“, организиран от община Тутракан, Общинск и я цент ър за извън у чилищни
дейности – Тутракан. Провежда се през август
2018 г. в Тутракан.
2.68. Международна олимпиада по астрономия. Възрастова група до 18 години.
Провежда се през 2018 г.
2.69. Европейска олимпиада по информатика. Една възрастова група, VIII клас.
Провежда се през 2018 г.
2.70. Балканска олимпиада по информатика. Две възрастови групи, VIII клас и IX – XII клас.
Провежда се през 2018 г.
2.71. Балканска олимпиада по математика. Про- Две възрастови групи, VIII клас и IX – XII клас.
вежда се през 2018 г.
2.72. Международни конкурси, включени в раз- Ученик от държавно училище, финансирано от МОН,
дел І на програмата за 2018 г.
класиран индивидуално в съответната възрастова
група, състезателна група, категория, вид или жанр
изкуство, инструмент, раздел, направление.
Г. МЕЖДУНАРОДНИ СЪСТЕЗАНИЯ, ДЪРЖ АВНИ ПЪРВЕНСТВА И УЧЕНИЧЕСКИ СПОРТНИ
СЪСТЕЗАНИЯ
2.73. Финали на Ученически игри за съответната възраст и пол, включени в Националния
спортен календар на МОН. Провеждат се през
май и юни 2018 г.

а) ученик в държавно или общинско училище от
VІІІ до ХII клас, класиран индивидуално до навършване на 18 години на първо място в един от
спортовете – бадминтон, тенис на маса, шахмат и
лека атлетика – 7 дисциплини (без щафета);
б) ученик в държавно или общинско училище от VІІІ
до ХII клас, спечелил до навършване на 18 години
индивидуална награда в един от спортовете – баскетбол, волейбол, хандбал и футбол.

2.74. Финали на Ученически игри за учениците
с увреден слух, нарушено зрение, физически увреждания и увреждания на централната нервна
система – един за календарната година за съответната възраст и пол, определено от съответната
лицензираната българска спортна федерация/
асоциация, администрираща спорта за хора с
увреждания, и отговарящо на условията по букви
„а“ и „б“. Провеждат се през май и юни 2018 г.

а) ученик от VІІІ до ХII клас oт държавно или
общинско училище, класиран до навършване на 18
години на първо място по един вид спорт, спортна
дисциплина, категория (при най-малко трима участ
ници в дисциплина или категория);
б) ученик в държавно или общинско училище от
VІІІ до ХII клас, спечелил индивидуална награда в
един от колективните спортове.

2.75. Финали на състезания по авиомоделизъм, Ученик от държавно или общинско училище от VIII
ракетомоделизъм, автомоделизъм и корабо- до XII клас, класиран индивидуално до навършване
моделизъм, включени в Националния спортен на 18 години на първо място.
календар на МОН. Провеждат се през май и
юни 2018 г.
2.76. Финали на меж дународни и държавни Ученик от държавно у чилище, финансирано от
състезания/първенства по спортове, включени МОН, от VIII до XII клас, класиран индивидуално
в раздел III на програмата за 2018 г.
или спечелил индивидуална награда в колективните
спортове до навършване на 18 години в съответната
възрастова група, състезателна група, вид спорт,
спортна дисциплина.
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Раздел ІII
Мерки за закрила на деца с изявени дарби, предложени от министъра на младежта и спорта
Мерки за закрила по Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби (НУРОЗДИД)

Обхват на мерките

1. Предоставяне на еднократно финансово Ученик в държавно спортно училище, финансирано чрез
подпомагане по чл. 8 от НУРОЗДИД за: Министерството на младежта и спорта (ММС), класиран
до навършване на 18 години на първо, второ или трето
място на олимпийски игри, световно първенство, европейско първенство и балканско първенство или на първо
място на финали на държавно първенство по спортове,
включени в програмата за 2018 г.
1.1. Подпомагане за участие в държавни
и международни първенства по спортове,
включени в програмата за 2018 г.
1.2. Подпомагане за участие в тренировъчни
лагери по спортове, включени в програмата
за 2018 г.
2. Предоставяне на стипендия по чл. 10
от НУРОЗДИД

2.1. Финал на международно и държавно
състезание/първенство за съответната възрастова група и пол, включени в календарите на лицензираните български спортни
федерации*.
* Лицензираните български спортни федерации са включени в регистъра на спортните
федерации, воден от министъра на младежта
и спорта и публикуван на електронната страница на ММС – http://mpes.government.bg.
2.1.1. Олимпийски игри (ОИ), световно първенство (СП), европейско първенство (ЕП)
и балканско първенство (БП), включени в
календарите на лицензираните български
спортни федерации по спортове, включени
в Програмата на:
– Олимпийски игри, Пьончанг 2018 г.;
– МОИ, Буенос Айрес, 2018 г.;
– Олимпийски игри, Токио, 2020 г., и
– спор т ове т е, по кои т о п ре з у чебната
2017/2018 г. се осъществява обучение в
спортните училища.
БП – постигнато класиране при минимум
участие на 4 държави и при конкуренция от
6 участници в дисциплина или категория.

Ученик в държавно спортно училище, финансирано чрез
ММС, представил служебна бележка от организатора с
информация за размера на таксата за участие в държавно,
международно първенство или в тренировъчен лагер, както
и документ за класиране, съгласно програмата за 2018 г.
Ученик в държавно спортно училище, финансирано чрез
ММС, или от общинско училище, класиран до навършване на 18 години на първо, второ или трето място на
олимпийски игри, световно първенство, европейско първенство, балканско първенство или на първо място на
финали на държавно първенство по спортовете, включени
в програмата за 2018 г.
1. Ученик от VІІІ до ХІІ клас, класиран индивидуално
до навършване на 18 години в индивидуален шампионат
на първо, второ или трето място на олимпийски игри,
световно първенство, европейско първенство и балканско първенство по спортовете: акробатика, бадминтон,
биатлон, борба, бокс, вдигане на тежести, ветроходство,
гребане, голф, джудо, кану-каяк, карате, кик-бокс, колоездене, конен спорт, лека атлетика, ловна стрелба, модерен
петобой, плуване, ролери, самбо, скокове батут, скокове
във вода, синхронно плуване, ски алпийски дисциплини,
ски бегови дисциплини, ски скокове, сноуборд, спортни
шейни, спортна гимнастика, спортна стрелба, спортно
катерене, скейтборд, таекуондо – WTF, тенис, тенис на
маса, триатлон, фехтовка, фигурно пързаляне, шорттрек,
шотокан карате-до и художествена гимнастика.
– в спорта акробатика – постигнато класиране само в
многобой.
* Не се включват:
– финали на първенства с регламенти на европейски регионални първенства, турнири, купи, кръгове;
– в индивидуалните видове спорт – дисциплини като:
щафети, двойки, тройки, четворки и др.;
– финали на състезания по гребен ергометър;
– финали на лекоатлетически състезания в зала;
– финали на летни състезания с ролкови ски.
2. Ученик от VІІІ до ХІІ клас, спечелил до навършване на
18 години индивидуална награда в колективните спортове баскетбол, волейбол, футбол, хандбал, бейзбол, водна
топка, ръгби, софтбол, хокей на трева и хокей на лед,
на олимпийски игри, световно първенство, европейско
първенство или балканско първенство.

БРОЙ 14

ДЪРЖАВЕН

2.1.2. Финал на държавно първенство (ДП)*
за съответната възрастова група и пол,
включени в календарите на лицензираните
български спортни федерации по олимпийските спортове, вписани в регистъра на
спортните федерации**, воден от министъра
на младежта и спорта.
*Конкретните държавни първенства, резултатите от които са валидни за предоставяне
на закрила, се определят от лицензираните
български спортни федерации и са обобщени
в справка, публикувана на електронната
страница на ММС.
**Регистърът на спортните федерации e
публикуван на електронната страница на
ММС.
ДП – постигнато класиране при минимум
участие на 4 спортни клуба и при конкуренция от 6 участници в дисциплина или
категория.

2.2. Финал на международно или държавно
състезание/първенство за хора с увреждания, включени в държавния и международен спортен календар на съответните
лицензирани спортни организации – без
щафети, двойки и др.

ВЕСТНИК
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1. Ученик от VІІІ до ХІІ клас, класиран индивидуално до
навършване на 18 години в индивидуален шампионат на
първо място на финали на държавно първенство (ДП) по
спортовете: бадминтон, биатлон, борба, бокс, вдигане на
тежести, ветроходство, гребане, голф, джудо, кану-каяк,
карате, колоездене, конен спорт, лека атлетика, ловна
стрелба, модерен петобой, плуване, ролери, скокове батут,
скокове във вода, синхронно плуване, ски алпийски дисциплини, ски бегови дисциплини, ски скокове, сноуборд,
спортни шейни, спортна гимнастика, спортна стрелба,
спортно катерене, скейтборд, таекуондо – WTF, тенис,
тенис на маса, триатлон, фехтовка, фигурно пързаляне,
шорттрек и художествена гимнастика, и при спазване на
следните изисквания:
* Не се включват:
– финали на първенства с регламенти на турнири, купи,
кръгове;
– в индивидуалните видове спорт – дисциплини, като
щафети, двойки, тройки, четворки и др.;
– финали на състезания по гребен ергометър;
– финали на лекоатлетически състезания в зала;
– финали на летни състезания с ролкови ски.
2. Ученик от VІІІ до ХІІ клас, спечелил до навършване
на 18 години индивидуална награда***, от отбор, класиран на първо място на финали на държавно първенство
в олимпийски колективен спорт: баскетбол, волейбол,
футбол, хандбал, бейзбол, водна топка, ръгби, софтбол,
хокей на трева и хокей на лед.
*** Индивидуалните награди в колективните спортове са
публикувани на сайта на ММС.
1. Ученик от VІІІ до ХІІ клас, класиран индивидуално
до навършване на 18 години в индивидуален шампионат
на първо, второ или трето място на параолимпийски
игри, световно първенство, европейско първенство или
балканско първенство по съответните спортове.
2. Ученик от VІІІ до ХІІ клас, класиран индивидуално до
навършване на 18 години в индивидуален шампионат на
първо място на финали на държавно първенство.
3. Ученик от VІІІ до ХІІ клас, спечелил до навършване на
18 години индивидуална награда в колективните спортове
на параолимпийски игри, световно първенство, европейско
първенство или балканско първенство.
4. Ученик от VІІІ до ХІІ клас, спечелил до навършване
на 18 години индивидуална награда, от отбор, класиран
на първо място на финали на държавно първенство в
колективен спорт.
1. Ученик от VІІІ до ХІІ клас, класиран индивидуално
до навършване на 18 години в индивидуален шампионат
на първо място на финали на държавно първенство по
спортовете: лека атлетика, бадминтон, тенис на маса и
таекуондо – WTF.

2.3. Финали на държавно първенство (ДП)
за деца в риск по олимпийски вид спорт,
включени в държавния спортен календар
на съответната лицензирана спортна федерация* – без щафети, двойки, тройки,
четворки и др.
ДП – постигнато класиране при минимум
участие на 4 спортни клуба и при конкуренция от 6 участници в дисциплина.
*Регистърът на спортните федерации e публикуван на електронната страница на ММС.
2.4. Национален и международен конкурс/ Ученик в държавно спортно училище от VІІІ до ХІІ клас,
олимпиада или състезание, включени в класиран до навършването на 18 години индивидуално
раздели I и II на програмата за 2018 г.
в съответната възрастова група, състезателна група,
категория, вид или жанр изкуство, инструмент, раздел,
направление, формат, учебен предмет, наука, проект, вид
спорт, спортна дисциплина.
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Раздел IV
Средства за изпълнение на мерките за закрила по раздел І, II и ІII
Мерки за закрила

Брой Средства
(в лв.)

Министерство на културата

410 145

1. Еднократно финансово подпомагане на деца от държавни училища по изкуствата,
обхванати в програмата по раздел І, т. 1 за 2018 г.

25

4875

2. Стипендии за деца от държавни и общински училища, обхванати в програмата
по раздел І, т. 2 за 2018 г.

260

250 965

3. Предоставени стипендии на деца от държавни и общински училища по програмата от 2017 г.

220

154 305

Министерство на образованието и науката

869 870

1. Еднократно финансово подпомагане на деца от държавни училища, обхванати в
програмата по раздел ІІ, т. 1 за 2018 г.

3

585

2. Стипендии за деца от държавни и общински училища, обхванати в програмата
по раздел ІІ, т. 2 за 2018 г.

557

525 555

3. Предоставени стипендии на деца от държавни и общински училища по програмата от 2017 г.

400

343 730

Министерство на младежта и спорта

519 985

1. Еднократно финансово подпомагане на деца от държавни училища, обхванати в
програмата по раздел ІII, т. 1 за 2018 г.

5

975

2. Стипендии за деца от държавни и общински училища, обхванати в програмата
по раздел ІII, т. 2 за 2018 г.

345

392 110

3. Предоставени стипендии на деца от държавни и общински училища по програмата от 2017 г.

201

126 900

Общ брой еднократни финансови подпомагания за 2018 г.

33

6435

Общ брой стипендии по програмата за 2018 г.

1162

1 132 370

Брой стипендии за доизплащане през 2018 г. по програмата за 2017 г.

821

661 195

ВСИЧКО:
1221

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 18
ОТ 8 ФЕВРУАРИ 2018 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на правосъдието
за 2018 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
в размер 240 070 лв. по бюджета на Министерството на правосъдието за 2018 г. във връзка
с изплащане на обезщетения през 2018 г. по
решения № 181, 292, 312, 510 и 755 на Министерския съвет от 2017 г.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2018 г.
Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по „Политика в областта
на правосъдието“, бюджетна програма „Правна рамка за функционирането на съдебната
система“ по бюджета на Министерството на
правосъдието за 2018 г.

1 800 000

Чл. 3. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат показателите по чл. 13, ал. 3 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2018 г.
Чл. 4. Министърът на правосъдието да извърши налагащите се от чл. 1, ал. 1 промени
по бюджета на Министерството на правосъдието за 2018 г. и да уведоми министъра на
финансите.
Чл. 5. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2018 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на правосъдието.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
1222
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 19
ОТ 8 ФЕВРУАРИ 2018 Г.

за одобряване на допълнителни плащания от
централния бюджет по бюджета на Минис
терството на транспорта, информационните
технологии и съобщенията за 2018 г. за пре
доставяне на възмездна финансова помощ на
„Холдинг БДЖ“ – ЕАД, София
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни плащания по бюджета на Министерството на
транспорта, информационните технологии
и съобщенията за 2018 г. в частта на финансирането на бюджетното салдо за сметка
на централния бюджет в размер до 30 946
хил. лева.
(2) Средствата по ал. 1 се предоставят
на „Хол динг БД Ж“ – Е А Д, Софи я, кат о
възмездна финансова помощ, подлежаща на
възстановяване съгласно чл. 2, и се разходват целево за погасяване на задължения на
„Холдинг БДЖ“ – ЕАД, София, по Втори
облигационен заем от 2007 г.
Чл. 2. (1) Средствата по чл. 1 се възстановяват от „Холдинг БДЖ“ – ЕАД, София, по
бюджета на Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията
в срок до 28 декември 2020 г.
(2) За невъзстановени в пълен размер суми
в срока по ал. 1 върху непогасената част се
дължат лихви съгласно Закона за лихвите
върху данъци, такси и други подобни държавни вземания.
Чл. 3. Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията да
извърши съответните промени по бюджета
на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за
2018 г. и да уведоми министъра на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2018 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 4, т. 2 от Закона за публичните финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
1223
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
КОМИСИЯ ЗА ПУБЛИЧЕН
НАДЗОР НАД РЕГИСТРИРАНИТЕ
ОДИТОРИ

Правилник за изменение и допълнение на
Правилника за дейността на Комисията за
публичен надзор над регистрираните одитори
(обн., ДВ, бр. 16 от 2017 г.; изм. и доп., бр. 87
от 2017 г.)
§ 1. В чл. 33 ал. 3 се изменя така:
„(3) Общата численост на администрацията
е 30 щатни бройки, разпределени по структурни
звена и длъжности съгласно приложението.“
§ 2. В преходните и заключителни разпоредби § 1 се изменя така:
„§ 1. Правилникът е приет на основание
чл. 71, ал. 3, т. 1 от Закона за независимия
финансов одит с Решение № 16 от 31.01.2017 г.
на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори и е изменен с Решение
№ 146 на КПНРО от 24.10.2017 г. и с Решение
№ 14 на КПНРО от заседание, проведено на
6.02.2018 г.“
§ 3. В приложението към чл. 33 се правят
следните изменения:
1. След думите „численост на администрацията“ числото „28“ става „30“.
2. Точка 6 се изменя така:
„6. експерти „А нализ и оценка на риска“ – 3.“
Председател:
Ваня Донева
1180

МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
НАРЕДБА № 8121з-109
от 31 януари 2018 г.

за приемане на курсанти, студенти и докто
ранти в Академията на Министерството на
вътрешните работи за учебната 2018/2019 г.
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията
и редът за кандидатстване, специализиран
подбор, класиране, записване и зачисляване
на курсанти, студенти и докторанти в Академията на Министерството на вътрешните
работи (АМВР) за учебната 2018/2019 г.
Чл. 2. (1) Приемането на курсанти и студенти в АМВР за учебната 2018/2019 г. се
извършва по специалности, образователноквалификационни степени (ОКС), форми и
срок на обучение съгласно таблица № 1.
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Таблица № 1
№

Образователно-квалификационна степен

Специалност

Форма на
обучение

Срок на обучение в години

Статут

Редовна

4

Курсант

Задочна

5

Студент

1.

Противодействие на престъпността и опазване на
обществения ред

Бакалавър
Магистър

Задочна

1,5

Студент

2.

Гранична полиция

Бакалавър

Редовна

4

Курсант

3.

Защита на националната
сигурност

Магистър

Задочна

1,5

Студент

4.

Стратегическо ръководство
и управление на сигурност
та и обществения ред

Магистър

Задочна

1,5

Студент

5.

Психологично подпомагане
на оперативно-издирвателната дейност

Магистър

Задочна

1,5

Студент

6.

Публична администрация

Бакалавър

Задочна

4

Студент

Магистър

Задочна

1,5

Студент

Редовна

4

Курсант

Задочна

5

Студент

Задочна

1,5

Студент

Задочна

2,5

Студент

7.

Пожарна и аварийна без
опасност

Бакалавър
Магистър

(2) Срокът на обучение, посочен в таблица № 1, за специалността „Пожарна и аварийна
безопасност“, за придобиване на ОКС „магистър“ в задочна форма на обучение е 1,5 години
за кандидати, които притежават ОКС не по-ниска от „бакалавър“ по същата специалност или
по специалността „Кризисен мениджмънт“, а е 2,5 години при други специалности от техническите науки.
(3) Приемането на докторанти в АМВР в задочна форма на обучение се извършва по докторски програми съгласно таблица № 2.
Таблица № 2
№

Докторски програми

Форма на обучение

1.

Техника на безопасността на труда и противопожарната техника

Задочна

2.

Защита на населението и народното стопанство в критични ситуации

Задочна

3.

Организация и управление извън сферата на материалното производство (национална сигурност)

Задочна

4.

Наказателно право

Задочна

5.

Наказателен процес

Задочна

6.

Криминалистика

Задочна

7.

Криминология

Задочна

8.

Административно право и административен процес

Задочна

9.

Психология на дейността

Задочна

Чл. 3. (1) Броят на местата за прием на курсанти, студенти и докторанти за учебната
2018/2019 г. в АМВР по специалности, степени и форми на обучение се определя със заповед
на министъра на вътрешните работи.
(2) В заповедта по ал. 1 се определят квоти за:
1. нуждите на:
а) Министерството на вътрешните работи (МВР), включително за деца на загинали служители на МВР по § 6;
б) главните дирекции „Охрана“ и „Изпълнение на наказанията“ към министъра на правосъдието и други ведомства въз основа на сключен договор по чл. 47, ал. 4 от Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР);
в) Министерството на отбраната (МО);
г) Министерството на обществената сигурност на Социалистическа република Виетнам;
2. обучение на студенти срещу заплащане по Закона за висшето образование (ЗВО).

БРОЙ 14

ДЪРЖАВЕН

(3) Заповедта по ал. 1 определя таксите за
кандидатстване и обучение и се основава на
ежегодното решение на Министерския съвет
за приемане на студенти и докторанти съгласно чл. 9, ал. 3, т. 6 и 7 ЗВО и на решение на
Академичния съвет за обучение на студенти
срещу заплащане по ЗВО.
Ч л. 4. (1) Приеманет о на к у рсан т и в
АМВР за придобиване на ОКС „бакалавър“
в редовна форма на обучение се извършва
чрез класиране с балообразуващи оценки от
дипломата за средно образование, от проверката на физическата годност, от тест за
интелигентност и след успешно преминаване
на целия специализиран подбор.
(2) Приемането на студенти в АМВР за
придобиване на ОКС „бакалавър“ в задочна
форма на обучение, субсидирани от държавата,
се извършва чрез класиране с балообразуващи
оценки от дипломата за средно образование
и след полагане на конкурсен изпит – тест.
(3) Приемането за обучение в АМВР за придобиване на ОКС „магистър“, задочна форма
на обучение, се извършва чрез класиране с
балообразуващи оценки от диплома за завършена образователно-квалификационна степен
на висшето образование и след полагане на
конкурсен изпит – тест.
(4) Тестовете се провеждат присъствено на
хартиен или електронен носител.
(5) Допуска се едновременно кандидатстване за различни специалности, форми на
обучение и квоти, ако кандидатът отговаря на
съответните условия за всяка една поотделно
и има платена такса за кандидатстване за
всяка специалност.
(6) Приемането на курсанти от Социалистическа република Виетнам се извършва
по реда за прием на чуждестранни студенти
при условия, ред и финансиране, уредени в
междуправителствена спогодба или акт на
Министерския съвет.
Чл. 5. (1) Таксите за кандидатстване и
обучение в АМВР се заплащат по банков път
по сметката на Академията на МВР.
(2) Във вносната бележка за „задължено
лице“ се изписват собствено, бащино и фамилно име и ЕГН на кандидата.
(3) За „основание за плащане“ се изписва „такса за кандидатстване“ или „такса за
обучение“.
Чл. 6. (1) Организацията по приема на
курсанти и студенти в АМВР се извършва от:
1. главна комисия по приема;
2. комисии по:
а) извършване на специализирано медицинско освидетелстване;
б) проверка на физическата годност;
в) психологично изследване;
г) приемане, проверка и обработка на документи и класиране на кандидати за курсанти
и студенти;
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д) определяне на квестори на конкурсните
изпити;
е) подготовка и проверка на тестовете;
ж) записване на курсанти и студенти.
(2) Комисиите по ал. 1 се сформират със
заповед в срок до 28 март 2018 г., както следва:
1. по т. 1 и т. 2, букви „б“ и „г“ до „ж“ – на
ректора на АМВР;
2. по т. 2, букви „а“ и „в“ – на директорите
на Медицинския институт и Института по
психология на МВР.
(3) При вземане на решения комисиите
работят с кворум от 2/3 и обикновено мнозинство.
(4) Комисиите по ал. 1, т. 2, букви от „а“ до
„в“ извършват дейностите си съгласно чл. 17.
Чл. 7. Главната комисия по приема:
1. координира провеждането на специализирания подбор;
2. упражнява цялостен контрол по организацията и провеждането на дейностите по
приема;
3. организира публикуването на информация за приема на електронната страница на
АМВР в интернет (www.academy.mvr.bg);
4. провежда инструктаж на останалите
комисии;
5. разглежда заявления и жалби на кандидати;
6. предоставя срещу подпис на кандидата
писмената му работа при заявление за запоз
наване и идентификация;
7. изготвя протоколи с резултатите от
проведените изпити, организира официалното
им обявяване и класиране на кандидатите по
специалности;
8. организира съхраняването на изпитните
работи, протоколи и друга документация в
отдел „Учебна и информационна дейност“
на АМВР;
9. контролира записването на класиралите
се кандидати.
Чл. 8. Комисията за приемане, проверка
и обработка на документи и класиране на
кандидати за курсанти и студенти:
1. формира първоначалната база данни на
кандидатите;
2. подготвя списъци и протоколи, необходими за работата на другите комисии;
3. създава индивидуална папка на всеки
кандидат и проверява дали подадените документи отговарят на изискванията;
4. получава и обработва данните от специализирания подбор на кандидатите;
5. при констатирани непълноти и пропуски
в документите информира главната комисия;
6. изготвя класиранията по специалности,
като ги представя на главната комисия и
комисията по чл. 11.
Чл. 9. (1) Комисията за определяне на
квестори за конкурсните изпити:
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1. изготвя проект на заповед на ректора
за определяне на квестори по зали за всеки
изпит;
2. провежда инструктаж на квесторите;
3. организира присъствието на квесторите
по време на изпитите;
4. следи за правилното провеждане на
изпитите.
(2) Квесторите:
1. отговарят за реда в залите и създават
нормални условия за работа на кандидатите;
2. раздават изпитните комплекти и запознават кандидатите с указанията за провеждане
на изпитите;
3. отбелязват началото и края на изпита;
4. докладват на председателя на комисията за констатирани нарушения на реда при
провеждане на изпитите, като ги отразяват
в протокола;
5. след завършване на изпита представят
изпитните работи на комисията за подготовка
и проверка на тестовете.
Чл. 10. Комисията за подготовка и проверка на тестовете:
1. изготвя програми с теми за подготовка
на кандидатите за явяване на изпит по съответната специалност;
2. разработва варианти на тестове за всяка
специалност;
3. отговаря за осигуряване анонимността
на писмените работи;
4. отбелязва с еднакъв код изпитните работи
и малките пликове от тестовите комплекти
и ги съхранява;
5. проверява, оценява и нанася оценките на
хартиените листове с фиксираните отговори;
6. разпечатва малките пликове, като установява лицето, което е положило теста, обвързва
личността на кандидата с писмената работа
и нанася резултатите в протоколи;
7. представя протоколите за обработване
на резултатите и изготвяне на класиране на
председателя на главната комисия;
8. при електронен тест два часа преди
нача ло т о на изп и та п реда ва вариа н т и т е
на тестовете на длъжностно лице от отдел
„Учебна и информационна дейност“, определено от председателя на главната комисия,
за зареждане на системата в присъствието на
представител на комисията.
Чл. 11. Комисията за записване на курсанти и студенти:
1. предоставя необходимите документи на
кандидатите за подпис;
2. приема документите за записване;
3. информира главната комисия и комисията
по чл. 8 за броя на записалите се в определените срокове с оглед последващи класирания.
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Чл. 12. (1) Приемането на докторанти
в АМВР се извършва по реда на Закона за
развитие на академичния състав в Република
България, правилника за неговото прилагане
и правилниците на академията.
(2) Приемането на докторанти в задочна
форма в АМВР се извършва след конкурс,
включващ изпит по специалността и по английски език.
Чл. 13. (1) Академията на МВР предоставя
информация за приема за учебната 2018/2019 г.,
като публикува справочник, графиците за
провеждане на специализирания подбор и
резултатите от него, тестовете и класиранията на електронната си страница в интернет
(https://www.mvr.bg/academy) и по друг подходящ начин.
(2) Директорът на дирекция „Пресцентър
и връзки с обществеността“ – МВР, съдейства
за популяризирането на приема в АМВР.
Чл. 14. (1) Кандидатите, подлежащи на
специализиран подбор, подават документи в
срок от влизане в сила на наредбата до 4 юни
2018 г. включително, като дипломите на завършилите средно образование през 2018 г.
следва да се представят в АМВР до 6 юли
2018 г. включително.
(2) Кандидатите, неподлежащи на специализиран подбор, подават документи в срок
до 22 юни 2018 г. включително.
(3) След определените срокове документи
не се приемат.
(4) Служителите от съответните структури,
в които са подадени документите от кандидатите, са длъжни в срок от три работни дни
след изтичането на сроковете по ал. 1 и 2 да
ги изпратят в АМВР.
Чл. 15. Статут на курсант, студент и докторант в АМВР се придобива след записване
и зачисляване със заповед на ректора.
Г л а в а

в т о р а

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА К АНДИДАТСТВАНЕ
Раздел I
Кандидати за придобиване на ОКС „бака
лавър“
Чл. 16. Кандидатите за курсанти се обучават
само в редовна форма и могат да бъдат лица,
които отговарят на условията да:
1. притежават само българско гражданство;
2. имат завършено средно образование,
даващо им право да продължат обучението
си във висши училища;
3. са навършили или да навършват 18 години и да не са по-възрастни от 35 години
към 31 декември 2018 г.;
4. не са осъждани за умишлени престъп
ления от общ характер независимо от реабилитацията;
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5. не са привлечени като обвиняеми или да
не са подсъдими за умишлено престъпление
от общ характер;
6. не страдат от психично заболяване и да
не се водят на диспансерен отчет;
7. не се обучават и нямат придобита ОКС
по специалност на висшето образование, субсидирано от държавата, което се удостоверява
с декларация (приложение № 3) към момента
на записването;
8. отговарят на минималните изисквания
за физическа годност, определени съгласно
методика за проверка на физическата годност
на кандидатите за курсанти в АМВР – приложение № 2;
9. са преминали успешно специализирано
медицинско освидетелстване съгласно Наредба № 8121з-345 от 2014 г. за определяне на
медицинските изисквания за работа в МВР
(ДВ, бр. 66 от 2014 г.);
10. са преминали успешно психологично
изследване.
Чл. 17. (1) Кандидатите за курсанти подлежат на специализиран подбор.
(2) Специализираният подбор по ал. 1 се
извършва по методики и нормативи, съобразени с тези за постъпване на държавна служба
в МВР, и важи за годината на кандидатстване.
Нормативите за физическа годност са посочени
в приложение № 2.
(3) В периода от 1 юни до 27 юни 2018 г., с
резервни дати на 2 юли – 3 юли 2018 г., кандидатите се явяват по график пред експертна
лекарска комисия по чл. 6, ал. 1, т. 2, буква „а“
за специализирано медицинско освидетелстване от Централната експертна лекарска комисия
в Медицинския институт – МВР, утвърден от
неговия директор, а експертните заключения
за годност се изпращат по служебен път в
АМВР на комисията по чл. 7.
(4) Проверката на физическата годност се
провежда по график, утвърден от ректора на
АМВР, в периода от 4 юни до 28 юни 2018 г., с
резервни дати на 3 юли – 4 юли 2018 г., като се
допускат само кандидати, преминали успешно
специализирано медицинско освидетелстване.
(5) Психологичното изследване се провежда
по график, утвърден от директора на Института по психология на МВР, в периода от 5
юни до 29 юни 2018 г., с резервни дати на 4
юли – 6 юли 2018 г., като се допускат само
кандидати, преминали успешно специализирано медицинско освидетелстване и проверка
на физическа годност.
(6) При явяването си на специализиран
подбор кандидатите представят пред съответната комисия:
1. документ за самоличност – за специализирано медицинско освидетелстване, проверка на физическата годност и психологично
изследване;
2. за специализирано медицинско освидетелстване:
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а) удостоверение, издадено от Центъра
за пси х и чно зд раве (пси хо -невролог и чен
диспансер) по местоживеене, че лицето не
страда от психично заболяване и не се води
на диспансерен отчет;
б) медиц инско сви дет елс т во по образец – приложение № 1, попълнено в част
„Анамнеза“ и заверено от личния лекар;
в) документ за платена такса за медицински
изследвания, провеждани от Медицинския
институт на МВР (заплащат се по банков път
по сметката на този институт);
3. за проверка на физическа годност – медицински документ за липса на противопоказания за физическо натоварване, издаден
в срок не по-рано от 3 дни преди датата на
проверката.
(7) По изключение при уважителни причини
явяване на специализиран подбор се допуска
на друга дата в периода от 1 юни до 6 юли
2018 г. след решение на комисията по чл. 7.
(8) В случаите по ал. 7 главната комисия се
сезира със заявление от кандидата, което се
подава най-късно до края на работното време
в деня на провеждане на подбора по ал. 4 и 5.
(9) Измерените резултати и направените
заключения от комисиите по специализиран
подбор са окончателни и в тях не могат да се
извършват поправки освен за отстраняване
на явни фактически грешки.
Чл. 18. (1) Кандидатите за курсанти подават
следните документи:
1. заявление до ректора на АМВР, в което
посочват по ред на желанията специалностите, квотите и формите на обучение, за които
кандидатстват, съгласно приложение № 4;
2. диплома или нотариално/официално
заверено копие от нея за завършено средно
образование, а завършващите през годината
на кандидатстване – служебна бележка, удостоверяваща това обстоятелство; за диплома,
издадена за завършено средно образование в
чуждестранно училище – легализиран неин
превод, и удостоверение за признато средно
образование, издадено от регионално управление по образованието при Министерството на
образованието и науката (МОН);
3. декларация за гражданство съгласно
приложение № 6;
4. автобиография;
5. свидетелство за съдимост за работа в
МВР;
6. декларация за липса на образувано наказателно производство съгласно приложение
№ 5;
7. удостоверение, издадено от Центъра
за пси х и чно зд раве (пси хо -невролог и чен
диспансер) по местоживеене, че лицето не
страда от психично заболяване и не се води
на диспансерен отчет;
8. декларация за съгласие за обработка на
лични данни съгласно приложение № 7;
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9. документ за платена такса за кандидатстване.
(2) Документите по ал. 1 се подават от
кандидатите за курсанти, както следва:
1. които не са слу жители на МВР – в
областните дирекции на МВР и Столичната
дирекция на вътрешните работи (СДВР);
2. служители на МВР – чрез ръководителите на структурите по чл. 37 ЗМВР;
3. служители на главните дирекции „Охрана“ и „Изпълнение на наказанията“ към
министъра на правосъдието и други ведомства,
сключили договор по чл. 47, ал. 4 ЗМВР – чрез
работодателя си/органа по назначаване.
Чл. 19. (1) Служителите от звената „Човешки ресурси“ при приемане на документи
от кандидати за курсанти проверяват тяхната
редовност и ги регистрират в информационната
система за управление на учебната дейност
в АМВР.
(2) Сл у ж ителите от звената „Човешк и
ресурси“ информират кандидатите за датата
и часа на явяване пред експертна лекарска
комисия по чл. 6, ал. 1, т. 2, буква „а“ и специализирано медицинско освидетелстване от
Централната експертна лекарска комисия в
Медицинския институт – МВР.
(3) Служителите на звената „Човешки ресурси“ извършват проучване за съответствие
на кандидатите за курсанти с изискванията
за постъпване на държавна служба в МВР
и предоставят информацията на комисията
по чл. 7.
(4) При липса на съответствие с изискванията по ал. 3 служителите на звената „Човешки
ресурси“ връщат документите на кандидата
за курсант и отбелязват това обстоятелство в
информационната система за управление на
учебната дейност в АМВР.
Чл. 20. (1) Кандидатите за студенти в
задочна форма на обучение, субсидирано от
държавата, могат да бъдат лица:
1. държавни служители от МВР;
2. лица, работещи по трудово правоотношение в МВР;
3. служители на главните дирекции „Охрана“ и „Изпълнение на наказанията“ към
министъра на правосъдието и служители на
други ведомства въз основа на сключен договор съгласно чл. 47, ал. 4 ЗМВР;
4. служители на МО.
(2) Кандидатите по ал. 1 трябва да отговарят на условията да:
1. са завършили средно образование, даващо им право да продължат обучението си
във висше училище;
2. не се обучават и да нямат придобита
ОКС по специалност на висшето образование,
субсидирано от държавата, което се удостоверява с декларация (приложение № 3) към
момента на записването.
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Чл. 21. Кандидатите за студенти в задочна
форма на обучение, субсидирано от държавата,
подават до ректора на АМВР чрез ръководителите на структурите по чл. 37 ЗМВР или съответните ръководители следните документи:
1. заявление, в което посочват по ред на
желанията специалностите и формите на
обучение, за които кандидатстват (приложение № 8);
2. диплома или нотариално/официално
заверено копие от съответното училище за
завършено средно образование; за диплома,
издадена за завършено средно образование в
чуждестранно училище – легализиран неин
превод, и удостоверение за признато средно
образование, издадено от регионално управление по образованието при МОН;
3. удостоверение, че са сл у ж ители по
чл. 20, ал. 1;
4. документ за платена такса за кандидатстване.
Раздел II
Кандидати за придобиване на ОКС „магистър“
Чл. 22. (1) Кандидатите за студенти за обучение, субсидирано от държавата, се обучават
само в задочна форма и трябва да бъдат:
1. държавни служители от МВР;
2. лица по чл. 20, ал. 1, т. 2;
3. лица по чл. 20, ал. 1, т. 3;
4. лица по чл. 20, ал. 1, т. 4.
(2) Кандидатите за студенти в задочна форма
на обучение, субсидирано от държавата, по
специалността „Пожарна и аварийна безопасност“ трябва да отговарят на изискванията
на чл. 2, ал. 2.
(3) Кандидатите за студенти в задочна форма
на обучение, субсидирано от държавата, по
специалностите „Публична администрация“,
„Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“, „Стратегическо
ръководство и управление на сигурността и
обществения ред“, „Защита на националната
сигурност“ и „Психологично подпомагане на
оперативно-издирвателната дейност“ трябва да
притежават ОКС не по-ниска от „бакалавър“
по същата специалност или по друга специалност на висшето образование.
(4) Кандидатите по предходните алинеи
трябва да отговарят на следните условия:
1. да имат успех не по-малък от добър
(3,50), образуван като средноаритметична
оценка от средния успех от курса на обучението за придобиване на висше образование
и средния успех от държавния(те) изпит(и) и/
или дипломната работа;
2. да не се обучават за придобиване на
същата или по-ниска образователно-квалификационна степен и да не са придобили
ОКС „магистър“ по специалност на висшето
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образование, субсидирано от държавата, което
се удостоверява с декларация (приложение
№ 9) към момента на записването.
(5) Дипломите, издадени от чуждестранни
висши училища, подлежат на признаване при
условията и по реда, уредени в Наредбата
за държавните изисквания за признаване на
придобито висше образование и завършени
периоди на обучение в чуждестранни висши
училища, приета с ПМС № 168 от 2000 г. (ДВ,
бр. 69 от 2000 г.), и в Правилника за организация на учебната дейност в АМВР.
Чл. 23. Кандидатите за студенти в задочна
форма на обучение, субсидирано от държавата,
подават следните документи до ректора на
АМВР чрез ръководителите на структурите по
чл. 37 ЗМВР или съответните ръководители
на ведомства:
1. заявление, в което посочват по ред на
желанията специалностите, за които кандидатстват, съгласно приложение № 10;
2. диплома или нотариално/официално
заверено копие от нея за придобита ОКС;
3. удостоверение, че са сл у ж ители по
чл. 22, ал. 1;
4. документ за платена такса за кандидатстване.
Чл. 24. Кандидати за студенти в задочна
форма на обучение срещу заплащане по реда на
чл. 21, ал. 3 ЗВО могат да бъдат лица, които:
1. не са осъждани за умишлени престъпления от общ характер;
2. нямат заболявания, противопоказни за
обучение в желаните от тях специалности;
3. отговарят на съответните изисквания
на чл. 22, ал. 2 – 5.
Чл. 25. Кандидатите за студенти за обучение срещу заплащане по реда на чл. 21, ал. 3
ЗВО подават до ректора на АМВР следните
документи:
1. посочените в чл. 23, т. 1, 2 и 4;
2. удостоверение от Центъра за психично
здраве (психо-неврологичен диспансер) по
местоживеене;
3. медицинско свидетелство, като кандидатстуденти с увреждания прилагат и документ
от ТЕЛК – оригинал и копие, като оригиналът
се връща след заверка на копието;
4. декларация за съгласие за обработка на
лични данни съгласно приложение № 7;
5. свидетелство за съдимост.
Раздел III
Кандидати за докторанти
Чл. 26. (1) Докторантите се обучават само
в задочна и самостоятелна форма и могат да
бъдат лица, които притежават ОКС „магистър“.
(2) Кандидатите за докторанти подават
следните документи:
1. заявление до ректора на АМВР, в което
посочват докторската програма, за която
кандидатстват;
2. автобиография;
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3. диплома за придобита ОКС „магистър“
с приложението или нотариално заверено
копие от нея;
4. удостоверяващи техните интереси и постижения в съответната научна област (при
наличност);
5. документ за платена такса за кандидатстване.
(3) За обучение в задочна форма на обучение могат да кандидатстват само служители
на МВР.
(4) Кандидатите за докторанти в задочна
форма на обучение подават документи в срок
два месеца след обявяването на конкурса в
„Държавен вестник“.
(5) Кандидатите за докторанти в самостоятелна форма посочват в заявлението научната
област, темата на дисертационния труд и
прилагат проект на дисертационния труд, разработен в основната му част, и библиография.
Г л а в а

т р е т а

КЛАСИРАНЕ И ЗАПИСВАНЕ
Раздел I
Класиране и записване за придобиване на
ОКС „бакалавър“
Чл. 27. (1) Кандидатите за курсанти за придобиване на ОКС „бакалавър“ се допускат до
класиране в АМВР след успешно преминаване
на специализирания подбор.
(2) Конкурсният изпит по чл. 4, ал. 2 се
провежда в сградата на ректората на АМВР
в 8,30 ч. на 9 юли 2018 г.
(3) Изпитът по предходната алинея се
провежда при условията и по реда на чл. 38,
39 и 40.
Чл. 28. (1) Балът за класиране на кандидатите за курсанти по специалностите „Противодействие на престъпността и опазване на
обществения ред“ и „Гранична полиция“ се
образува като сбор от:
1. общия успех от дипломата;
2. средния успех от държавните зрелостни
изпити;
3. резултата от проверката на физическата
годност, когато е над елиминаторния праг, и
изчислен, като получените точки се умножат
по коефициент 0,2;
4. резултата от теста за интелигентност,
когато е над елиминаторния праг, и изчислен,
като сборът от получените точки за всяка вярно
решена задача се умножи по коефициент 0,04.
(2) Балът за класиране на кандидатите за
курсанти по специалността „Пожарна и аварийна безопасност“ се образува като сбор от:
1. общия успех от дипломата;
2. средния успех от държавните зрелостни
изпити;
3. резултата от проверката на физическата
годност, когато е над елиминаторния праг, и
изчислен, като получените точки се умножат
по коефициент 0,2;
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4. резултата от теста за интелигентност,
когато е над елиминаторния праг, и изчислен,
като сборът от получените точки за всяка вярно
решена задача се умножи по коефициент 0,04;
5. оценката по математика от дипломата.
(3) При кандидати за курсанти по специалностите „Противодействие на престъпността
и опазване на обществения ред“ и „Гранична
полиция“, на които в дипломите за средно
образование няма оценки от успешно положени държавни зрелостни изпити, балът се
образува като сбор от:
1. успеха по ал. 1, т. 1;
2. оценката по български език и литература
от дипломата;
3. резултата от проверката на физическата
годност по ал. 1, т. 3;
4. резултата от теста за интелигентност
по ал. 1, т. 4.
(4) При кандидати за курсанти по специалността „Пожарна и аварийна безопасност“,
на които в дипломите за средно образование
няма оценки от успешно положени държавни
зрелостни изпити, балът се образува като
сбор от:
1. успеха по ал. 1, т. 1;
2. оценката по български език и литература
от дипломата;
3. оценката по математика от дипломата;
4. резултата от проверката на физическата
годност по ал. 1, т. 3;
5. резултата от теста за интелигентност
по ал. 1, т. 4.
Чл. 29. (1) Балът за класиране на кандидатите за студенти по специалностите „Противодействие на престъпността и опазване на
обществения ред“ и „Публична администрация“ се образува като сбор от:
1. общия успех от дипломата;
2. оценката по български език и литература
от дипломата;
3. оценката по история от дипломата;
4. удвоената оценка от теста по чл. 4, ал. 2.
(2) Балът за класиране на кандидатите за
студенти по специалността „Пожарна и аварийна безопасност“ се образува като сбор от:
1. общия успех от дипломата;
2. оценката по български език и литература
от дипломата;
3. оценката по математика от дипломата;
4. удвоената оценка от теста по чл. 4, ал. 2.
Чл. 30. (1) Класирането на кандидатите
за курсанти се извършва по специалности в
низходящ ред на състезателния бал, поотделно
за мъже и жени.
(2) Класирането на кандидатите за студенти
се извършва по специалности в низходящ ред
на състезателния бал.
(3) Класирането на позиция, позволяваща
записване съгласно реда на желанията на
кандидата, води до отпадане от класации за
други специалности.
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(4) Кандидатите за специалността „Гранична полиция“ се конкурират помежду си
в рамките на Регионалната дирекция „Гранична полиция“ (РДГП), за която са подали
документи.
Чл. 31. (1) Резултатите от първото класиране се публикуват до края на работния ден
на 16 юли 2018 г.
(2) Записването след първо класиране се
извършва на 19 и 20 юли 2018 г.
Чл. 32. (1) Резултатите от второто класиране се публикуват до края на работния ден
на 23 юли 2018 г.
(2) Записването след второ класиране се
извършва на 26 юли 2018 г.
Чл. 33. (1) При записването кандидатите
за курсанти подписват:
1. договор, че след завършване на обучението ще служат в МВР не по-малко от десет
години съгласно чл. 172 ЗМВР;
2. декларация, че не членуват в политическа партия.
(2) Кандидатите за курсанти, които са
студенти или курсанти в редовна форма на
обучение, субсидирано от държавата, в други
висши училища, представят удостоверителен
документ, че са прекратили обучението си в
другото висше училище.
(3) Кандидатите, служители на МВР, за
придобиване на ОКС „бакалавър“ в редовна
форма на обучение прекратяват служебните
или трудовите си правоотношени я с министерството и представят при записването
документ, удостоверяващ това обстоятелство.
Чл. 34. Кандидати за курсанти не се записват за обучение в АМВР при:
1. отказ от подписване на договор или
декларация по чл. 33, ал. 1;
2. непредставяне на удостоверителен документ по чл. 33, ал. 2 и 3.
Чл. 35. Учебната година за новоприетите
курсанти за ОКС „бакалавър“ в редовна форма
на обучение започва с въвеждаща подготовка.
Чл. 36. При записване кандидатите за
задочно обучение, субсидирано от държавата, представят документ за платена такса
за обучение за първия семестър на учебната
2018/2019 г.
Раздел II
Класиране и записване за задочно обучение
за придобиване на ОКС „магистър“
Чл. 37. (1) Кандидатите за студенти в задочна форма на обучение, субсидирано от държавата, и студенти срещу заплащане по реда
на чл. 21, ал. 3 ЗВО за придобиване на ОКС
„магистър“ полагат конкурсен изпит – тест
за всяка избрана специалност.
(2) Тестовете се провеждат в сградата на
ректората на АМВР в 8,30 ч. по специалности,
както следва:
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1. „Стратегическо ръководство и управление на сигурността и обществения ред“ – на
16 юли 2018 г.;
2. „Публична администрация“ – на 17 юли
2018 г.;
3. „Противодействие на престъпността и
опазване на обществения ред“ – на 18 юли
2018 г.;
4. „Защита на националната сигурност“ – на
19 юли 2018 г.;
5. „Пожарна и аварийна безопасност“ – на
20 юли 2018 г.;
6. „Психологично подпомагане на оперативно-издирвателната дейност“ – на 20 юли
2018 г.
Чл. 38. (1) Тестовете се провеж дат по
програми, съдържащи теми, определени от
съответната комисия.
(2) Програмите по ал. 1 се публикуват в
справочника на електронната страница на
АМВР в интернет (https://www.mvr.bg/academy).
(3) В съответствие с темите по ал. 1 се
разработват варианти на тестове с множество
отговори.
(4) Кандидатите са длъжни да се явят на
определеното място с документ за самоличност
за съответния конкурсен изпит 30 минути
по-рано от началния час.
(5) Кандидатите, незаплатили таксата за
кандидатстване или явили се след обявяването
на теста, не се допускат до изпита.
Чл. 39. (1) В деня на провеждане на конкурсните изпити по отделните специалности
в присъствието на кандидатите чрез жребий
се изтегля вариант на тест по съответната
програма.
(2) След изтеглянето на вариант за тест
достъпът до изпитните зали се преустановява
за кандидати и лица, които не са в състава
на комисиите по чл. 6, ал. 1, т. 1, т. 2, букви
„д“ и „е“.
(3) Продължителността на конкурсните
изпити е един астрономически час считано
от часа на обявяването на теста в съответната зала.
(4) При спешна нужда кандидатът може
да напусне изпитната зала до десет минути
в присъствието на квестор.
(5) Кандидатите нямат право да ползват
мобилни телефони, електронни, електромагнитни устройства и/или други помощни
средства по време на изпита.
(6) Тест на хартиен носител се попълва с
писалка или химикалка, пишеща синьо.
(7) При доказано преписване или опит за
преписване, подсказване, както и при нарушаване анонимността на изпита, той се анулира, като причината се посочва в изпитния
протокол.
(8) При завършване на изпита всеки кандидат поставя в малък плик листчето с личните
си данни и го запечатва. Писмената работа
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се предава на главния квестор, който в присъствието на кандидата поставя малкия плик
и изпитния тест в голям плик, запечатва го,
отбелязва в протокола часа на предаването на
работата и връща документа за самоличност на
кандидата, представен в началото на изпита.
(9) Отказалите се кандидати предоставят на
комисията изпитния комплект, като написват
собственоръчно желанието си и се подписват
върху него. Квесторите отбелязват върху плика
на отказалите „отказал се“ и го отразяват в
изпитния протокол.
(10) След завършване на определеното
време комисията от квестори събира всички
тестове, независимо до какво ниво са попълнени.
(11) Оценяването на изпитните работи се
извършва с точност до 0,1.
(12) При електронен тест след неговото
отваряне системата отчита предварително
зададеното време.
(13) Електронният тест приключва:
1. по желание на кандидата;
2. автоматично след изтичане на един час.
(14) Електронният тест се анулира при опит
за стартиране на друго приложение, различно
от това на теста.
(15) Резултатите от електронния тест се
отчитат на компютъра непосредствено след
приключването му.
Чл. 40. (1) Тестът на кандидата се проверява и оценява от най-малко двама членове
на съответната комисия при спазване на
анонимността.
(2) Обвързването на оценката с личността
на кандидата се извършва в присъствието на
цялата комисия.
(3) Оценките от теста се обявяват на следващия работен ден след провеждането му и
са окончателни, като важат само за учебната
2018/2019 г.
(4) Успешно положен е тестът, оценен с наймалко среден (3,00) по шестобалната система.
(5) На втория работен ден след обявяване
на резултатите кандидатите могат да подадат
заявление до председателя на главната комисия
по приема за допусната техническа грешка
при проверка на теста.
Чл. 41. (1) Кандидатите за студенти в задочна форма на обучение за ОКС „магистър“
се класират по бал, получен като сбор от:
1. среден успех от семестриалните изпити
от дипломата за ОКС „бакалавър“ или „магистър“;
2. среден успех от държавните изпити и/
или дипломни работи;
3. удвоената оценка от теста.
(2) Класирането на кандидатите се извършва по низходящ ред на състезателния бал по
специалности и се прилагат правилата по
чл. 30, ал. 3.
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Чл. 42. (1) Резултатите от първото класиране се публикуват в 5-дневен срок след
обявяването на оценките от последния тест.
(2) Записването след първо класиране се
извършва на втория и третия работен ден
след неговото публикуване.
Чл. 43. (1) Резултатите от второто класиране
се публикуват в 5-дневен срок след първото.
(2) Записването след второ класиране се
извършва на втория работен ден след неговото
публикуване.
Чл. 44. (1) При записване кандидатите за
ОКС „магистър“ в задочна форма на обучение предоставят документ за внесена такса
за обучение за първия семестър на учебната
2018/2019 г.
(2) Приетите за студенти срещу заплащане
по реда на чл. 21, ал. 3 ЗВО за ОКС „магистър“ сключват договор с АМВР.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Класиране“ е административна процедура за подреждане на кандидатите за придобиване на висше образование в АМВР по бал.
2. „Записване“ е административна процедура по заявяване и приемане на желания
за придобиване статут на курсант, студент и
докторант от класирани кандидати на позиции,
които позволяват приемане в АМВР.
3. „Зачисляване“ е издаване на заповед от
ректора, с която се определят кандидатите,
придобили статут на курсанти, студенти и
докторанти, и приключва приемът в АМВР
по специалности.
4. „Специализиран подбор на кандидатите“
е последователно провеждане на:
а) специализирано медицинско освидетелстване;
б) проверка на физическата годност;
в) психологично изследване в две части – първа част: тест за интелигентност и
личностен въпросник, и втора част: психодиагностично интервю.
Елементите и частите на специализирания
подбор са с елиминаторен характер.
§ 2. (1) На следващия работен ден след
обявяване на съответното класиране кандидатите могат да подадат заявление за допусната техническа грешка при изчисляването
на бала до председателя на главната комисия
по приема.
(2) Кандидати, к ласирани на позици я,
позволяваща приемане в АМВР, които не се
явят на обявените дати за записване или не
подадат необходимите документи, губят право
на участие в следващи класирания.
(3) Записаните кандидати за курсанти и
за студенти в задочна форма на обучение,
субсидирано от държавата, нямат право на
участие в следващи класирания.
§ 3. При записване кандидатите представят:
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1. оригинал на диплома за завършено средно
(висше) образование;
2. документ за самоличност;
3. снимки – 5 броя;
4. декларация по приложение № 3 или № 9,
когато се кандидатства за курсант и за студент
в обучение, субсидирано от държавата.
§ 4. При незаети места след приключване
на записването след второ класиране могат
да се обявят допълнителни класирания или
прием, в които могат да участват кандидати,
подали документи за съответната специалност,
допуснати до класиране, но некласирани на
места, позволяващи записване, като за незаетите места се подаде заявление за участие
в класирането. Записванията са на втория
работен ден след публикуване на резултатите
от съответното класиране.
§ 5. Извън определения брой се приемат
класирани с еднакъв бал на последното място
за прием.
§ 6. Деца на служители на МВР, загинали
при или по повод изпълнение на служебни задължения, се приемат в рамките на утвърдения
брой обучавани по чл. 3, ал. 2, т. 1, буква „а“
извън общото класиране и с освобождаване
от такса за кандидатстване.
§ 7. Без такса за кандидатстване при подадено заявление и след решение на комисията
по чл. 6, ал. 1, т. 1 се приемат кандидати
за курсанти, които са близнаци, когато са
кандидатствали едновременно в едно и също
професиона лно направление, успешно са
преминали конкурсен изпит и другия специализиран подбор, и единият от тях е приет.
§ 8. Кандидатите за ОКС „бакалавър“ в
задочна форма на обучение от квотите на МО,
главните дирекции „Охрана“ и „Изпълнение
на наказанията“ към министъра на правосъдието и кандидатите, служители на други
ведомства, с които МВР има сключен договор,
не подлежат на специализиран подбор.
§ 9. (1) При незапълване на квотите, определени за ведомствата, с които МВР има
сключен договор за обучение, местата се
прехвърлят в общата квота на МВР.
(2) При липса на кандидати по определена
специалност местата се прехвърлят в специалност от същото професионално направление
и за същата образователно-квалификационна
степен.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 10. Тази наредба се издава на основание
чл. 47, ал. 6 ЗМВР.
§ 11. Изпълнението на наредбата се възлага
на ректора на АМВР и на ръководителите на
структури по чл. 37 ЗМВР.
§ 12. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Валентин Радев
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Приложение № 1
към чл. 17, ал. 6, т. 2, буква „б“
(Приложение № 2 към чл. 4, ал. 1 от
Наредба № 8121з-345 от 2014 г.)
МЕДИЦИНСКИ ИНСТИТУТ – МВР
МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО
1. На ................................................................................................................................................................................... ,
(име, презиме, фамилия)
ЕГН ......................................................................................................................................................................................
Роден(а) на .................................................... г., лична карта № ...................................................................................
Адрес: ...................................................................................................................................................................................
2. Анамнеза: Субективни оплаквания: ...........................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
(попълва се от личния лекар)
Прекарани заболявания: туберкулоза ........................................................................................................................... ;
(година)
ревматизъм ………..............................................; вирусен хепатит ................................................................................. ;
(година)
(година)
др. инфекц. заболявания ................................................................................................................................................. ;
(година)
язва на стомаха (дуоденума) .............................................; алергичност към ........................................................... ;
(година)
нервни и психични разстройства и припадъци ........................................................................................................... ,
телесни наранявания и операции .................................................................................................................................. ,
други заболявания ............................................................................................................................................................ ,
(диагноза)
провеждал болнично лечение за ....................................................................................................................................
Фамилна анамнеза ............................................................................................................................................................
Кръвна група, Rh фактор .................................................................................................................................................
3. Данни от личния лекар: ..............................................................................................................................................
(попълват се само патологични отклонения)
Дата: ..................... г.
Освидетелстван: .......................................
(подпис)
Личен лекар: .........................................
(подпис, личен печат)
Психиатър:
...............................................................................................................................................................................................
(име на здравното заведение и лекарят, освидетелствал кандидата)
........ 20.... г.
Психиатър: ...................................................
(подпис, личен печат)
ДАННИ ОТ ПРЕГЛЕДИТЕ НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ:
(попълва се от специалистите на лечебното заведение, извършило прегледите)
Вътрешен статус:
Дихателна с-ма ...................................................................................................................................................................
Сърдечносъдова система ..................................................................................................................................................
Кръвно налягане ................................................................................................................................................................
Пулс .................................. Корем .....................................................................................................................................
(черен дроб, далак, болезненост)
............. 20..... г.
Интернист: ..........................................................................................................................................................................
(подпис, личен печат)
Хирургичен статус:
Височина ........................... см.
Тегло .................................. кг.
Корем ...................................................................................................................................................................................
(херния, апендицит, хемороиди и операции)
Пикочо-полова система ...................................................................................................................................................
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Двигателна система ..........................................................................................................................................................
(фрактури, луксации, деформации, плоски стъпала, варици)
........ 20.... г.
Хирург: ....................................
(подпис, личен печат)
Кожни и венерически заболявания: ..............................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
........ 20.... г.
Дерматолог: ….........………………………...
(подпис, личен печат)
Неврологичен статус: ........................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
........ 20.... г.
Невролог: …………………....………...........
(подпис, личен печат)
Уши, нос и гърло. Слух:
Разговорна реч: дясно ухо: ..........................
ляво ухо: ............................
Шепотна реч: дясно ухо: ..........................
ляво ухо: ............................
Равновесие (стабилометрия) ..........................................................................................................................................
Нос, околоносни кухини ...................................................................................................................................................
........ 20.... г.
Оториноларинголог: ........................................
(подпис, личен печат)
Очи:
Зрителна острота: дясно око: ...................
(без и със корекции) ляво око: .....................
Цветоусещане: ....................................................................................................................................................................
........ 20.... г.
Офталмолог: ……….........…………………..
(подпис, личен печат)
Гинеколог: ...........................................................................................................................................................................
(само за жени)
........ 20.... г.
Гинеколог: ….........………………….……..
(подпис, личен печат)
Лабораторни изследвания:
Кръвни показатели:
хемоглобин ........; левкоцити ........; еритроцити ........; хематокрит ........; кр. захар ........;
креатинин ..................; АЛАТ ..................; АСАТ ..................; СУЕ ..................;
Урина:
албумин ................; захар ................; билирубин ................; уробилиноген ................;
седимент ................;
Други изследвания ............................................................................................................................................................
........ 20.... г.
Лаборант: ……...…………
(подпис)
Допълнителни прегледи, консултации и профилактични прегледи: ……………….......................................................
...............................................................................................................................................................................................
ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА ЕКСПЕРТНО-ЛЕКАРСКАТА КОМИСИЯ:
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
здрав (болен – диагноза)
……………………........................... за служба в МВР като: …………………………..………
(годен, негоден)
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
................. 20..... г.
гр. .........................
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ................................
(печат)
ЧЛЕНОВЕ: 1. ……….……………...............…….
		
2. ……….……………...............…….
		
3. ……….……………...............…….
(подписи и личен печат)
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Приложение № 2
към чл. 16, т. 8 и чл. 17, ал. 2
НОРМАТИВИ ЗА ФИЗИЧЕСКА ГОДНОСТ
Точки

Тестове
скок дължина от
място
(см)

гладко бягане
800 м (мин.)

бягане в осморка 4 цикъла
(сек.)

сгъване и
разгъване
на ръцете
от опора
(бр.)

мъже

жени

мъже

жени

мъже

жени

мъже

жени

≥ 240

≥ 205

-

-

t ≤ 3.10

t ≤ 3.20

-

-

-

-

7

235

200

3.21 – 3.25

≥ 55

-

-

≥ 55

6

230

195

16.3

16.7

3.16 – 3.20

3.26 – 3.30

50

-

-

50

5

225

190

16.4

16.8

3.21 – 3.25

3.31 – 3.35

45

-

-

45

4

220

185

16.5

16.9

3.26 – 3.30

3.36 – 3.40

40

-

-

40

3

215

180

16.6

17.0

3.31 – 3.35

3.41 – 3.45

36

-

-

36

8

t ≤ 16.2 t ≤ 16.6 3.11 – 3.15

мъже жени

изправяне на
трупа от тилен
лег до седеж
(бр.)

2

210

175

16.7

17.1

3.36 – 3.40

3.46 – 3.50

32

-

-

32

1

205

170

16.8

17.2

3.41 – 3.45

3.51 – 3.55

30

-

-

30

МЕТОДИКА
за проверка на физическата годност на канди
датите за курсанти в Академията на МВР
1. Проверката на физическата годност се
извършва чрез тестове, с които се установява
моментното състояние на физическите качества на кандидатите за курсанти в Академията
на МВР.
2. Тестовете са диференцирани по полов
признак.
3. Резултатите от тестовете се оценяват по
точкова система:
а) полученият резултат се трансформира в
точки по скала с фиксирано максимално ниво;
б) максималният сбор точки от тестовете
е 30 точки.
4. Крайният резултат се образува от сбора
от точките на отделните тестове, като до следващия етап „Психологично изследване“ не се
допускат кандидати:
а) с 6 и по-малко точки;
б) получили 0 точки на повече от един тест.
5. Не се допуска повторно явяване на кандидата за проверка на физическата годност
в рамките на процедурата по специализиран
подбор.
6. За участие в тестовете кандидатът се явява
в подходящ спортен екип.
7. Неявяването за проверка на физическата
годност без уважителна причина се счита за
доброволен отказ от участие в процедурата.
8. Председателят на комисията за проверка на физическата годност на кандидатите за
курсанти в АМВР:
а) одобрява спортните съоръжения и пособия;
б) не допуска провеждането на изпита без
медицински надзор;
в) определя реда на провеждане на тестовете;
г) дава указания за попълване на картата
за оценка на кандидата;

д) инструктира кандидатите чрез демонст
рация на тестовете, излагане на критериите
за оценка, мерките за безопасност и начина за
информиране на резултатите.
9. Проверката на физическата годност се
извършва при унифицирани условия за:
а) организация на провеждане;
б) технология на измерване;
в) размерност на отчитането и записването.
10. Проверката на физическата годност се
извършва на стадион „Раковски“.
11. На всяка тестова база има брояч и рег ист ратор, а за бегови те тестове – стартер,
времеизмервател и регистратор, и е оборудвана
с материални пособия – хронометър, ролетка,
стойки, дюшеци и др.
12. Ред на провеждане:
а) информиране на кандидатите за реда и
начина на провеждане на конкурсния етап;
б) разпределяне на кандидатите по тестови
бази (в зависимост от числения състав);
в) демонстрация на тестовете;
г) разгряване (предоставя се възможност за
подготовка на организма и избягване на риск
от травми);
д) последователност на изпълнение (подреждането на тестовете да е съобразено с предшестващото натоварване, както и времето за отдих
между тях, като тестът, измерващ качеството
„издръжливост“, се изпълнява последен).
13. Индивидуалните резултати от всеки проведен тест се вписват в картата за оценка на
физическата годност, с която кандидатите се
запознават срещу подпис.
14. Резултатите от проверката на физическата
годност на кандидатите за курсанти се отразяват
в протокол за деня.
15. След приключване на изпита и оформяне на протокола кандидатите се запознават с
получената крайна оценка и се информират за
следващия етап от конкурсната процедура.
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Тестове за проверка на физическата годност
I. Видове тестове и физически качества, изследвани чрез тях:
№

Тест

Изследвани физически качества

1.

Скок на дължина от Сила на долни краймясто с мах на ръцете ници

2.

Сгъване и разгъване на Сила на горни крайръцете в опора
ници

3.

Повдигане на трупа от
Сила, гъвкавост
тилен лег до седеж

4.

Бягане в осморка

Бързина, координация

5.

Гладко бягане 800 м Издръжливост
II. Описание на тестовете
Тест № 1 „Скок на дължина от място с мах
на ръцете“
Тестът се изпълнява на хоризонтално, равно
място.
Изходно положение: Кандидатът застава в
стоеж зад маркер (линия). Краката са разтворени
на ширината на раменете.
Изпълнение: Скок с двата крака едновременно
от маркера (начертаната линия), без предварително подскачане. Разрешава се извършването
на махови движения с ръцете.
Постижението се измерва с точност до 1 см.
Тестът се изпълнява 2 пъти. Записва се подоброто постижение в сантиметри.
Тест № 2 „Сгъване и разгъване на ръцете от
опора“
Тестът се изпълнява на хоризонтално, равно
място.
Изходно положение: Кандидатът застава в
опора, като тялото е изпънато (раменни, тазобедрени, коленни и глезенни стави са в една линия). Пръстите на ръцете могат да сочат напред
или да са свити в юмрук. Краката са събрани
един до друг.
Изпълнение: Ръцете се сгъват в лакътната
става. Следва разгъване до изходно положение.
Упражнението е направено един път при едно
сгъване и разгъване на ръцете. Отчитат се правилно изпълнените повторения.
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Постижението се брои в цели числа.
Тестът се изпълнява еднократно.
Тест № 3 „Повдигане на трупа от тилен лег
до седеж“
Тестът се изпълнява на хоризонтално, равно
място.
Изходно положение: Кандидатът заема положение тилен лег с ръце зад тила, като партньор
му натиска краката към земята.
Изпълнение: Тялото се повдига до отвесно
положение – седеж на 90° спрямо земята. При
връщане в изходно положение (тилен лег) гърбът
трябва да опира земята. Упражнението е направено един път при едно повдигане и връщане
в изходно положение. Отчитат се правилно изпълнените повторения.
Постижението се брои в цели числа.
Тестът се изпълнява еднократно.
Тест № 4 „Бягане в осморка“
Тестът се изпълнява на хоризонтално, равно
място. Маркира се старт/финал линия. Поставя
се стойка, чийто център лежи върху линията.
Втората стойка се поставя на разстояние 4 м от
първата. Височината на двете стойки е в границите от 140 см до 150 см (фигура 1).
Изходно положение: Упражнението се изпълнява от висок старт от дясната страна на
стартовата стойка.
Изпълнение: При сигнал „старт“ кандидатът
тръгва от дясната страна на първата (стартовата) стойка, движи се към втората, като пресича мислената линия, свързваща двете стойки.
Заобикаля втората стойка от лявата страна и
се насочва към първата (стартовата) стойка,
като отново пресича мислената линия, която
ги свърза. Пресича старт/финалната линия от
лявата страна на първата (стартовата) стойка.
Това е един цикъл на упражнението. Отчита се
времето, за което се правят 4 цикъла.
Времето за изпълнение се отчита с хронометър с точност до 0,1 сек.
При заобикаляне на стойка тя трябва да е в
изправено положение. Събарянето на стойка на
земята се счита за грешка и кандидатът е длъжен да я върне на мястото є. За всяка съборена
стойка се начислява наказателно време от 0,2 сек.
Тестът се изпълнява еднократно.

Траектория на
движение

Финал
стойка
№1

Старт

Мислена линия

4м

Фиг. 1. Схема на тест „Бягане в „осморка“

стойка
№2
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Тест № 5 „Гладко бягане 800 м“
Тестът се провежда на лекоатлетическата писта или по изключение на друго равно, хоризонтално
място.
Изходно положение: Упражнението се изпълнява от висок старт.
Изпълнение: Кандидатът се стреми да премине разстоянието за възможно най-кратко време.
Времето за изпълнение се отчита с хронометър с точност до 1 сек. Времето за пробег на разстоянието се записва в минути.
Тестът се изпълнява еднократно.
Приложение № 3
към чл. 16, т. 7,
чл. 20, ал. 2, т. 2 и § 3, т. 4
Д Е К Л А Р А Ц И Я
Долуподписаният ............................................................................................................................................... ,
(собствено, бащино и фамилно име)
притежаващ лична карта № ………….............……......, издадена на …......................................................................
от ……...…………………..……..…..................................……………., ЕГН …………………...............................................……….......,
живеещ(а) в гр./с. …………………………….........…......................…….., област ……………….............................................……,
ул. (бул.) …………………………..................................................................…. № ……...., бл. ……...., ет. ……...., ап. ..……..,
тел. ……….....……………………………………..,
удостоверявам с подписа си, че НЕ притежавам и НЕ се обучавам за образователно-квалификационна
степен по специалности от висшето образование, субсидирано от държавата.
Известно ми е, че за неверни данни в тази декларация ще нося наказателна отговорност по чл. 313
от Наказателния кодекс.
Дата: ……………….…. г.
ДЕКЛАРАТОР: ………................……
Приложение № 4
към чл. 18, ал. 1, т. 1
КУРСАНТ „бакалавър“ – в редовна форма на обучение
…………………………… ……………………………. …………………………….
медицински подбор

физическа годност
бр. точки

психологическо изследване

………………………….
№ от СИОУП на АМВР

оценки от дипломата за средно образование
среден успех от държавни зрелостни изпити ...........................................

български език и литература

....................................

математика

....................................
...................................
....................................
...................................
...................................

физическа годност - оценка
тест за интелигентност
тест
общ успех

....................................

ПОПЪЛВА СЕ ОТ АКАДЕМИЯТА НА МВР

ЕГН: …………………………………
ОДМВР/СДВР(РУП)..……………………......
– мъж
ДО
– жена
РЕКТОРА НА
– дете на служител на МВР, загинал при или
АКАДЕМИЯТА НА МВР
по повод изпълнение на служебни задължения
(слага се кръстче)
З А Я В Л Е Н И Е
от ………………………...........................................................…………………………………….……………...........…………......……………...,
роден(а) на ………………...............................……… в гр./с. ...…………............…………….………….………….........................…..,
лична карта № …………………, издадена на ……………….........................…… от ………..……….............……......................,
постоянен адрес …………………………………………………………………...............................................………................................
дом. тел. …………….…...............................…, сл. тел. ……………...............….………, моб. тел. ………………........……...…......
Господин Ректор,
Желая да кандидатствам в повереното Ви висше училище и да бъда класиран(а) като кандидат за
курсант в специалностите:
Поредност на желанията

Специалност
ППООР
ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ, квота РДГП……………………………
ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ, квота РДГП…………………………….
ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ, квота РДГП…………………………….
ПОЖ АРНА И АВАРИЙНА БЕЗОПАСНОСТ

С Т Р.
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Прилагам следните документи:
1. Автобиография.
2. Декларация за липса на образувано наказателно производство (приложение № 5).
3. Декларация за гражданство (приложение № 6).
4. Диплома за завършено средно образование – оригинал или официално заверено копие.
5. Свидетелство за съдимост.
6. Документ за платена такса.
7. Удостоверение от психо-неврологичния диспансер (след отбелязване се връща на кандидата).
8. Декларация по чл. 4, ал. 1, т. 2 ЗЗЛД (приложение № 7).
Запознат(а) съм с условията за кандидатстване и обучение в Академията на МВР.
Дата: ……………….…. г.
Подпис: ………................……
Приложение № 5
към чл. 18, ал. 1, т. 6
Д Е К Л А Р А Ц И Я
Долуподписаният ..............................…................................…..................……….............……………………........…………...…..,
(собствено, бащино и фамилно име)
притежаващ лична карта № ………….............……......, издадена на ….....................................................................
от ……...…………………..……..……..................................................................…………., ЕГН ………...............………………….......,
живеещ(а) в гр./с. ………………………….........…….........................….., област ……………….........................................……,
ул. (бул.) ………………………….....................................…....... № ……..........., бл. ……..........., ет. ….........….., ап. ….....…..,
тел. ……….....……………………………………..,
удостоверявам с подписа си, че срещу мен НЯМА повдигнато обвинение за извършено умишлено
престъпление от общ характер.
Известно ми е, че за неверни данни в тази декларация ще нося наказателна отговорност по чл. 313
от Наказателния кодекс.
Дата: ……………….…. г.

ДЕКЛАРАТОР: ………................……
Приложение № 6
към чл. 18, ал. 1, т. 3

Д Е К Л А Р А Ц И Я
Долуподписаният ..............................…....…..................……………………………........…….......................................……...…..,
(собствено, бащино и фамилно име)
притежаващ лична карта № ………….............…….............., издадена на …................................................................
от ……...…………………..……..…………...................................................................……, ЕГН ………………………..............….......,
живеещ(а) в гр./с. …………………………….........……...................…., област ………………...................................................…,
ул. (бул.) …………………………...........................................…. № ….....….., бл. ….........….., ет. ….........….., ап. ……............,
тел. ……….....……………………………………..,
удостоверявам с подписа си, че ИМАМ българско гражданство и не съм гражданин на друга държава.
Известно ми е, че за неверни данни в тази декларация ще нося наказателна отговорност по чл. 313
от Наказателния кодекс.
Дата: ……………….…. г.

ДЕКЛАРАТОР: ………................……
Приложение № 7
към чл. 18, ал. 1, т. 8 и чл. 25, т. 4

Д Е К Л А Р А Ц И Я
Долуподписаният ..............................…....…............................................................……………………………........…………...…..,
(собствено, бащино и фамилно име)
притежаващ лична карта № ………….............…….............., издадена на …..............................................................
от ……...…………………..……..………….....................................…...........................…, ЕГН ………………................………….......,
живеещ(а) в гр./с. ……………………………............................……….., област ………………..............................................……,
ул. (бул.) …………………………........................................…. № ……........, бл. …..........….., ет. ….........….., ап. …..........…..,
тел. ……….....……………………………………..,
на основание чл. 4, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на личните данни давам изрично писмено съгласие
Министерството на вътрешните работи да използва и обработва личните ми данни при приемане в
Академията на Министерството на вътрешните работи през 2018 г.
Дата: ……………….…. г.

ДЕКЛАРАТОР: ………................……
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Приложение № 8
към чл. 21, т. 1

СТУДЕНТ „бакалавър“ – в задочна форма на обучение, субсидирано от държавата

………………………….
№ от СИОУП на АМВР

оценки от дипломата за средно образование
оценки от дипломата за средно образование

общ
успех от дипломата ……………………………
среден успех от държавни зрелостни изпити ...........................................
български език и литература
....................................
оценка по БЕЛ………………………………………..
история на България
....................................
оценка
по
история........................................................
математика
....................................
физика
....................................
оценка по математика……………………………….
химия
...................................

ЕГН: …………………………………

………………………….
Входящ №

оценки от конкурсните изпити

тест по ..............................................................
Тестпопо..............................................................
бълг. език
....................................
тест
тест по ..............................................................
...................................
ПОПЪЛВА СЕ ОТ АКАДЕМИЯТА НА МВР

ОДМВР/СДВР(РУП)..……………………......
ДО
РЕКТОРА НА
АКАДЕМИЯТА НА МВР
ЧРЕЗ
ДИРЕКТОРА НА

– мъж
– жена
– държавен служител
– ЛРТП
(слага се кръстче)

....................................................................................
З А Я В Л Е Н И Е
от ………………………...........................................................…………………………………….……………...........…………......……………...,
роден(а) на ………………...............................……… в гр./с. ...…………............…………….………….………….........................…..,
лична карта № …………………, издадена на ……………….........................…… от ………..……….............……......................,
постоянен адрес …………………………………………………………………...............................................………................................,
дом. тел. …………….…...............................…, сл. тел. ……………...............….………, моб. тел. ………………........……...…......
Господин Ректор,
Желая да кандидатствам в повереното Ви висше училище и да бъда класиран(а) като кандидат за
студент в задочна форма на обучение в специалностите:
Поредност на желанията

Специалност
ППООР
ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОЖ АРНА И АВАРИЙНА БЕЗОПАСНОСТ
Прилагам следните документи:
1. Диплома за завършено средно образование – оригинал или нотариално/официално заверено копие.
2. Удостоверение за настояща служба в МВР.
3. Документ за платена такса.
Запознат(а) съм с условията за кандидатстване и обучение в Академията на МВР.
Дата: ……………….…. г.

Подпис: ………................……
Приложение № 9
към чл. 22, ал. 4, т. 2 и § 3, т. 4

Д Е К Л А Р А Ц И Я
Долуподписаният ..............................…....…............................................................……………………………........…………...…..,
(собствено, бащино и фамилно име)
притежаващ лична карта № ………….............…….............., издадена на …..............................................................
от ……...…………………..……..………….....................................…...........................…, ЕГН ………………................………….......,
живеещ(а) в гр./с. ……………………………............................……….., област ………………..............................................……,
ул. (бул.) …………………………........................................…. № ……........, бл. …..........….., ет. ….........….., ап. …..........…..,
тел. ……….....……………………………………..,
удостоверявам с подписа си, че не се обучавам за придобиване на образователно-квалификационна
степен и НЕ притежавам образователно-квалификационна степен „МАГИСТЪР“ по специалности от
висшето образование, субсидирано от държавата.
Известно ми е, че за неверни данни в тази декларация ще нося наказателна отговорност по чл. 313
от Наказателния кодекс.
Дата: ……………….…. г.

ДЕКЛАРАТОР: ………................……
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Приложение № 10
към чл. 23, т. 1
СТУДЕНТ „магистър“ – в задочна форма на обучение, субсидирано от държавата/
студент по чл. 21, ал. 3 ЗВО

………………………….
№ от СИОУП на АМВР

оценки от дипломата за висше образование

среден успех от курса на обучението за
придобиване на висше образование

...................................
среден успех от държавния (ите) изпит(и) и/или
дипломната работа
...................................
ЕГН: …………………………………

оценки от конкурсните изпити

тест по ..............................................................
тест по ..............................................................
тест по ..............................................................
тест по
ПОПЪЛВА СЕ ОТ АКАДЕМИЯТА НА МВР

ДО

– мъж

РЕКТОРА НА

– жена

АКАДЕМИЯТА НА МВР

(слага се кръстче)
З А Я В Л Е Н И Е
от ……………………………………………………………………….……………………......................................................................…..…….…,
роден(а) на ………......................................................…………………… в гр./с. ..……………………….………………………........…..,
лична карта № ………………...................…, издадена на ………………..…… от ………..…..........................………….…...........,
постоянен адрес …………………………………………………………………..........................................................………………..............,
дом. тел. ……………………...............…, сл. тел. ………...…...............…………, моб. тел. …………...................…….……….…......
Притежавам образователно-квалификационна степен .......………..........................…………......................……….....
по специалността …………………………………………………………………………………..................................................................…
и диплома за висше образование № ……………………………………….............................................…………………….........….
Господин Ректор,
Желая да кандидатствам в повереното Ви висше училище и да бъда класиран(а) като кандидат за
студент в задочна форма на обучение в специалностите:
Специалност

Поредност на желанията
студент, субсидиран от държавата студент по реда на чл. 21, ал. 3 ЗВО

ПА
ППООР
ЗНС
СРУСОР
ПАБ
ППОИД
Прилагам следните документи:
1. Диплома или нотариално/официално заверено копие от нея за придобита ОКС на висшето
образование.
2. Удостоверение за настояща служба в МВР.
3. Удостоверение от психо-неврологичния диспансер по местоживеене (студенти по чл. 21, ал. 3 ЗВО).
4. Медицинско свидетелство (студенти по чл. 21, ал. 3 ЗВО).
5. Декларация по чл. 4, ал. 1, т. 2 ЗЗЛД – приложение № 8 (студенти по чл. 21, ал. 3 ЗВО).
6. Свидетелство за съдимост (студенти по чл. 21, ал. 3 ЗВО).
7. Документ за платена такса.
Запознат(а) съм с условията за кандидатстване и обучение в Академията на МВР.
Дата: ……………….…. г.
1106

Подпис: ………................……
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МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА
НАРЕДБА № Н-5
от 25 януари 2018 г.

за условията и реда за приемане на слуша
тели във Военна академия „Георги Стойков
Раковски“
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определят условията и редът за кандидатстване, провеждане
на конкурсни изпити, оценяване, класиране
и приемане на офицери за слушатели във
Военна академия „Г. С. Раковски“, наричана
за кратко „академията“.
Чл. 2. Командирите/началниците/ръководителите на структури от Министерството на
отбраната, структурите на пряко подчинение
на министъра на отбраната и Българската
армия ежегодно до 30 ноември изпращат в
дирекция „Управление на човешките ресурси в
отбраната“ заявки за броя на необходимите им
места за обучение на офицери като слушатели
по специалности, специализации и форми на
обучение през следващата учебна година, за
придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър“ в професионално
направление „Военно дело“.
Чл. 3. (1) Дирекция „Управление на човешките ресурси в отбраната“ ежегодно изпраща
в Министерството на образованието и науката заявка за броя на местата за обучение
на слушатели, студенти и докторанти през
следващата учебна година по професионални
направления, специалности от регулираните
професии и форми на обучение.
(2) Броят на приеманите слушатели, студенти и докторанти в академията по професионални направления, специалности от регулираните професии и форми на обучение се
обявява ежегодно с решение на Министерския
съвет за утвърждаване броя на приеманите за
обучение студенти и докторанти във висшите
училища и научните организации на Република
България през съответната учебна година.
(3) Дирекция „Управление на човешките
ресурси в отбраната“ ежегодно до 20 януари
представя на министъра на отбраната проект
на заповед, с която се обявяват:
1. заявеният по реда на чл. 2 брой места за
обучение на офицери като слушатели в образователно-квалификационна степен „магистър“
в професионално направление „Военно дело“,
както следва:
а) по специалността „Стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили“ в
редовна форма на обучение по квоти;
б) по специализации от специалността
„Организация и управление на военни формирования на оперативно ниво“ в редовна
форма на обучение по квоти;
в) по специализации от специалността
„Организация и управление на военни формирования на оперативно ниво“ в задочна
форма на обучение по квоти;
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2. периодите за провеждане на конкурсните
изпити за приемане на офицери за обучение
като слушатели съгласно изготвено и изпратено до 5 януари предложение от началника
на академията;
3. изискванията към офицерите – кандидати за обучение, като слушатели за степента
на владеене на английски или френски език
по стандарта на НАТО STANAG 6001.
Чл. 4. Кандидатите за обучение в академията заплащат такса за кандидатстване в
размер, определян ежегодно с акт на Министерския съвет.
Раздел II
Приемане на офицери за слушатели по специ
алност „Стратегическо ръководство на отбра
ната и въоръжените сили“ от професионално
направление „Военно дело“
Чл. 5. До конкурсен изпит за слушатели по
специалност „Стратегическо ръководство на
отбраната и въоръжените сили“ в професионално направление „Военно дело“ по чл. 3,
ал. 3, т. 1, буква „а“ се допускат офицери,
които отговарят на следните условия:
1. притежават образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалност от
професионално направление „Военно дело“,
придобита в академията, или приравнена на
нея специалност, придобита във висше училище или колеж в чужбина;
2. отговарят на изискванията за обучение,
определени в Правилника за прилагане на
Закона за отбраната и въоръжените сили на
Република България, приет с ПМС № 46 от
2010 г. (ДВ, бр. 25 от 2010 г.; посл. изм., бр. 74
от 2017 г.);
3. към момента на кандидатстването не
са освободени от длъжност и не са взети в
разпореждане по специални щатове на министъра на отбраната;
4. не са наказвани с дисциплинарно наказание „строго мъмрене“ и по-тежко в предходната
година на годината на кандидатстването и към
момента на кандидатстването не изтърпяват
такова наказание при условията и по реда на
Закона за отбраната и въоръжените сили на
Република България;
5. притежават разрешение за достъп до класифицирана информация с ниво на класификация за сигурност „Секретно“ или по-високо;
6. отговарят на изискванията за здравословно състояние за обучение в академията
съгласно изискванията на действащите медицински стандарти за годност за военна служба
в мирно време;
7. притежават удостоверение за владеене на
английски или френски език съгласно STANAG
6001 на ниво, определено с ежегодната заповед
на министъра на отбраната по чл. 3, ал. 3;
8. притежават прогноза за служебното развитие, в която е обоснована необходимостта
от обучението им в академията, изготвена по
образец съгласно приложение № 1.
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Чл. 6. (1) Кандидатите, които отговарят на
условията, подават рапорт по команден ред до
министъра на отбраната в срок до 20 февруари.
(2) В рапорта по ал. 1 се посочват: военното звание, трите имена, ЕГН, длъжността,
местослуженето, военно-пощенският номер
на военното формирование и гарнизонът, в
който служат, административното звено в
Министерството на отбраната или структурата на пряко подчинение на министъра на
отбраната, специалността и специализацията
от професионално направление „Военно дело“
в дипломата от академията или приравнена
на нея специалност, придобита във висше
училище или колеж в чужбина.
Чл. 7. Към рапорта по чл. 6 се прилагат
следните документи:
1. копие на дипломата от академията или
приравнена на нея специалност, придобита във
висше училище или колеж в чужбина, заверена
нотариално или от съответния кадрови орган;
2. копие на последните документи по атестирането към годината на кандидатстването,
заверени от кадровия орган;
3. заверено копие на протокола от последния
годишен профилактичен медицински преглед
с отразени последващи експертни решения за
годността (ако има такива);
4. кадрова справка на кандидата, изготвена
от съответния кадрови орган;
5. копие на притежаваното разрешение на
кандидата за достъп до класифицирана информация;
6. копие на удостоверението за владеене на
английски или френски език съгласно STANAG
6001, заверено от кадровия орган;
7. прогноза за служебно развитие, в която
е обоснована необходимостта от обучението,
изготвена от:
а) съответния командващ /командир/началник/ръководител;
б) съответния ръководител на административно звено, подчинено на министъра на
отбраната, или от съответния ръководител на
административно звено от общата или специализираната администрация в Министерството
на отбраната и утвърдена от постоянния секретар на отбраната;
в) съответния ръководител на административно звено в Щаба на отбраната и утвърдена
от началника на отбраната.
Чл. 8. (1) Ежегодно в Съвместното командване на силите, в структурите на пряко подчинение
на министъра на отбраната, в командванията на
видовете въоръжени сили и бригада „Специални
сили“ се назначават комисии за допускане на
кандидатите до конкурсни изпити.
(2) Рапортите и приложените към тях документи се проверяват за редовност и комплектуваност от комисиите по ал. 1, които изготвят
протоколи за допускането на кандидатите до
конкурсни изпити.
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(3) Документите на кандидатите, които не
са допуснати, се връщат с писмо, в което се
посочват мотивите за решенията на комисиите
по ал. 1.
(4) Протоколите от работата на комисиите
и документите на допуснатите кандидати се
изпращат на хартиен и електронен носител до
дирекция „Управление на човешките ресурси
в отбраната“ – МО, в срок до 15 март, като
данните на кандидатите се попълват по образец
съгласно приложение № 2.
Чл. 9. (1) Ежегодно дирекция „Управление
на човешките ресурси в отбраната“ – МО,
предлага на министъра на отбраната проект
на заповед за назначаване на комисия за допускане до конкурсни изпити на офицерите от
административните звена на Министерството
на отбраната.
(2) Рапортите и приложените към тях документи се проверяват за редовност и комплектуваност от комисията по ал. 1, която изготвя
протокол за допуснатите до конкурсни изпити
кандидати.
(3) Документите на кандидатите, които не
са допуснати, се връщат с писмо, в което се
посочват мотивите за решенията на комисията
по ал. 1.
Чл. 10. Директорът на дирекция „Управление на човешките ресурси в отбраната“ – МО:
1. ежегодно до 5 април организира изготвянето на заповед на министъра на отбраната за
допускане до конкурсни изпити на кандидатите
за обучение;
2. ежегодно до 10 април организира изпращането на документите на кандидатите,
допуснати до конкурсни изпити в академията.
Чл. 11. (1) Началникът на академията
ежегодно до 31 март издава заповед за организация на провеждането на конкурсните
изпити с кандидатите за слушатели, състава
на комисиите за провеждането на конкурсните
изпити, процедурите за тяхната работа, начина
на формиране на общия състезателен бал, условията и реда за оценяване и съхранение на
писмените работи и протоколите от изпитите.
(2) В срок 3 работни дни от издаването на
заповедта по ал. 1 началникът на академията
изпраща копие до дирекция „Управление на
човешките ресурси в отбраната“.
Чл. 12. В 10-дневен срок от издаването на
заповедта на министъра на отбраната по чл. 3,
ал. 3 на интернет страницата на академията се
публикуват програмите за конкурсните изпити.
Чл. 13. (1) Конкурсните изпити включват:
1. писмен изпит по оперативно изкуство;
2. устен изпит по оперативно изкуство;
3. изпит по физическа подготовка съгласно
действащата нормативна уредба.
(2) Писменият изпит по оперативно изкуство е анонимен, провежда се в продължение
на четири астрономически часа по тема от
програмата за изпита, изтеглена от случайно
избран кандидат в присъствието на останалите
кандидати.
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(3) Кандидат, получил оценка, по-ниска
от „среден 3,00“, на който и да е от изпитите,
отпада от конкурса.
(4) Кандидат, направил опит за преписване
или опит по друг начин да заблуди изпитна
комисия, се отстранява от участие в конкурса.
Чл. 14. (1) Резултатите от писмения изпит по
оперативно изкуство се обявяват пред всички
кандидати преди провеждането на устния изпит
по оперативно изкуство, а от останалите изпити – непосредствено след приключването им.
(2) Всеки кандидат има право да се запознае
с писмената си работа, оценката и мотивите
на комисията след обявяване на резултатите
от писмения изпит в периода до завършването
на конкурсните изпити.
Чл. 15. Ежегодно до 30 юни началникът на
отбраната за кандидатите от Щаба на отбраната
и Българската армия и ресорният заместникминистър на отбраната по управлението на
човешките ресурси за кандидатите от общата и
специализираната администрация в Министерството на отбраната и от административните
звена, подчинени на министъра на отбраната,
както и от структурите на пряко подчинение на
министъра на отбраната, запознават членовете
на Съвета по отбрана с резултатите от конкурсните изпити, с прогнозите за служебното
развитие на кандидатите и необходимостта от
обучението им. След обсъждане и предложения
от членовете на Съвета по отбрана министърът
на отбраната утвърждава приетите за обучение кандидати и в заповедта за обявяване на
решенията на Съвета по отбрана ги обявява
поименно.
Чл. 16. (1) В едноседмичен срок след обявяване на заповедта на министъра на отбраната
с предложените решения от Съвета по отбрана директорът на дирекция „Управление на
човешките ресурси в отбраната“ – МО, организира изготвянето на заповед на министъра
на отбраната за зачисляване на приетите за
обучение офицери за слушатели по специалност
„Стратегическо ръководство на отбраната и
въоръжените сили“ в академията.
(2) Със заповедта по ал. 1 се оправомощават длъжностни лица, които да подпишат
допълнителни споразумения към договорите
за военна служба с приетите за обучение офицери, и се обявява образец на допълнителното
споразумение.
(3) Кандидат, който откаже да подпише
допълнителното споразумение по ал. 2, се
отчислява от обучение в академията.
Чл. 17. Приемане на офицери за обучение
в чуждестранни военни академии и колежи,
квалификацията от които се приравнява на
квалификацията по специалност „Стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените
сили“, се извършва при условията и реда на
тази наредба, двустранните спогодби и на заповедите на министъра на отбраната, с които
са обявени съответните конкурси.
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Раздел III
Приемане на офицери за слушатели по спе
циализации от специалност „Организация
и управление на военни формирования на
оперативно ниво“ от професионално направ
ление „Военно дело“
Чл. 18. (1) До конкурсни изпити за обучение
по специализации от специалност „Организация
и управление на военни формирования на оперативно ниво“ от професионално направление
„Военно дело“ по чл. 3, ал. 3, т. 1, букви „б“ и
„в“ се допускат офицери, които отговарят на
следните условия:
1. притежават висше образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър“
по специалност от професионално направление
„Военно дело“, придобита във висше военно
училище в страната или във военно училище
в чужбина, образованието от което се приравнява на такова от военно училище в страната,
съгласно държавните изисквания;
2. отговарят на изискванията за обучение,
определени в Правилника за прилагане на
Закона за отбраната и въоръжените сили на
Република България;
3. към момента на кандидатстването не са
освободени от длъжност и не са взети в разпореждане по специални щатове на министъра
на отбраната;
4. не са наказвани с дисциплинарно наказание „строго мъмрене“ и по-тежко в предходната
година на годината на кандидатстването и към
момента на кандидатстването не изтърпяват
такова наказание при условията и по реда на
Закона за отбраната и въоръжените сили на
Република България;
5. притежават разрешение за достъп до класифицирана информация с ниво на класификация
за сигурност „Поверително“ или по-високо;
6. отговарят на изискванията за здравословно състояние за обучение в академията
съгласно изискванията на действащите медицински стандарти за годност за военна служба
в мирно време;
7. притежават удостоверение за владеене на
английски или френски език съгласно STANAG
6001 на ниво, определено с ежегодната заповед
на министъра на отбраната по чл. 3, ал. 3;
8. не се обучават по държавна поръчка за
придобиване на друго висше образование към
датата на започване на обучението.
(2) Кандидатите за обучение по специализации от специалността „Организация и управление на военни формирования на оперативно
ниво“ в задочна форма на обучение с военно
звание „майор“/„капитан III ранг“ се допускат,
ако представят и прогноза за служебно развитие и необходимост от обучение, изготвена по
образец съгласно приложение № 1, въз основа
на следните критерии:
1. потенциал за професионална реализация;
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2. необходимост от съответна военна квалификация и военноотчетна специалност;
3. възможност за осигуряване на кариерно
развитие непосредствено след завършване на
обучението;
4. лидерски качества и професионален опит;
5. опит от участие в операции и/или мисии
извън територията на страната;
6. ниво на чуждоезикова подготовка.
Чл. 19. (1) Кандидатите, които отговарят
на условията по чл. 18, подават рапорт по команден ред до министъра на отбраната в срок
до 20 февруари.
(2) В рапорта се посочват: военното звание,
трите имена, длъжността, която заемат, военнопощенският номер на военното формирование
и гарнизонът, в който служат, административното звено в Министерството на отбраната или
структурата на пряко подчинение на министъра
на отбраната, желаната специализация/специализации и форми на обучение, подредени по
реда на предпочитание.
(3) Всеки кандидат може да посочи в рапорта
си по ал. 1 не повече от две специализации,
като една от тях е специализацията, по която е
завършил висшето военно училище, а другата
е от длъжността, която заема към момента на
кандидатстване.
(4) Към рапорта по ал. 1 се прилагат следните документи:
1. копия на дипломата от военното училище
и на приложението към нея или на документа за
приравнено образование, придобито в чужбина,
заверени нотариално или от кадровия орган;
2. заверено копие на протокола от последния
годишен профилактичен медицински преглед
с отразени последващи експертни решения за
годността (ако има такива);
3. копие на последните документи по атестирането към годината на кандидатстването,
заверени от кадровия орган;
4. кадрова справка на кандидата, изготвена
от съответния кадрови орган;
5. копие на притежаваното разрешение на
кандидата за достъп до класифицирана информация;
6. копие на удостоверение за владеене на
английски или френски език съгласно STANAG
6001, заверено от кадровия орган.
(5) Към рапорта офицерите по чл. 18, ал. 2
прилагат документите по ал. 4 и прогноза за
служебно развитие и необходимост от обучението, изготвена от:
1. съответния командващ /командир/началник/ръководител;
2. съответния ръководител на административно звено, подчинено на министъра на
отбраната, или от съответния ръководител на
административно звено от общата или специализираната администрация в Министерството
на отбраната и утвърдена от постоянния сек
ретар на отбраната;
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3. съответния ръководител на административно звено в Щаба на отбраната и утвърдена
от началника на отбраната.
Чл. 20. (1) Ежегодно в Съвместното командване на силите, в структурите на пряко
подчинение на министъра на отбраната, в
командванията на видовете въоръжени сили
и бригада „Специални сили“ се назначават
комисии за допускане на кандидатите до конкурсни изпити.
(2) Рапортите и приложените към тях документи се проверяват за редовност и комплектуваност от комисиите по ал. 1, които изготвят
протоколи за допускането до конкурсни изпити.
(3) Документите на кандидатите, които не
са допуснати, се връщат с писмо, в което се
посочват мотивите за решенията на комисиите
по ал. 1.
(4) Протоколите от работата на комисиите
и комплектите документи на допуснатите кандидати се изпращат на хартиен и електронен
носител до дирекция „Управление на човешките
ресурси в отбраната“ – МО, в срок до 15 март,
като данните на кандидатите се попълват по
образец съгласно приложение № 2.
Чл. 21. (1) Ежегодно дирекция „Управление
на човешките ресурси в отбраната“ – МО,
предлага на министъра на отбраната проект
на заповед за назначаване на комисия за допускане до конкурсни изпити на офицерите от
административните звена на Министерството
на отбраната.
(2) Рапортите и приложените към тях документи се проверяват за редовност и комплектуваност от комисията по ал. 1, която изготвя
протокол за допуснатите до конкурсни изпити
кандидати.
(3) Документите на кандидатите, които не
са допуснати, се връщат с писмо, в което се
посочват мотивите за решенията на комисията
по ал. 1.
Чл. 22. Директорът на дирекция „Управление на човешките ресурси в отбраната“ – МО:
1. ежегодно до 5 април организира изготвянето на заповед на министъра на отбраната за
допускане до конкурсни изпити на кандидатите
за обучение;
2. ежегодно до 10 април организира изпращането на документите на кандидатите,
допуснати до конкурсни изпити в академията.
Чл. 23. Началникът на академията ежегодно
до 31 март издава заповед за организация на
провеждането на конкурсните изпити с кандидатите за слушатели, състава на комисиите за
провеждането на конкурсните изпити, процедурите за тяхната работа, начина на формиране
на общия състезателен бал, условията и реда за
оценяване и съхранение на писмените работи
и протоколите от изпитите.
Чл. 24. В 10-дневен срок от издаването на
заповедта на министъра на отбраната по чл. 3,
ал. 3 в интернет страницата на академията се
публикуват програмите за конкурсните изпити.
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Чл. 25. (1) Конкурсните изпити включват:
1. писмен изпит по тактическа (тактикоспециална) подготовка по специализацията,
за която се кандидатства;
2. устен изпит по тактическа (тактикоспециална) подготовка по специализацията,
за която се кандидатства;
3. изпит по физическа подготовка съгласно
нормативната уредба.
(2) Изпитът по ал. 1, т. 1 е анонимен.
(3) Кандидат, получил оценка, по-ниска от
„среден 3,00“, на който и да е от изпитите,
отпада от конкурса.
Чл. 26. Кандидат, направил опит за преписване или опит по друг начин да заблуди
изпитна комисия, се отстранява от участие
в конкурса.
Чл. 27. (1) Резултатите от писмения изпит по
тактическа (тактико-специална) подготовка се
обявяват на кандидатите преди провеждането
на устния изпит, а от останалите изпити – непосредствено след приключването им.
(2) Всеки кандидат има право да се запознае
с писмената си работа, оценката и мотивите
на комисията след обявяване на резултатите
от писмения изпит в периода до завършването
на конкурсните изпити.
Чл. 28. (1) В двудневен срок след приключване на конкурсните изпити началникът
на академията организира извършването на
класиране на кандидатите по специализации,
форми на обучение и квоти в низходящ ред
на получения състезателен бал.
(2) На незаетите места след класирането
на кандидатите по ал. 1 се класират кандидати, които не са от съответната квота, ако
има такива.
(3) Класирането се обявява със заповед
на началника на академията и се публикува
на интернет страницата на академията при
спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни. В деня на обявяване
на класирането екземпляр от заповедта се
изпраща в дирекция „Управление на човешките ресурси в отбраната“ – МО, на хартиен
и електронен носител.
(4) В 10-дневен срок след получаване на
класирането от началника на академията
директорът на дирекция „Управление на човешките ресурси в отбраната“ – МО, организира изготвянето на заповед на министъра на
отбраната за обявяване имената на приетите за
обучение офицери за слушатели по специалност
„Организация и управление на военни формирования на оперативно ниво“, а директорът на
дирекция „Връзки с обществеността“ – МО,
организира публик у ване на заповедта на
интернет страницата на Министерството на
отбраната при спазване на изискванията на
Закона за защита на личните данни.
(5) Със заповедта по ал. 4 се оправомощават длъжностни лица, които да подпишат
допълнителни споразумения към договорите
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за военна служба с приетите за обучение офицери, и се обявява образец на допълнителното
споразумение.
(6) До започване на обучението приетите в
редовна форма офицери сдават заеманите от тях
длъжности и ползват платен годишен отпуск.
(7) Кандидат, който откаже да подпише
допълнителното споразумение по ал. 5, се
отчислява от обучение в академията.
Чл. 29. Резултатите от изпитите и класирането са окончателни и важат само за годината,
през която е проведен конкурсът.
Чл. 30. Писмените работи на кандидатите
за обучение и протоколите от изпитите се
съхраняват в академията не по-малко от една
година.
Чл. 31. Приемането на офицери за обучение във военни академии, колежи или военни училища в чужбина, квалификацията от
които се приравнява на квалификацията по
специалност „Организация и управление на
военни формирования на оперативно ниво“
на академията, се извършва при условията и
реда на тази наредба, двустранните спогодби и
заповедите на министъра на отбраната, с които
са обявени съответните конкурси.
Раздел IV
Прием на офицери за слушатели във филиал
„Информация и сигурност“
Чл. 32. (1) За слушатели във филиал „Информация и сигурност“ на ВА „Г. С. Раковски“ се приемат и обучават офицери само за
нуждите на служба „Военна информация“.
(2) Редът и правилата за планиране и определяне на служители по ал. 1 се определят с акт
на директора на служба „Военна информация“
в съответствие с разпоредбата на чл. 122, ал. 1
от Правилника за устройството и дейността на
служба „Военна информация“, приет с ПМС
№ 170 от 2016 г. (ДВ, бр. 54 от 2016 г.).
Допълнителни разпоредби
§ 1. (1) До учебната 2021/2022 г. включително
дирекция „Управление на човешките ресурси в
отбраната“ в проекта на заповедта на министъра на отбраната по чл. 3, ал. 3 включва за
обявяване и местата за обучение на офицери
като слушатели в oбразователно-квалификационна степен „магистър“, както следва:
1. по специализации от специалността „Организация и управление на военни формирования на оперативно ниво“ в задочна форма
на обучение по § 99 от преходните и заключителните разпоредби на Постановление № 191
на Министерския съвет от 2017 г. за изменение
и допълнение на Правилника за прилагане на
Закона за отбраната и въоръжените сили на
Република България (ДВ, бр. 74 от 2017 г.);
2. по специализации от специалността „Организация и управление на военни формирования на оперативно ниво“ в задочна форма на
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обучение по § 100 от преходните и заключителните разпоредби на Постановление № 191
на Министерския съвет от 2017 г. за изменение
и допълнение на Правилника за прилагане на
Закона за отбраната и въоръжените сили на
Република България.
(2) В заповедта по чл. 3, ал. 3 се определя
и редът за кандидатстване и обучение на офицерите по ал. 1 в академията.
(3) До учебната 2021/2022 г. включително
заявените по ал. 1 места ежегодно се изпращат
в Министерството на образованието и науката
като заявка за обучение по специалността „Организация и управление на военни формирования на оперативно ниво“ от професионално
направление „Военно дело“ в задочна форма
на обучение в академията за обявяване в ежегодното решение на Министерския съвет за
утвърждаване броя на приеманите за обучение
студенти и докторанти във висшите училища и
научните организации на Република България
през съответната учебна година.
§ 2. (1) Офицерите по § 100 от преходните
и заключителните разпоредби на Постановление № 191 на Министерски съвет от 2017 г. за
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изменение и допълнение на Правилника за
прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България с трайно
намалена работоспособност, причинена при
или по повод изпълнение на военната служба,
удостоверена от органите на ЦВМК при ВМА,
могат да кандидатстват за обучение във Военна академия „Г. С. Раковски“, без да полагат
изпит по физическа подготовка.
(2) Офицерите по ал. 1 прилагат експертно
решение от ЦВМК на ВМА при подаване на
документите си за кандидатстване.
Заключителни разпоредби
§ 3. Тази наредба се издава на основание
чл. 142, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и
отменя Наредба № Н-5 от 2011 г. за условията
и реда за приемане във Военна академия „Г.
С. Раковски“ (обн., ДВ, бр. 26 от 2011 г.; изм.,
бр. 40 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 96 от 2011 г.).
§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Красимир Каракачанов
Приложение № 1
към чл. 5, т. 8 и чл. 18, ал. 2

УТВЪРЖДАВАМ:
__________________________________
командир/началник/ръководител
ПРОГНОЗА
за служебно развитие
на ………………………………………………
длъжност………………………………………..
1. Придобито образование:
..............................................................................................................
2. Придобита квалификация:
..............................................................................................................
3. Срок на прогнозата:
..............................................................................................................
(не по-малък от 5 години след завършване на обучение)
4. Дата на изготвяне на прогнозата: ..............................................................................................................
5. Необходимост от обучение:
..............................................................................................................
6. Обхват на длъжностите, които се планира да бъдат заемани от офицера (след завършване на обучение)
№

Длъжност

Години
20….

20….

20….

20….

20….

1.
2.
3.
4.
Забележки: 1. За офицери, предвидени за обучение във Военна академия „Г. С. Раковски“ по специалността „Стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили“, на ред първи от таблицата по
т. 6 следва да е записана длъжността, на която ще бъдат назначени след завършване на обучението им.
2. При изготвяне на прогнозата за служебно развитие на офицери, предвидени за обучение във
Военна академия „Г. С. Раковски“ по специализации от специалността „Организация и управление
на военни формирования на оперативно ниво“ в задочна форма, следва да бъдат съобразени разпоредбите на чл. 33а ППЗОВСРБ във връзка с чл. 156, ал. 2 ЗОВСРБ.
Изготвил прогнозата:
длъжност, звание, подпис, име и фамилия
Запознаване с прогнозата:
длъжност, звание, подпис, име и фамилия

1079

Петров

7608150000 Заместник5124 4024
командир на
щабна рота във
военно
формирование
24620-Свобода

39

48

11.08.2010 г.

11.08.2013 г.

СВ

МО

няма

Над нивото Висше, НВУ Секретно-в няма
на другите "Васил Левски", процедура за
колеги;
танкови войски подновяване
подходящ за
повишаване
във военно
звание; може
да се
предложи за
по-висока
длъжност.

Над нивото ВА,
Секретно
на другите специализация
колеги;
ЛОГ
подходящ за
повишаване
във военно
звание; може
да се
предложи за
по-висока
длъжност.

АЕ 2-2-2-2 СВ-р ЛОГ-з

АЕ 2-2-2-2
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ЗАБЕЛЕЖКА: ФАЙЛЪТ ДА СЕ ИЗГОТВИ НА MICROSOFT EXCEL

Иванов

Длъжност

7008150000 главен експерт в 1141 6002
дирекция
"Логистика"

ЕГН

ДЪРЖАВЕН

Петър

капитан

Иванов

Презиме Фамилия

Петров

Име

подполковник Иван

Звание

Приложение № 2
към чл. 8, ал. 4 и чл. 20, ал. 4

Военно
формирова
Навършени В последно
Образование и Ниво на
1
2
ние на
Код за
години кам звание е от
военна
разрешение за Наказания STANAG жела жела
Атестация
подчинение
длъжността
31.12.
…
квалификация достъп до КИ
ние ние
на вид ВС
или на МО

Приложение към протокола по чл. 8, ал. 4 и чл. 20, ал. 4

Приложение № 2
БРОЙ 14
С Т Р. 4 3
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МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА
И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
Наредба за изменение и допълнение на На
редба № 1 от 2006 г. за условията и реда за
финансиране на проекти и програми от фонд
„Условия на труд“ (ДВ, бр. 28 от 2006 г.)
§ 1. Член 2 се изменя така:
„Чл. 2. Средства от фонда се предоставят
безвъзмездно за:
1. финансиране на проекти и програми за
подобряване на условията на труд с браншова
значимост и приложимост на резултатите;
2. финансиране до 30 на сто от стойността на проекти за подобряване условията на
труд с висок социален ефект на резултатите
в отделните предприятия;
3. разработване на нормативни актове,
правила, норми и изисквания;
4. организиране и провеждане на специализации в областта на здравословните и
безопасните условия на труд;
5. организиране и провеждане на специализирани обучения, семинари и конференции
в областта на здравословните и безопасните
условия на труд;
6. наблюдение и контрол на условията на
труд и факторите на работната среда;
7. разработване и издаване на учебни и
информационни материали, свързани със
здравословни и безопасни условия на труд.“
§ 2. Наименованието на глава втора се
изменя така:
„ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ.
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ К АНДИДАТИТЕ ЗА
ФИНАНСИРАНЕ“.
§ 3. В чл. 4 се правят следните изменения:
1. Алинеи 1 – 3 се изменят така:
„(1) В 30-дневен срок от утвърждаване на
програмата и бюджета на фонда от министъра
на труда и социалната политика управителният
съвет на фонда взема решение за откриване
на процедура за набиране на предложения за
финансиране по чл. 2, т. 2 и приема критерии
за оценка на проектите.
(2) В 10-дневен срок от решението на управителния съвет на фонда по ал. 1 управителят
на фонда издава заповед, с която одобрява
обявлението за набиране на проекти.
(3) Обявленията за набиране на проекти
по чл. 2, т. 2 съдържат:
1. изисквания за допустимост на кандидатите;
2. критерии за оценка на предложенията;
3. максимален размер на средствата за
финансиране от фонда;
4. място и начин за получаване на документацията;
5. място на подаване на предложенията за
финансиране;
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6. адрес, телефон за контакти и електронна
поща;
7. продължителност на проектите.“
2. В ал. 4 думата „електронната“ се заменя
с „официалната интернет“.
§ 4. В чл. 5 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Право да кандидатстват за финансиране
на проекти и програми по чл. 2, т. 1, 4 и 7
имат всички физически и юридически лица,
министерства, ведомства, отраслови, браншови и регионални съвети по условия на труд.“
2. В ал. 2 се правят следните изменения
и допълнения:
а) точки 3 и 4 се изменят така:
„3. подали са в Изпълнителна агенция
„Главна инспекция по труда“ декларация по
чл. 15 от Закона за здравословни и безопасни
условия на труд;
4. назначили са или са определили поне едно
длъжностно лице с подходящо образование
или квалификация за организиране изпълнението на дейности, свързани със защита и
профилактика на професионалните рискове,
създали са специализирана служба или са
възложили с договор на други физически или
юридически лица организиране изпълнението
на посочените дейности;“
б) точка 6 се изменя така:
„6. работодатели с 5 и повече работещи
да имат учреден комитет (група) по условия
на труд;“
в) създава се т. 7:
„7. притежават или ползват на валидно
правно основание имота, в който ще бъде
реализиран проектът.“
3. В ал. 3 след думата „проекти“ се добавя
„и програми по чл. 2, т. 3 и 6“.
4. Създава се ал. 4:
„(4) Право да кандидатстват за финансиране
по чл. 2, т. 5 имат признатите за представителни на национално равнище организации
на работниците и служителите и на работодателите, както и министерства и ведомства.“
§ 5. В чл. 6 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Основният текст става ал. 1.
2. В т. 5 след думата „цялостно“ се добавя
„или частично“.
3. Точка 7 се отменя.
4. Точка 8 се изменя така:
„8. които виновно не са изпълнили задълженията си по друг договор с фонд „Условия
на труд“;“.
5. Създава се т. 9:
„9. за които е установено с влязло в сила
наказателно постановление или принудителна
административна мярка по реда на чл. 404,
ал. 1 от Кодекса на труда, издадени от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“,
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нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 и 3,
чл. 63, ал. 1 и 2, чл. 118, 128, чл. 228, ал. 3,
чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда.“
6. Създава се ал. 2:
„(2) Нямат право да кандидатстват за финансиране по чл. 2, т. 2 и лица, които:
1. са превишили прага за получаване на
минимална и/или държавна помощ за последните три години;
2. са включили в проекта си обекти, които
не са въведени в експлоатация и/или в тях не
се извършва търговска дейност.“
§ 6. Член 7 се изменя така:
„Чл. 7. (1) Изпълнението на изискванията
по чл. 5, ал. 2, т. 1 и 2 и по чл. 6, ал. 1, т. 1,
2, 6 и 9 се удостоверява с оригинали или
заверени копия на документи, издадени от
съответния компетентен орган, или се събират
по служебен път.
(2) Изпълнението на изискванията на чл. 5,
ал. 2, т. 4 – 6 се доказва с представяне на
заверени копия на документи, които удостоверяват съответното обстоятелство.
(3) Изпълнението на изискването на чл. 5,
ал. 2, т. 7 се удостоверява с представяне на
заверено копие на документ за собственост
или друг документ, доказващ валидно правно
основание за ползване на имота, със срок не
по-кратък от 5 години от датата на подаване
на предложението.
(4) Обстоятелствата по чл. 5, ал. 2, т. 3 и
по чл. 6, ал. 1, т. 3 – 5 и т. 8, ал. 2, т. 1 и 2
се удостоверяват с декларации.
(5) Декларациите по чл. 6, т. 3 и 4 се
представят от представляващия по закон и от
членовете на управляващите органи.
(6) Когато проектът предвижда строително-монтажни дейности, кандидатът представя
декларация, с която декларира, че проектните дейности са съобразени със Закона за
устройство на територията и свързаните с
него нормативни актове.“
§ 7. Член 8 се изменя така:
„Чл. 8. (1) Лицата по чл. 5, ал. 2, получили
финансиране по реда на тази наредба, могат да
кандидатстват отново след изтичане на период
от 2 години считано от датата на решението
на управителния съвет на фонда за приемане
изпълнението на реализирания проект.
(2) При повторно кандидатстване не се
допуска проектът да съдържа дейности, водещи до подобряване на същите условия на
труд на работни места, които са получили
финансиране при предходния проект.“
§ 8. В чл. 9 т. 3 се изменя така:
„3. друга информация и/или документи,
свързани с изпълнението на предложението.“
§ 9. В чл. 10 се правят следните изменения:
1. Алинеи 2 и 3 се изменят така:
„(2) Предложенията по чл. 2, т. 2 се подават
в запечатан плик, върху който се изписват
задължително наименованието на кандидата
и на проекта, телефон и електронен адрес.
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(3) Предложенията по ал. 2 се регистрират
в специален регистър по реда на получаването
им, като задължително се вписват датата и
часът на постъпването им.“
2. Алинея 4 се отменя.
§ 10. Наименованието на раздел ІІ в глава
трета „Изисквания към предложенията за
финансиране“ се изменя така:
„Раздел II
Специални изисквания към предложенията
за финансиране на проекти и програми от
фонд „Условия на труд“.
§ 11. В чл. 11 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Финансиране от фонда по чл. 2, т. 2
получават предложения за подобряване на
условията на труд на съществуващи работни
места, свързани със:
1. реконструкция и/или модернизация на
съществуващи работни помещения;
2. модернизиране и/или обезопасяване на
съществуващо работно оборудване;
3. изграждане, реконструкция и/или модернизация на системи и инсталации за подобряване и поддържане на работната среда;
4. подобряване на санитарно-битовите
условия;
5. други проекти за подобряване условията
на труд, които не са пряко свързани с работното оборудване.“
2. Създават се ал. 3 – 6:
„(3) Проектните предложения по чл. 2, т. 2
трябва да съдържат:
1. анализ на състоянието на безопасността и здравето в предприятието, включващ и
значимостта на проблемите, които са обект
на решаване чрез проекта;
2. цел на проекта;
3. предвидените по проекта дейности за
подобряване на условията на труд;
4. брой и относителен дял на работещите,
които ще бъдат обхванати от проекта;
5. актуално състояние на факторите на
работната среда, отразено в представени протоколи от измервания, и очакваните стойности
след осъществяване на проекта;
6. прогноза за устойчивостта на очакваните
резултати след реализацията на проекта за
срок не по-кратък от 5 години;
7. стойност и бюджет на проекта;
8. утвърдена от работодателя оценка на
риска на работните места и предприетите
мерки за предотвратяване, намаляване, ограничаване и контрол на риска;
9. количествено-стойностна сметка;
10. скица/и на обектите, тяхното разположение на производствената площадка, с
ясно означаване на всички места, където се
осъществяват дейности по чл. 11, ал. 2;
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11. снимков материал на обектите към
момента на подаване на проектното предложение, на които ясно да се виждат местата,
където се предвиждат дейности по проекта.
(4) Предложенията за финансиране разработването на нормативни актове по чл. 2,
т. 3 трябва да:
1. са в съответствие с държавната политика
в областта на здравословните и безопасните
условия на труд;
2. са в съответствие с изискванията на
Закона за нормативните актове;
3. съдържат обосновка на необходимостта
от разработване на нормативния акт;
4. съдържат ясно дефинирани цели, обхват
и съдържание на нормативния акт;
5. съдържат оценка на въздействието от
проектопредложението на нормативния акт,
включително оценка на административната
и регулаторната тежест, която би се създала
в резултат на прилагането;
6. съдържат предложение и обосновка относно компетентния държавен орган, който
да издаде нормативния акт;
7. съдържат становище от компетентния
държавен орган за необходимостта от разработване на нормативния акт;
8. съдържат бюджет на проекта;
9. съдържат информация за ефекта (очакваните резултати) от прилагането.
(5) Предложенията за финансиране разработването на правила, норми и изисквания
по чл. 2, т. 3 трябва да:
1. са в съответствие с националното законодателство в областта на здравословните и
безопасните условия на труд;
2. съдържат обосновка на необходимостта
от разработване на правилата, нормите или
изискванията;
3. съдържат ясно дефинирани цели, обхват
и съдържание;
4. съдържат бюджет на проекта;
5. съдържат информация за ефекта (очакваните резултати) от прилагането на правилата,
нормите или изискванията.
(6) Предложенията за финансиране по чл. 2,
т. 5 трябва да съдържат:
1. анализ и оценка на необходимостта от
обучение;
2. форми за обучение по безопасност и
здраве при работа (описание на подходи и
методи на обучение);
3. програма за обучението, която е съоб
разена със:
а) общата, отрасловата и специфичната за
дадена професия задължителна подготовка
по правилата за осигуряване на безопасни и
здравословни условия на труд;
б) целеви групи;
в) брой обучавани лица;
г) целите на обучението;
д) тематичните области на обучението;
е) п р од ъ л ж и т е л н о с т т а н а о бу ч е н и е то – общо и по теми;
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ж) план-график за предвидените обучения;
з) необходима материална база за обучение,
учебни и информационни материали;
4. критерии за избор на обучаващите;
5. бюджет на проекта;
6. очаквани резултати.“
§ 12. В чл. 12 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинеи 1 – 3 се изменят така:
„(1) Ежемесечно управителят на фонда
определя със заповед състава на комисия/и
за разглеждане и оценка на предложенията,
постъпили по чл. 2, т. 2 до 25-о число на
месеца.
(2) Предложенията за финансиране по
чл. 2, т. 2 се оценяват от комисия/и до петима членове, като в състава є задължително
се включват експерти, един юрист и един
икономист.
(3) Предложенията за финансиране по
чл. 2, т. 5 се разглеждат от комисия в състав
до трима членове.“
2. Създава се нова ал. 4:
„(4) За предложенията за финансиране по
чл. 2, т. 1, 3, 4, 6 и 7 управителят на фонда
може да издаде заповед за назначаване на
комисия след решение на управителния съвет.“
3. Досегашните ал. 4 и 5 стават съответно
ал. 5 и 6.
4. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея
думите „по ал. 5“ се заменят с „по ал. 6“.
5. Досегашната ал. 7 става ал. 8 и в нея
думите „по ал. 5“ се заменят с „по ал. 6“.
6. Досегашната ал. 8 става ал. 9.
§ 13. Член 13 се изменя така:
„Чл. 13. (1) Комисията/ите по чл. 12, ал. 2
извършва/т оценка на предложенията на три
етапа:
1. проверка за наличието на всички изискуеми документи съгласно тази наредба;
2. проверка за съответствието на кандидата
и на представения от него проект с условията
за получаване на финансиране съгласно тази
наредба;
3. оценка на представените проекти по
чл. 2, т. 2 съгласно определените критерии
за оценка.
(2) Когато установи липса, непълнота
или несъответствие на някои от изискуемите документи, комисията определя срок за
представянето им. Ако в определения срок
констатираните липси, непълноти или несъответствия не се отстранят, предложението
не подлежи на проверка по ал. 1, т. 2 и се
отхвърля.
(3) Когато представеният проект не отговаря
на изискванията по ал. 1, т. 2, той не подлежи
на оценка по ал. 1, т. 3 и се отхвърля.
(4) Комисията/ите по чл. 12, ал. 3 и 4
извършва/т проверка за съответствието на
кандидата и на представения от него проект
с условията за получаване на финансиране
съгласно тази наредба.“
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§ 14. В чл. 14 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
„(1) За заседанията на комисията/ите по
чл. 13 се води протокол.
(2) В протокола на комисията по чл. 12,
ал. 2 задължително се описват етапите на
извършване на проверката и оценките на
постъпилите предложения. Комисията предлага на управителния съвет за финансиране
проекти, които са получили оценка под приетия от управителния съвет граничен праг
за ефективност.“
2. В ал. 3 след думата „Протоколът“ се
добавя „съдържа дата на съставяне и“.
§ 15. В чл. 15 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) На своето първо заседание след представянето на протокола по чл. 14 управителният
съвет на фонда взема решение за финансиране
на оценените от комисията предложения.“
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) По решение на управителния съвет
на фонда преди вземане на решението за
финансиране на предложен от комисията
проект управителят може да назначи комисия
за извършване на контролна проверка за установяване на действителните обстоятелства
по подаденото проектопредложение.“
3. Създава се ал. 3:
„(3) При констатиране на извършване на
дейности по проекта на подаденото предложение преди одобряването му от управителния
съвет на фонда същото се отхвърля.“
4. Досегашната ал. 2 става ал. 4.
§ 16. Член 16 се изменя така:
„Чл. 16. Управителят на фонда в 10-дневен
срок от заседанието на управителния съвет
уведомява всички кандидати за резултатите
и решението по чл. 15, ал. 1.“
§ 17. В чл. 18 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3 думите „цялостно или на етапи“ се заличават и накрая се добавя „и след
приемане на изпълнението от управителния
съвет на фонда“.
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Не се възстановяват разходи, извършени извън срока на действие на сключения
с фонда договор.“
§ 18. Член 19 се изменя така:
„Чл. 19. Фондът не предоставя средства за
финансиране на:
1. банкови такси и други разходи, свързани
с осигуряването на изискуеми документи;
2. разходи за възнаграждения, свързани с
изготвяне на проекта, консултации и управление на проекта;
3. административни и ведомствени разходи;
4. разходи за закупуване на лични предпазни средства и работно облекло;
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5. разходи за закупуване на обзавеждане,
инвентар, оборудване и други разходи, несвързани пряко с подобряването на условията
на труд.“
§ 19. В чл. 20 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Изпълнителят на договор за финансиране представя отчет с информация за резултатите
от изпълнението на договора и финансов отчет
за разходването на договорените средства.“
2. Създават се ал. 4 и 5:
„(4) Към отчетите по сключените с фонда
договори по проекти, постъпили по реда на
чл. 2, т. 2 от наредбата, се представят актуални протоколи от измерените стойности на
подобрените фактори на работната среда след
реализиране на договора.
(5) Отчетите от изпълнителите на договори се представят на хартиен и на електронен
носител.“
§ 20. В чл. 21 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Изпълнението на всеки от договорите
се приема от комисия, назначена от управителя на фонда.“
2. Създават се нови ал. 2 и 3:
„(2) Комисията по ал. 1 извършва проверка
на представените отчетни документи, за което
се изготвя протокол.
(3) Комисията по ал. 1, приемаща изпълнението на договор, сключен по реда на чл. 2,
т. 2, извършва и проверка на място.“
3. Създава се ал. 4:
„(4) В протокола на комисията по ал. 3 се
описват изпълнението или неизпълнението
на отделните дейности по договора, броят на
работещите, на които са подобрени условията
на труд, подобрените фактори на работната
среда и се прави предложение до управителния
съвет на фонда за приемане или неприемане
на изпълнението на договора.“
4. Досегашната ал. 2 става ал. 5 и в нея
след думата „комисията“ се добавя „по ал. 1“.
5. Досегашната ал. 3 става ал. 6 и се изменя така:
„(6) По решение на управителния съвет на
фонда за подпомагане дейността на комисията по ал. 3 могат да се извършват контролни
измервания на параметрите на работната
среда с контролно-техническата апаратура от
акредитирани органи за контрол.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 21. Проектите за финансиране, подадени
до датата на влизане в сила на наредбата, се
разглеждат по досегашния ред.
§ 22. Наредбата влиза в сила от 27 март
2018 г.
Министър:
Бисер Петков
1175
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ЗАПОВЕД № 8121з-76
от 26 януари 2018 г.
относно допълнение на Заповед № 8121з-140 от
24.01.2017 г. за утвърждаване на Класификатор
на длъжностите в МВР за служители по чл. 142,
ал. 1, т. 1 и 3 и ал. 3 ЗМВР, изменена и допълнена със заповеди № 8121з-424 от 15.03.2017 г.
и № 8121з-1380 от 10.11.2017 г.
На основание чл. 33, т. 9 и чл. 143, ал. 2 от
Закона за Министерството на вътрешните работи
нареждам:
Допълвам Заповед № 8121з-140 от 24.01.2017 г.
относно утвърждаване на Класификатор на длъжностите в МВР за служители по чл. 142, ал. 1,
т. 1 и 3 и ал. 3 ЗМВР, изменена и допълнена със
заповеди № 8121з-424 от 15.03.2017 г. и № 8121з1380 от 10.11.2017 г., както следва:
1. В приложение № 1 „Класификатор на длъжностите в МВР за служители по чл. 142, ал. 1,
т. 1 и 3 и ал. 3 ЗМВР, А. Държавни служители
с висше образование“, в т. ІІ. „Главна дирекция
„Национална полиция“ (ГДНП) и Главна дирекция
„Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП)“
се добавя ред № 5а:
„5а, Заместник-началник на отдел, Комисар,
Ръководна, Магистър, 8 г.“.
2. В приложение № 3 „К ласификатор на
длъжностите в МВР за служители по чл. 142,
ал. 1, т. 1 и 3 и ал. 3 ЗМВР, В. Лица, работещи
по трудово правоотношение“: в т. ІІІ. „Специалисти със средно образование“, „Първа група“ се
добавя ред № 13:
„13, Оператор, център за обаждания“ с код по
НКПД 4222-3001.“
Заповедта влиза в сила от датата на издаване.

1199

Министър:
В. Радев

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА
НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ КЪМ
МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА
ЗАПОВЕД № 1030
от 20 ноември 2017 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката и на нейната администрация и решение на
Комисията по т. 22 съгласно протокол № 31 от
26.10.2017 г., чл. 92, ал. 1, 2 и 5 във връзка с чл. 87,
чл. 71, ал. 1 и 2 и чл. 88, ал. 1, т. 2 от Закона за
защита на потребителите, Наредбата за условия
та и реда за изтегляне от пазара, изземване от
потребителите и унищожаване на опасни стоки

и за реда за обезщетяване на потребителите в
случаите на изземване на опасни стоки във връзка
с чл. 99 от Закона за защита на потребителите,
чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс,
изискванията за безопасност съгласно стандарт
БДС EN 71-1:2015 „Безопасност на играчки“,
Част 1: Механични и физични свойства, т. 8.4
„Тест за устойчивост на опън“ и т. 8.2 „Тест за
малки части“ нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното или
безвъзмездното пускане на пазара на следните
детски блузи за деца до 3 г., с малки части, които
се отделят лесно, като стоки, представляващи
сериозен риск и опасност за здравето на потребителите:
– детска блуза, марка „Cichlid“, за деца от 18
до 24 месеца в бял основен цвят, с щампа на
мечета и палми със залепени дребни блестящи
камъчета, с текстилен етикет със следната информация: „Cichlid 18 – 24 mtns“, както и прикрепен хартиен етикет със следната информация:
„BEDEN SIZE 9-12, 24-36; код на модел: Model/
kodu C6Y03200109801 AD; Renk, BEYAZ“, баркод
1385609370310, състав 95 % памук, 5 % еластан“,
общоприети символи за употреба;
– детска блуза за деца от 18 до 24 месеца в
жълт основен цвят, с щампа отпред на черна
звезда, която по краищата е облепена с дребни
блестящи елементи, в звездата има надпис на
чужд език: „Fallow you dreams“, с пришит текстилен етикет със следната информация: „Cichlid
18 – 24 mtns“, както и с етикет със следната
информация на чужд език: „BEDEN SIZE 18-24,
5-6, Model/kodu C7Y03220104116 AD, Renk SARI,
Model Adi, CICHILD 2201-041 COCUK KISA KOL
BADI“, баркод 1385609441867, състав 95 % памук,
5 % еластан“.
2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне от пазара
и изземването от потребителите на описаните в
заповедта стоки по реда, условията и в сроковете, визирани в Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите
и унищожаване на опасни стоки и за реда за
обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки, и да отправят предупреждения към потребителите за рисковете,
които стоките съдържат.
Мотиви:
Стоките не отговарят на изискванията за безопасност на БДС EN 71-1:2015 „Безопасност на
играчки“, Част 1: Механични и физични свойства,
т. 8.4 – тъй като лесно се отделят малки части, и
т. 8.2 – тъй като отделените малки части влизат
изцяло в цилиндъра за малки части, и съгласно
направена оценка на риска представляват серио
зен риск за здравето на потребителите (малки
деца до 3 г.).
На основание чл. 74 във връзка с чл. 60, ал. 1 от
Административнопроцесуалния кодекс допускам
предварително изпълнение на заповедта с цел да
не се допусне предлагането на стоки на пазара в
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несъответствие с изискванията за безопасност,
което несъответствие би могло да доведе до риск
от задавяне на малки деца до 3 г.
Разпореждането, с което се допуска предварителното изпълнение, може да се обжалва чрез
КЗП пред съда в тридневен срок от съобщаването му, независимо дали настоящата заповед
е оспорена.
Разходите по складиране, транспорт, изтегляне
от пазара, изземването от потребителите и тяхното
обезщетяване са за сметка на производителите,
вносителите и дистрибуторите.
Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.

1000

За председател:
К. Арабаджиев

ЗАПОВЕД № 1031
от 20 ноември 2017 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката и на нейната администрация и решение на
Комисията по т. 22 съгласно протокол № 31 от
26.10.2017 г., чл. 92, ал. 1, 2 и 5 във връзка с чл. 87,
чл. 71, ал. 1 и 2 и чл. 88, ал. 1, т. 2 от Закона за
защита на потребителите, Наредбата за условията и реда за изтегляне от пазара, изземване от
потребителите и унищожаване на опасни стоки
и за реда за обезщетяване на потребителите в
случаите на изземване на опасни стоки във връзка
с чл. 99 от Закона за защита на потребителите,
чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс,
изискванията за безопасност съгласно стандарт
БДС EN 71-1:2015 „Безопасност на играчки“,
Част 1: Механични и физични свойства, т. 8.4
„Тест за устойчивост на опън“ и т. 8.2 „Тест за
малки части“ нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното или
безвъзмездното пускане на пазара на следните
детски комплекти за деца до 3 г., с малки части,
които се отделят лесно, като стоки, представляващи сериозен риск и опасност за здравето на
потребителите:
– детски комплект – долнище (панталон),
блуза с дълъг ръкав, жилетка, на които има прикрепени чрез залепване декоративни панделки с
малки части (перли), с прикрепен хартиен етикет
със следната информация на чужд език: марка
„HIPPIL“ BABY, код 1076, баркод 0050611010769,
6 – 12 – 18 months, производител – Турция, състав – 100 % пам у к, общоприети символи за
употреба;
– детски комплект – къс панталон с тениска,
на лицевата част на която има изображение на
птица, чието око е изработено от ПВЦ материал,
прикрепено е чрез залепване и се отделя лесно,
с прикрепен етикет със следната информация
на чужд език: марка „ТВС“, код 955, баркод
3605048009557, 9 – 12 months, 100 % cotton, производител – Турция, състав – 100 % памук.
2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне от пазара
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и изземването от потребителите на описаните в
заповедта стоки по реда, условията и в сроковете, визирани в Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите
и унищожаване на опасни стоки и за реда за
обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки, и да отправят предупреждения към потребителите за рисковете,
които стоките съдържат.
Мотиви:
Стоките не отговарят на изискванията за безопасност на БДС EN 71-1:2015 „Безопасност на
играчки“, Част 1: Механични и физични свойства,
т. 8.4 – тъй като лесно се отделят малки части, и
т. 8.2 – тъй като отделените малки части влизат
изцяло в цилиндъра за малки части, и съгласно
направена оценка на риска представляват сериозен риск за здравето на потребителите (малки
деца до 3 г.).
На основание чл. 74 във връзка с чл. 60, ал. 1 от
Административнопроцесуалния кодекс допускам
предварително изпълнение на заповедта с цел да
не се допусне предлагането на стоки на пазара в
несъответствие с изискванията за безопасност,
което несъответствие би могло да доведе до риск
от задавяне на малки деца до 3 г.
Разпореждането, с което се допуска предварителното изпълнение, може да се обжалва чрез КЗП
пред съда в тридневен срок от съобщаването му,
независимо дали настоящата заповед е оспорена.
Разходите по складиране, транспорт, изтегляне
от пазара, изземването от потребителите и тяхното
обезщетяване са за сметка на производителите,
вносителите и дистрибуторите.
Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.

1001

За председател:
К. Арабаджиев

ЗАПОВЕД № 1032
от 20 ноември 2017 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката и на нейната администрация и решение
на Комисията по т. 22 съгласно протокол № 31
от 26.10.2017 г., чл. 92, ал. 1, 2 и 5 във връзка с
чл. 87 и чл. 88, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на
потребителите, Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите
и унищожаване на опасни стоки и за реда за
обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки във връзка с чл. 99
от Закона за защита на потребителите, чл. 73 от
Административнопроцесуалния кодекс нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното или
безвъзмездното пускане на пазара на лазерна
показалка под формата на мобилен телефон с
размери 3 × 5 см, с ключодържател с лепенка,
на която е изобразен дисплей, с два бутона – от
единия се задейства лазерната показалка, а от
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другия – бутон, който при натискане възпроизвежда токов удар, с три отвора за съответните
светлини, като стока, представляваща сериозен
риск и опасност за здравето на потребителите.
2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне от пазара
и изземването от потребителите на описаната в
заповедта стока по реда, условията и в сроковете, визирани в Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите
и унищожаване на опасни стоки и за реда за
обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки, и да отправят предупреждения към потребителите за рисковете,
които стоката съдържа.
Мотиви:
Лазерната показалка съдържа риск от увреждане на зрението и при натискане възпроизвежда
токов удар, който може да нарани потребителите.
Стоката съдържа риск от увреждане на зрението
по отношение на директното попадане на лъча
в очите или на неговото огледално отражение
поради това, че липсват ясно формулирани и
лесно разбираеми предупредителни текстове на
български език за възможните рискове, свързани
с употребата на продукта, съгласно изискванията
на стандарт БДС EN 60825-1:2015 „Безопасност на
лазерни съоръжения. Част 1: Класификация на
съоръженията и изисквания“. Стоката не е класифицирана съгласно изискванията на стандарта.
На основание чл. 74 във връзка с чл. 60, ал. 1 от
Административнопроцесуалния кодекс допускам
предварително изпълнение на заповедта с цел да
не се допусне предлагането на стоки на пазара в
несъответствие със стандарт БДС EN 60825-1:2015
„Безопасност на лазерни съоръжения. Част 1:
Класификация на съоръженията и изисквания“,
което несъответствие би могло да доведе до риск
от увреждане на зрението на потребителя.
Разпореждането, с което се допуска предварителното изпълнение, може да се обжалва чрез КЗП
пред съда в тридневен срок от съобщаването му,
независимо дали настоящата заповед е оспорена.
Разходите по складиране, транспорт, изтегляне
от пазара, изземването от потребителите и тяхното
обезщетяване са за сметка на производителите,
вносителите и дистрибуторите.
Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.

1002

За председател:
К. Арабаджиев

ЗАПОВЕД № 1065
от 22 ноември 2017 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката и на нейната администрация и решение на
Комисията по т. 28 съгласно протокол № 10 от
16.03.2016 г., чл. 92, ал. 1, 2 и 5 във връзка с чл. 71,
ал. 1 и 2, чл. 87 и чл. 88, ал. 1, т. 2 от Закона за
защита на потребителите, чл. 3, ал. 1 от Наредбата
за стоките, имитиращи храни, Наредбата за усло-
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вията и реда за изтегляне от пазара, изземване от
потребителите и унищожаване на опасни стоки
и за реда за обезщетяване на потребителите в
случаите на изземване на опасни стоки във връзка
с чл. 99 от Закона за защита на потребителите,
чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс,
изискванията на стандарт БДС EN 71-1:2015
„Безопасност на играчки“, Част 1: Механични и
физични свойства, т. 8.4 „Изпитване на опън“ и
т. 8.2 „Малки части“ нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното
или безвъзмездното пускане на пазара на стока,
имитираща храна – клонка, на която са прикачени малки червени гроздове, изработени от
стиропор, като стоки, представляващи сериозен
риск и опасност за здравето на потребителите.
2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне от пазара
и изземването от потребителите на описаната в
заповедта стока по реда, условията и в сроковете, визирани в Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите
и унищожаване на опасни стоки и за реда за
обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки, и да отправят предупреждения към потребителите за рисковете,
които стоките съдържат.
Мотиви:
Стоката е във видимо несъответствие с изиск
ванията за безопасност на БДС EN 71-1:2015
„Безопасност на играчки“, Част 1: Механични
и физични свойства, т. 8.4 – тъй като лесно се
отделят малки части (гроздовете), и т. 8.2 – тъй
като отделените малки части влизат изцяло в
цилиндъра за малки части, и съгласно направена
оценка на риска представляват сериозен риск за
здравето на потребителите (малки деца до 3 г.).
Съгласно Наредбата за стоките, имитиращи
храни, описаната стока, макар че не е храна,
има такава форма, цвят, външен вид и размер и
тъй като е изработена от стиропор, може да се
очаква потребителите (малки деца до 3 г.) да я
объркат с храни (плодове), да поставят в устата
си малките гроздове и да ги погълнат, което да
причини задавяне и последващо задушаване.
На основание чл. 74 във връзка с чл. 60, ал. 1
от Административнопроцесуалния кодекс допускам предварително изпълнение на заповедта с
цел да не се допусне предлагането на стоки на
пазара в несъответствие с изискванията за без
оп асност, регламентирани в БДС EN 71-1:2015,
което несъответствие би могло да доведе до риск
от задавяне на малки деца до 3 г.
Разпореждането, с което се допуска предварителното изпълнение, може да се обжалва чрез КЗП
пред съда в тридневен срок от съобщаването му,
независимо дали настоящата заповед е оспорена.
Разходите по складиране, транспорт, изтегляне
от пазара, изземването от потребителите и тяхното
обезщетяване са за сметка на производителите,
вносителите и дистрибуторите.
Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.

1003

Председател:
Д. Маргаритов

БРОЙ 14

ДЪРЖАВЕН

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
ЗАПОВЕД № РД-18-121
от 19 януари 2018 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. Караисен, община Павликени, област Велико
Търново.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

895

Изпълнителен директор:
М. Киров

ЗАПОВЕД № РД-18-122
от 19 януари 2018 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. Бакьово, община Своге, област София.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

896

Изпълнителен директор:
М. Киров

ЗАПОВЕД № РД-18-123
от 19 януари 2018 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. Бов, община Своге, област София.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

897

Изпълнителен директор:
М. Киров

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 1

ЗАПОВЕД № РД-18-125
от 19 януари 2018 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. Завидовци, община Своге, област София.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
899
ЗАПОВЕД № РД-18-126
от 19 януари 2018 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. Заселе, община Своге, област София.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
900
ЗАПОВЕД № РД-18-127
от 19 януари 2018 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. Манастирище, община Своге, област София.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
901

ЗАПОВЕД № РД-18-124
от 19 януари 2018 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. Еленов дол, община Своге, област София.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-128
от 19 януари 2018 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. Миланово, община Своге, област София.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
М. Киров

Изпълнителен директор:
М. Киров

898
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ЗАПОВЕД № РД-18-129
от 19 януари 2018 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. Томпсън, община Своге, област София.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

903

Изпълнителен директор:
М. Киров

ВЕСТНИК
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ЗАПОВЕД № РД-18-133
от 19 януари 2018 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. Жабокрът, община К юстендил, област
Кюстендил.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

907

Изпълнителен директор:
М. Киров

ЗАПОВЕД № РД-18-130
от 19 януари 2018 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. Церецел, община Своге, област София.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-134
от 19 януари 2018 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. Лозно, община Кюстендил, област Кюстендил.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
М. Киров

Изпълнителен директор:
М. Киров

904

908

ЗАПОВЕД № РД-18-131
от 19 януари 2018 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. Церово, община Своге, област София.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

905

Изпълнителен директор:
М. Киров

ЗАПОВЕД № РД-18-135
от 19 януари 2018 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. Нови чифлик, община Кюстендил, област
Кюстендил.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

909

Изпълнителен директор:
М. Киров

ЗАПОВЕД № РД-18-132
от 19 януари 2018 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 Уйно, община Кюстендил, област
Кюстендил.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-136
от 19 януари 2018 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.) одоб
рявам кадастралната карта и кадастралните
рег ис т ри за неу рба н изи ра ната т ери т ори я в
землището на с. Радловци, община Кюстендил,
област Кюстендил.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
М. Киров

Изпълнителен директор:
М. Киров

906

910
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ЗАПОВЕД № РД-18-137
от 19 януари 2018 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.) одоб
рявам кадастралната карта и кадастралните
рег ис т ри за неу рба н изи ра ната т ери т ори я в
землището на с. Стенско, община Кюстендил,
област Кюстендил.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

911

Изпълнителен директор:
М. Киров

ЗАПОВЕД № РД-18-138
от 19 януари 2018 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. Търновлаг, община К юстендил, област
Кюстендил.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

912

Изпълнителен директор:
М. Киров

ВЕСТНИК
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ЗАПОВЕД № РД-18-141
от 22 януари 2018 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. Бориново, община Мадан, област Смолян.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

915

Изпълнителен директор:
М. Киров

ЗАПОВЕД № РД-18-142
от 22 януари 2018 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. Боровина, община Мадан, област Смолян.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

916

Изпълнителен директор:
М. Киров

ЗАПОВЕД № РД-18-139
от 19 януари 2018 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.) одоб
рявам кадастралната карта и кадастралните
рег ис т ри за неу рба н изи ра ната т ери т ори я в
землището на с. Търсино, община Кюстендил,
област Кюстендил.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-143
от 22 януари 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните
рег ис т ри за неу рба н изи ра ната т ери т ори я в
землището на с. Букова поляна, община Мадан,
област Смолян.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
М. Киров

Изпълнителен директор:
М. Киров

913

917

ЗАПОВЕД № РД-18-140
от 19 януари 2018 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. Црешново, община К юстендил, област
Кюстендил.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-144
от 22 януари 2018 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. Буково, община Мадан, област Смолян.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
М. Киров

Изпълнителен директор:
М. Киров
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ЗАПОВЕД № РД-18-145
от 22 януари 2018 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. Вехтино, община Мадан, област Смолян.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-149
от 22 януари 2018 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. Купен, община Мадан, област Смолян.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
М. Киров

Изпълнителен директор:
М. Киров

919

923

ЗАПОВЕД № РД-18-146
от 22 януари 2018 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. Върба, община Мадан, област Смолян.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-150
от 22 януари 2018 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. Леска, община Мадан, област Смолян.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
М. Киров

Изпълнителен директор:
М. Киров

920
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ЗАПОВЕД № РД-18-147
от 22 януари 2018 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. Върбина, община Мадан, област Смолян.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-151
от 22 януари 2018 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. Лещак, община Мадан, област Смолян.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
М. Киров

Изпълнителен директор:
М. Киров

921
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ЗАПОВЕД № РД-18-148
от 22 януари 2018 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. Галище, община Мадан, област Смолян.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-152
от 22 януари 2018 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. Митовска, община Мадан, област Смолян.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
М. Киров

Изпълнителен директор:
М. Киров

922
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ЗАПОВЕД № РД-18-153
от 22 януари 2018 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. Мъглища, община Мадан, област Смолян.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-157
от 22 януари 2018 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. Студена, община Мадан, област Смолян.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
М. Киров

Изпълнителен директор:
М. Киров

927

931

ЗАПОВЕД № РД-18-154
от 22 януари 2018 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. Равнил, община Мадан, област Смолян.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-158
от 22 януари 2018 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. Тънкото, община Мадан, област Смолян.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
М. Киров

Изпълнителен директор:
М. Киров

928
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ЗАПОВЕД № РД-18-155
от 22 януари 2018 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. Равнища, община Мадан, област Смолян.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-159
от 22 януари 2018 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. Цирка, община Мадан, област Смолян.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
М. Киров

Изпълнителен директор:
М. Киров

929

933

ЗАПОВЕД № РД-18-156
от 22 януари 2018 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. Средногорци, община Мадан, област Смолян.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-160
от 22 януари 2018 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. Шаренска, община Мадан, област Смолян.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
М. Киров

Изпълнителен директор:
М. Киров
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ЗАПОВЕД № РД-18-218
от 25 януари 2018 г.
На основание чл. 49, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за територията в строителен полигон „Верила“,
с. Равно поле, община Елин Пелин, област София.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 19.10.2017 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Софийска
област.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР кадастралната
карта и кадастралните регистри не подлежат на
обжалване.

1055

Изпълнителен директор:
М. Киров

ЗАПОВЕД № РД-16-1
от 30 януари 2018 г.
На основание чл. 35, ал. 1 и 2 ЗКИР и искане
до Агенцията по геодезия, картография и кадастър,
вх. № 09-13 от 24.01.2018 г., от кмета на община
Рила откривам производство по създаване на
кадастрална карта и кадастрални регистри за
територията в строителните граници на с. Падала,
община Рила, област Кюстендил, без територията
на поземлените имоти, за които има одобрени
кадастрална карта и кадастрални регистри със
заповеди на началника на Службата по геодезия,
картография и кадастър – Кюстендил.
1. Правоспособното лице, на което се възлага
изработването на кадастралната карта и кадаст
ралните регистри, е „Рила Инфотех“ – ЕООД,
вписано в регистъра по чл. 12, т. 8 ЗКИР със
Заповед № 300-2-49 от 28.03.2003 г. на изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра.
2. Графикът за извършване на дейностите да
се обяви в Службата по геодезия, картография и
кадастър – Кюстендил, общината и кметството.
3. В срок 30 дни от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“ собствениците са
длъжни да означат на свои разноски границите
на поземлените имоти, намиращи се на територията на района, в съответствие с актовете
за собственост.

1056

Изпълнителен директор:
М. Киров

АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И
СЛЕДПРИВАТИЗА ЦИОНЕН КОНТРОЛ
РЕШЕНИЕ № 3516-П
от 30 януари 2018 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3,
т. 3, буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10, чл. 22г,
ал. 3, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 2,
ал. 1, т. 5, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от
Наредбата за търговете и конкурсите, чл. 5, т. 13,
чл. 7, ал. 1, т. 4 и 10, чл. 20, ал. 6 и чл. 22, ал. 1
от Устройствения правилник на Агенцията за
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приватизация и следприватизационен контрол, Решение № 1699 от 25.09.2017 г. (ДВ, бр. 80 от 2017 г.)
относно откриване на процедура за приватизация
и протоколно решение № 4877 от 30.01.2018 г. на
изпълнителния съвет Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол реши:
1. Продажбата на недвижим имот – частна
държавна собственост с предоставени права за
управление на областния управител на област
Кърджали, представляващ: поземлен имот с
идентификатор 17988.11.57 (номер по предходен
план 011057) с площ 7849 кв. м, намиращ се в
местност Кая Алтъ, с. Груево, община Момчилград, област Кърджали (наричан по-нататък
„имота“), да се извърши чрез публичен търг с
явно наддаване.
2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 30 000 лв. (без
включен ДДС); цената се оферира в левoве и се
заплаща съгласно изискванията, съдържащи се
в тръжната документация;
2.2. стъпка на наддаване – 2000 лв. (без включен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична вноска – 8000 лв. (без включен ДДС) или равностойността им в евро, която се превежда по банковата
сметка на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, посочена в тръжната
документация, най-късно до изтичане на срока
за подаване на предложения;
2.4. тръжната документация се закупува в Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол – София, ул. Врабча № 23, стая 515, в срок
до 15-ия ден считано от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“; цената на
тръжната документация е 500 лв. (с включен ДДС)
или равностойността им в евро и се заплаща, както
следва: в касата на Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол – само в левове,
или чрез банков превод по сметка на Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол:
IBAN BG39 BNBG 9661 3100 1530 01, BIC код
BNBGBGSD; плащането се извършва преди получаване на тръжната документация; разходите
по заплащането на тръжната документация са
за сметка на лицата;
2.5. тръжната документация се получава след
представяне на документ, от който да е видно
лицето, оправомощено да закупи тръжната документация; в случай че документът по предходното изречение е съставен на език, различен от
българския, същият следва да бъде придружен с
превод на български език;
2.6. срок за подаване на предложения за участие
в търга – до 14 ч. българско време на 20-ия ден
считано от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“; предложенията се подават в стая 416 на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол;
2.7. не се допускат до участие в търга: консорциуми; офшорни дружества; лица, които имат
просрочени публични задължения към българската държава; лица, които са в ликвидация;
лица, обявени в несъстоятелност или които са
в производство за обявяване в несъстоятелност;
лица, осъдени за банкрут; чужденци и/или чуждестранни юридически лица, неотговарящи на
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условията на чл. 29 от Закона за собствеността,
или лица, за които със закон е установено, че
нямат право да придобиват право на собственост върху земя на територията на Република
България;
2.8. посещения и огледи на имота могат да се
извършват всеки работен ден до началния час на
провеждане на търга след закупуване на тръжната
документация и представяне на удостоверение
за право на извършване на оглед, издадено от
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол;
2.9. търгът ще се проведе на 20-ия ден считано от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ от 14 ч. българско време в
сградата на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.
3. Утвърждава тръжната документация за
продажба на имота и проекта на договор за приватизационна продажба като част от нея.
4. Режийните разноски за имота в размер
две на сто върху цената, достигната на търга, се
заплащат в съответствие с разпоредбата на чл. 8,
ал. 10 ЗПСК.

1114

Изпълнителен директор:
П. Александрова

РЕШЕНИЕ № 3517-П
от 30 януари 2018 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3,
т. 3, буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10, чл. 22г,
ал. 3, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 2,
ал. 1, т. 5, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от
Наредбата за търговете и конкурсите, чл. 5, т. 13,
чл. 7, ал. 1, т. 4 и 10, чл. 20, ал. 6 и чл. 22, ал. 1
от Устройствения правилник на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол,
Решение № 1681 от 18.08.2017 г. на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол
(ДВ, бр. 71 от 2017 г.) относно откриване на процедура за приватизация и протоколно решение
№ 4878 от 30.01.2018 г. на изпълнителния съвет
Агенцията за приватизация и следприватизацио
нен контрол реши:
1. Продажбата на недвижим имот – частна
държавна собственост с предоставени права за
управление на областния управител на област
Стара Загора, представляващ: поземлен имот с
идентификатор 68850.524.339 с площ 644 кв. м,
намиращ се в гр. Стара Загора, община Стара
Загора, област Стара Загора (наричан по-нататък
„имота“), да се извърши чрез публичен търг с
явно наддаване.
2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 35 000 лв. (без
включен ДДС); цената се оферира в левoве и се
заплаща съгласно изискванията, съдържащи се
в тръжната документация;
2.2. стъпка на наддаване – 1000 лв. (без включен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична вноска – 5000 лв. (без включен ДДС) или равностойността им в евро, която се превежда по банковата
сметка на Агенцията за приватизация и след-
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приватизационен контрол, посочена в тръжната
документация, най-късно до изтичане на срока
за подаване на предложения;
2.4. тръжната документация се закупува в
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол – София, ул. Врабча № 23, стая
414, в срок до 15-ия ден считано от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“;
цената на тръжната документация е 500 лв. (с
включен ДДС) или равностойността им в евро
и се заплаща, както следва: в касата на Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол – само в левове, или чрез банков превод
по сметка на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол: IBAN BG39 BNBG 9661
3100 1530 01, BIC код BNBGBGSD; плащането се
извършва преди получаване на тръжната документация; разходите по заплащането на тръжната
документация са за сметка на лицата;
2.5. тръжната документация се получава след
представяне на документ, от който да е видно
лицето, оправомощено да закупи тръжната документация; в случай че документът по предходното изречение е съставен на език, различен от
българския, същият следва да бъде придружен с
превод на български език;
2.6. срок за подаване на предложения за участие
в търга – до 11 ч. българско време на 20-ия ден
считано от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“; предложенията се подават в стая 416 на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол;
2.7. не се допускат до участие в търга: консорциуми; офшорни дружества; лица, които имат
просрочени публични задължения към българската държава; лица, които са в ликвидация;
лица, обявени в несъстоятелност или които са
в производство за обявяване в несъстоятелност;
лица осъдени за банкрут; чужденци и/или чуждестранни юридически лица, неотговарящи на
условията на чл. 29 от Закона за собствеността,
или лица, за които със закон е установено, че
нямат право да придобиват право на собственост
върху земя на територията на Република България;
2.8. посещения и огледи на имота могат да се
извършват всеки работен ден до началния час на
провеждане на търга след закупуване на тръжната
документация и представяне на удостоверение
за право на извършване на оглед, издадено от
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол;
2.9. търгът ще се проведе на 20-ия ден считано от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ от 11 ч. българско време в
сградата на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.
3. Утвърждава тръжната документация за
продажба на имота и проекта на договор за приватизационна продажба като част от нея.
4. Режийните разноски за имота в размер
две на сто върху цената, достигната на търга, се
заплащат в съответствие с разпоредбата на чл. 8,
ал. 10 ЗПСК.
Изпълнителен директор:
П. Александрова
1115

С Т Р.

58

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 14

НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА
РЕШЕНИЕ № РД-НС-04-9
от 26 януари 2018 г.
На основание чл. 15, ал. 1, т. 12 и чл. 45, ал. 4 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) Надзорният
съвет на Националната здравноосигурителна каса реши:
1. Допълва и изменя Списъка на заболяванията, за чието домашно лечение на територията на страната НЗОК заплаща напълно или частично лекарствени продукти, медицински изделия и диетични
храни за специални медицински цели, утвърден с Решение № РД-НС-04-12 от 10.02.2016 г. на Надзорния
съвет на НЗОК (ДВ, бр. 15 от 2016 г.), както следва:
1.1. Ред:
„
Злокачествени новообразувания
„

С00-С97 Злокачествени новообразувания
“

се заменя с редове:
С50.0

Мамила и ареола

С50.1

Централна част на млечната жлеза

С50.2

Горен вътрешен квадрант на млечната жлеза

С50.3

Долен вътрешен квадрант на млечната жлеза

Злокачествено новообразу вание на С50.4
млечната жлеза
С50.5

Горен външен квадрант на млечната жлеза
Долен външен квадрант на млечната жлеза

С50.6

Аксиларно удължение на млечната жлеза

С50.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече
посочени локализации на млечната жлеза

С50.9

Млечна жлеза, неуточнена част

Злокачествено новообразу вание на
С54.1
тялото на матката

Ендометриум

Злокачествено новообразу вание на
С61
простатата

Злокачествено новообразувание на простатата

Злокачествено новообразу вание на
бъбрека, с изключение на бъбречното С64
легенче

Злокачествено новообразувание на бъбрека, с изключение на бъбречното легенче

„

Новообразувания in situ
„

D00-D09

Новообразувания in situ

D10-D36

Доброкачествени новообразувания

1.3. Ред:

Доброкачествени новообразувания
„

се заменя с редове:

Хемангиом и лимфангиом с каквато
D18.0
и да е локализация
Лейомиом на матката

„

Субмукозен лейомиом на матката

D25.1

Интрамурален лейомиом на матката

D25.2

Субсерозен лейомиом на матката

1.4. Отпада ред:

1.5. След ред:

Астма

J45.1

“

“

Хемангиом с каквато и да е локализация

D25.0

Новообразувания с неопределен или
D37-D48
неизвестен характер
„

“

1.2. Отпада ред:

“

Новообразувания с неопределен или неизвестен
характер
“

Неалергична астма
“

БРОЙ 14
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о т N01.1
Бързо прогресиращ нефритен синдром
до N01.8
“
N01.1

Огнищни и сегментни гломерулни увреждания

N01.2

Дифузен мембранозен гломерулонефрит

N01.3

Дифузен мезангиопролиферативен гломерулонефрит

N01.4

Дифузен ендокапилярен пролиферативен гломерулонефрит

N01.5

Дифузен мезангиокапилярен гломерулонефрит

N01.6

Болест на плътните отлагания

N01.7

Дифузен полулунен гломерулонефрит

N01.8

Други изменения
“

1.7. Ред:

Гломерулни болести
„

“

се заменя с редове:

Бързо прогресиращ нефритен синдром

„

от N03.0
до N03.8

Хроничен нефритен синдром

“

N03.4
N03.5
N03.6
N03.7
N03.8

1.8. Ред:

Гломерулни болести
„

Хроничен нефритен синдром

се заменя с редове:
N03.0
N03.1
N03.2
N03.3

„

Други интерстициални белодробни болести с фиброза

1.6. Ред:

Гломерулни болести
„

С Т Р. 5 9

се създава ред:

Други респираторни болести, уврежJ84.1
дащи главно интерстициалната тъкан
„

ВЕСТНИК

от N04.0
до N04.8

Нефрозен синдром
“

се заменя с редове:
N04.0
N04.1
N04.2
N04.3

Нефрозен синдром

Незначителни гломерулни нарушения
Огнищни и сегментни гломерулни увреждания
Дифузен мембранозен гломерулонефрит
Дифузен мезангиопролиферативен гломерулонефрит
Дифузен ендокапилярен пролиферативен гломерулонефрит
Дифузен мезангиокапилярен гломерулонефрит
Болест на плътните отлагания
Дифузен полулунен гломерулонефрит
Други изменения
“

N04.4
N04.5
N04.6
N04.7
N04.8

Незначителни гломерулни нарушения
Огнищни и сегментни гломерулни увреждания
Дифузен мембранозен гломерулонефрит
Дифузен мезангиопролиферативен гломерулонефрит
Дифузен ендокапилярен пролиферативен гломерулонефрит
Дифузен мезангиокапилярен гломерулонефрит
Болест на плътните отлагания
Дифузен полулунен гломерулонефрит
Други изменения
“

С Т Р.
„
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от N08.2
до N08.5

се заменя с редове:

Гломерулни увреждания при болести,
класифицирани другаде

Гломерулни увреждания при болести на кръвта и
имунни нарушения

N08.3

Гломе ру л н и у в р еж д а н и я п ри з а х ар ен д и аб е т
(Е10 – E14† с общ четвърти знак .2)

N08.4

Гломерулни увреждания при други болести на ендокринната система, разстройства на храненето и
на обмяната на веществата

1.10. След ред:

Булозна епидермолиза
„

Гломерулни увреждания при болести, класифицирани другаде
“

N08.2

N08.5

„

БРОЙ 14

1.9. Ред:

Гломерулни болести

„

ВЕСТНИК

Q81.2

Гломерулни увреждания при системни болести на
съединителната тъкан
“

Епидермолизис булоза дистрофика
“

се създава ред:

Факоматози, некласифицирани другаде Q85.1

Туберозна склероза
“

1.11. В „Забележки“ се правят следните промени:
1.11.1. „Забележки 1 и 2“ се изменят така:
„1. За заболявания от клас II „Новообразувания“ с кодове по МКБ: С50.0, С50.1, С50.2, С50.3,
С50.4, С50.5, С50.6, С50.8, С50.9, С54.1, С61 и С64,
НЗОК заплаща само заместваща хормонална
терапия в извънболничната помощ.
2. За заболявания от блок „Гломерулни болести“ с кодове по МКБ: N01.1, N01.2, N01.3, N01.4,
N01.5, N01.6, N01.7, N01.8, N03.0, N03.1, N03.2,
N03.3, N03.4, N03.5, N03.6, N03.7, N03.8, N04.0,
N04.1, N04.2, N04.3, N04.4, N04.5, N04.6, N04.7,
N04.8, N08.2, N08.3, N08.4 и N08.5, НЗОК заплаща
само имуносупресивна терапия при пациенти под
18-годишна възраст в извънболничната помощ.“
1.11.2. В „Забележка 3“ отпадат следните диагнози с кодове по МКБ:
„Q20.1 „Удвоен изходен отвор на дясната камера“, Q20.4 „Удвоен камерен входен отвор“, Q21.2
„Предсърднокамерен септален дефект“ и Q22.6
„Синдром на хипопластичното дясно сърце“.“
1.11.3. Създава се „Забележка 4“:
„4. За заболяванията със следните кодове по
МКБ: Q20.1, Q20.4, Q21.2 и Q22.6, могат да се
изписват лекарствени продукти за домашно лечение за профилактика на заболявания на долните
дихателни пътища, причинени от респираторно
синцитиалния вирус, или друга лекарствена
терапия при пациенти под 18-годишна възраст.“
2. Настоящото решение за изменение и допълнение на Списъка на заболяванията, за чието
домашно лечение на територията на страната
НЗОК заплаща напълно или частично лекарствени
продукти, медицински изделия и диетични храни
за специални медицински цели влиза в сила от
1 януари 2018 г.

3. Настоящото решение отменя Решение № РДНС-04-125 от 19.12.2017 г. на Надзорния съвет на
НЗОК (необнародвано).
Председател на Надзорния съвет:
Ж. Начева
1190

ОБЩИНА АКСАКОВО
РЕШЕНИЕ № 31.13
от 30 януари 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Аксаково, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за обект: Изместване на участък
от ВЕЛ 20 kV „Аксаково 2“, преминаващ през
поземлен имот (ПИ) 009052, з-ще на гр. Аксаково,
община Аксаково, област Варна, с териториален
обхват: ПИ № 009052 – нива, собственост на
Живко Василев Жеков.
Настоящото решение подлежи на обжалване
по реда на чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
Общинския съвет – гр. Аксаково, пред Административния съд – Варна.
Председател:
Св. Добрева
1151

ОБЩИНА БЕЛОВО
РЕШЕНИЕ № 481
от 28 декември 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4, чл. 26, ал. 1 и 2, чл. 31,
ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК и във връзка с
чл. 5, ал. 2 от Наредбата за възлагане извърш-
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ването на дейности, свързани с подготовката
за приватизаци я или следприватизационни я
контрол, включително процесуално представителство (НВИДСППСПКВПП) Общинският
съвет – гр. Белово, реши:
1. Допълва списъка за приватизация и следприватизационен контрол на Община Белово съгласно
чл. 3, ал. 2 ЗПСК с включване за приватизация на
80 % от капитала на „В и К – Белово“ – ЕООД,
ЕИК 112107477, представляващи 80 дружествени
дяла от „В и К – Белово“ – ЕООД, чрез приватизационен метод – публично оповестен конкурс.
2. Открива процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация – публично оповестен конкурс на един етап
за продажба на 80 % от капитала, равняващи се
на 80 дружествени дяла от капитала на „В и К –
Белово“ – ЕООД, ЕИК 112107477.
3. Упълномощава кмета на община Белово да
извърши всички необходими действия по провеждане на процедури за възлагане по реда на
НВИДСППСПКВПП за изготвянето на анализ
на правното състояние, информационен меморандум, пазарна оценка, както и проект на договор.
4. Задължава кмета на община Белово след
изготвяне на разработките по т. 3 да ги предложи за
утвърждаване от Общинския съвет – гр. Белово.

1080

РЕШЕНИЕ № 422
от 28 декември 2017 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 8 и 11 ЗМСМА Общинският съвет – Благоевград, реши:
Одобрява подробен устройствен план (ПУП) –
парцеларен план (ПП) за трасе на външно ел.
захранване НН с ВЛУП на жилищна сграда, намираща се в имот с идентификатор 04279.118.16,
местността Пенков чифлик – Ш.39, по кадаст
ралната карта на Благоевград, минаващо през
имоти с идентификатори 04279.59.102 (полски
път – общинска собственост), 04279.59.20 (пасище,
мера – общинска собственост), 04279.59.18 (полски
път – общинска собственост), 04279.59.24 (пасище,
мера – общинска собственост), 04279.321.2783 (за
земеделски труд и отдих (съгласно § 4 ПЗРЗСПЗЗ) –
общинска собственост) и 04279.620.33 (водно
течение, река – държавна собственост) по кадастралната карта на Благоевград, при спазване
изискванията на чл. 27 от Наредба № Iз-1971
от 2009 г. за строително-технически правила и
норми за осигуряване на безопасност при пожар
(Пожарните пътища се проектират с широчина
най-малко 3,5 м).
Решението подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
Общинския съвет – Благоевград, пред Административния съд – Благоевград.
Председател:
Р. Тасков
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РЕШЕНИЕ № 423
от 28 декември 2017 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 8 и 11 ЗМСМА Общинският съвет – Благоевград, реши:
Одобрява подробен устройствен план (ПУП) –
парцеларен план (ПП) за трасе на водопровод
∅ 110 до имот с идентификатор 04279.39.1 в местността Герено – БКС, по кадастралната карта на
Благоевград, засягащо имоти с идентификатори
04279.129.66 (територия за нуждите на транспорта – държавна собственост), 04279.17.121 (полски
път – общинска собственост), 04279.35.70 (за водна
площ, съоръжение – държавна собственост) и
04279.39.30 (за водна площ, съоръжение – общинска собственост) по кадастралната карта на
Благоевград.
Решението подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
Общинския съвет – Благоевград, пред Административния съд – Благоевград.
Председател:
Р. Тасков
1074

Председател:
В. Савов

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

1075

ВЕСТНИК

ОБЩИНА ГАБРОВО
РЕШЕНИЕ № 14
от 25 януари 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Габрово, одобрява подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) за обект:
„Газоснабдяване на община Габрово“; подобект:
„Разпределителен газопровод извън границите
на урбанизираната територия на гр. Габрово за
захранване на ПИ с идентификатор 14218.22.94
по КК на гр. Габрово“.
Председател:
Л. Георгиева
1152

ОБЩИНА ЛЪКИ
РЕШЕНИЕ № 194
от 25 януари 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 2
ЗУТ и д.з. с вх. № 15 от 16.01.2018 г. на кмета
на община Лъки Общинският съвет – гр. Лъки,
одобрява проект за изменение на ПУП – ПР за
улица от о.т. 215 до о.т. 236 (ул. Миньорска), улица от о.т. 398 до о.т. 401 (ул. Миньорска), улица
от о.т. 282а до о.т. 397 (ул. Кирил Маджаров) и
съответните урегулирани поземлени имоти, с
които тези улици граничат в кв. 17, кв. 18, кв. 21
и кв. 22 по ПУП на гр. Лъки, община Лъки.
Председател:
И. Данчев
1098
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ОБЩИНА С. ИВАНОВО,
ОБЛАСТ РУСЕ
РЕШЕНИЕ № 342
от 25 януари 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 във
връзка с чл. 27, ал. 3 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1, във
връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 (ЗУТ) Общинският
съвет – с. Иваново, реши:
1. Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за обект: „Подземна оптична мрежа за електронни съобщения
за нуждите на „Нетуоркс – България“ – ЕООД,
на територията на община Иваново“, в землищата на с. Иваново и с. Кошов, община Иваново,
област Русе.
2. Възлага на кмета на община Иваново след
влизане в сила на решението на Общинския съвет – с. Иваново, да предприеме необходимите
действия по изпълнението му.

1153

Председател:
М. Драшков

44в. – 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 – Хасково, и Админист
ративния съд – Хасково, за 2018 г.
1. Клас „Криминалистични експертизи“
1.1. Вид: Криминалистични експертизи на
писмени доказателства
Валентин Маринов Мишков – Хасково, физикохимични, дактилоскопни, трасологични,
балистични, почеркови експертизи и техническо
изследване на документи.
Христо Славчев Кирчев – Хасково, техническо
изследване на документи, почеркови, трасологични и балистични експертизи.
Крум Стефанов Арнаудов – Хасково, експерт-графолог, графологични, технически, дактилоскопни и други видове криминалистични
експертизи.
Красимир Петров Цветков – Хасково, охрана
на обществения ред и борба с престъпността,
видеотехнически наблюдения.
1.2. Вид: Трасологични експертизи
Валентин Маринов Мишков – Хасково, физикохимични, дактилоскопни, трасологични,
балистични, почеркови експертизи и техническо
изследване на документи.
Христо Славчев Кирчев – Хасково, техническо
изследване на документи, почеркови, трасологични и балистични експертизи.
Красимир Петров Цветков – Хасково, охрана
на обществения ред и борба с престъпността,
видеотехнически наблюдения.
1.3. Вид: Съдебно-балистични експертизи
Валентин Маринов Мишков – Хасково, физикохимични, дактилоскопни, трасологични,
балистични, почеркови експертизи и техническо
изследване на документи.
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Христо Славчев Кирчев – Хасково, техническо
изследване на документи, почеркови, трасологични и балистични експертизи.
Красимир Петров Цветков – Хасково, охрана
на обществения ред и борба с престъпността,
видеотехнически наблюдения.
1.4. Вид: Дактилоскопни експертизи
Валентин Маринов Мишков – Хасково, физикохимични, дактилоскопни, трасологични,
балистични, почеркови експертизи и техническо
изследване на документи.
Христо Славчев Кирчев – Хасково, техническо
изследване на документи, почеркови, трасологични и балистични експертизи.
Красимир Петров Цветков – Хасково, охрана
на обществения ред и борба с престъпността,
видеотехнически наблюдения.
1.5. Вид: Биометрични криминалистични
експертизи
Красимир Петров Цветков – Хасково, охрана
на обществения ред и борба с престъпността,
видеотехнически наблюдения.
2. Клас „Съдебномедицински експертизи“
2.1. Вид: Съдебномедицинска експертиза на
труп
Христо Димитров Еленски – Хасково, съдебна
медицина.
2.2. Вид: Съдебномедицинска експертиза на
телесни повреди
Христо Димитров Еленски – Хасково, съдебна
медицина.
Веселин Георгиев Карагеоргиев – Харманли,
лекар-ординатор, специалност „Хирургия“.
2.3. Вид: Съдебномедицинска експертиза за
установяване на родителския произход
Христо Димитров Еленски – Хасково, съдебна
медицина.
Мая Иванова Кичева – София, д-р по биохимия – специалност „Молекулярна и функционална
биохимия“, квалификация – „Биохимия – ензимен анализ, хроматографски и електрофоретични техники за разделяне на белтъци, блотинг,
имунохимични техники за детекция, фосфорилиране“, Молекулярна биология – ДНК и РНК
анализ чрез PCR.
Николай Гинчев Тюфекчиев – София, специалист молекулярна биология.
Борис Петров Шахов – София, съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския
произход, съдебномедицинска експертиза за идентификация на човек, специалност „Молекулярна
биология“, специализация „Микробиология“.
2.4. Вид: Съдебномедицинска експертиза за
идентификация на човек
Христо Димитров Еленски – Хасково, съдебна
медицина.
Мая Иванова Кичева – София, д-р по биохимия – специалност „Молекулярна и функционална
биохимия“, квалификация – „Биохимия – ензимен анализ, хроматографски и електрофоретични техники за разделяне на белтъци, блотинг,
имунохимични техники за детекция, фосфорилиране“, Молекулярна биология – ДНК и РНК
анализ чрез PCR.
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Николай Гинчев Тюфекчиев – София, специалист молекулярна биология.
Борис Петров Шахов – София, съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския
произход, съдебномедицинска експертиза за идентификация на човек, специалност „Молекулярна
биология“, специализация „Микробиология“.
2.5. Вид: Съдебномедицинска експертиза по
писмени доказателства
Христо Димитров Еленски – Хасково, съдебна
медицина.
Веселин Георгиев Карагеоргиев – Харманли,
лекар-ординатор, специалност „Хирургия“.
Мая Иванова Кичева – София, д-р по биохимия – специалност „Молекулярна и функционална
биохимия“, квалификация – „Биохимия – ензимен анализ, хроматографски и електрофоретични техники за разделяне на белтъци, блотинг,
имунохимични техники за детекция, фосфорилиране“, Молекулярна биология – ДНК и РНК
анализ чрез PCR.
Николай Гинчев Тюфекчиев – София, специалист молекулярна биология.
Борис Петров Шахов – служебен адрес: София,
съдебномедицинска експертиза за установяване
на родителския произход, съдебномедицинска
експертиза за идентификация на човек, специал
ност „Молекулярна биология“, специализация
„Микробиология“.
2.6. Вид: Съдебномедицинска експертиза за
телесно здраве
Христо Димитров Еленски – Хасково, съдебна
медицина.
3. Клас „Съдебна експертиза на психичното
състояние“
3.1. Вид: Съдебно-психиатрична експертиза
Йордан Павлов Михайлов – Хасково, психиатър.
3.2. Вид: Съдебно-психологична експертиза
Д-р Стефка Ангелова Дойкова – Димитровград, доктор по психология на труда и инженерна
психология, експерт психиатрично-психологични
експертизи.
Мария Стоянова Кирева – Хасково, психологконсултант, работа по случаи за превенция и
интервенция на синдрома родителско отчуждение, базисно обучение по позитивна психология.
Красимира Богданова Георгиева – Хасково,
магистър по психология, консултативна психология.
Деяна Димитрова Бонева – Хасково, магистър
по психология.
3.3. Вид: Съдебна психолого-психиатрична
експертиза
Д-р Стефка Ангелова Дойкова – Димитровград, доктор по психология на труда и инженерна
психология, експерт психиатрично-психологични
експертизи (само в състава на комплексна експертиза).
3.4. Вид: Съдебна експертиза на психичното
състояние по писмени данни
Йордан Павлов Михайлов – Хасково, психиатър.
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Д-р Стефка Ангелова Дойкова – Димитровград, доктор по психология на труда и инженерна
психология, експерт психиатрично-психологични
експертизи.
4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“
4.1. Вид: Съдебно-счетоводна експертиза
Елмон Жирай Дайлерян – Хасково, икономист-счетоводител, специалност „Счетоводна отчетност“, експерт-оценител на недвижими имоти.
Мария Лукова Цанева – Хасково, счетоводство
и контрол.
Кети Вълкова Райчева – Хасково, съдебносчетоводни и икономически експертизи.
Руска Милкова Кръстева – Хасково, счетоводител.
Снежанка Ненкова Ненкова – Хасково, счетоводител.
Костадинка Георгиева Ненова – Харманли,
експерт по съдебно-счетоводни и финансовоценови експертизи.
Мими Делчева Иванова – Димитровград, експерт съдебно-счетоводни експертизи, дипломиран
патентен специалист.
Красимира Кирилова Иванова – Харманли,
експерт съдебно-счетоводни експертизи.
Мария Райчева Крайчева – Харманли, специалист „Счетоводство и контрол“ и „Финанси“.
Калин А лександров Найденов – Хасково,
счетоводни и общоикономически експертизи.
Станка Христова Желева-Корцанова, с. Горски извор, област Хасково, съдебно-счетоводни
и финансово-ценови експертизи.
Иван Григоров Петрунов – Хасково, магистър
по счетоводство и контрол, професионална квалификация „Съдебно-счетоводен експерт“ – лицензиран оценител на недвижими имоти, сертифициран оценител на търговски предприятия и
вземания от КНОБ, притежава удостоверение за
достъп до класифицирана информация.
Огн ян Николов Бюлбюлев – Свиленг рад,
икономист-счетоводител, специалист банки и
банково дело, експерт-оценител на машини и
съоръжения, активи – движимо имущество, експерт-оценител на земеделски земи и трайните
насаждения, експерт-оценител на недвижими
имоти и строит елството, съдебно-стокови експертизи, съдебно-финансови експертизи, съдебно-счетоводни експертизи, съдебно-митнически
експертизи.
Стефани я Добрева Иванова – Харман ли,
икономист, оценка на държавни предприятия.
Елена Атанасова Вълчева – Димитровград,
специалист ТРЗ.
Славяна Христозова Господинова – Харманли,
финансово-икономическа и стокова експертиза.
Мариана Димова Ангелова – Димитровград,
експерт по съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи, оценител на движими вещи
и недвижими имоти и други активи – машини и
съоръжения, оценител на земеделски земи, оценка
на бижута и скъпоценни камъни.
Дарина Георгиева Кафтанска – Хасково, специалист по банково дело, финанси, застраховане,
счетоводна дейност и финансов контрол.
Димо Иванов Бояджиев – Димитровград, съдебно-счетоводни и съдебно-стокови експертизи.
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Шинко Георгиев Забунов – Хасково, икономист-счетоводител, експерт по съдебно-счетоводни
и финансово-ценови експертизи, експерт по цени
и ценообразуване (оценки на движими и недвижими ДМА, включително земи, терени и сгради).
Миглена Велинова Велинова – Хасково, икономист, съдебно-счетоводни експертизи.
Миглена Евгениева Атанасова – Димитровград, съдебно-счетоводен експерт.
Величка Иванова Тодорова – Хасково, икономика и организация на материално-техническото
снабдяване, нормиране и ефективно използване
на материалите.
Светослава Николова Стоянова – Хасково,
магистър по международни икономически отношения, аграрна икономика.
Иван Иванов Георгиев – Хасково, икономистсчетоводител.
Милена Георгиева Тодорова – Хасково, икономист по транспорта.
Харалан Георгиев Василев – Хасково, икономист-счетоводител, видове експертизи: „Съдебносчетоводни експертизи“ и „Съдебна финансовоикономическа експертиза“.
Дечко Атанасов Атанасов – Хасково, икономист, специалност „Статистика“, вид експертизи:
„Съдебно-счетоводни експертизи“.
Милена Горанова Зетова – Димитровград,
икономист-счетоводител.
Димка Георгиева Георгиева – Харманли, икономист-счетоводител.
Николай Огнянов Бюлбюлев – Свиленград,
счетоводител, оценител на машини и съоръжения,
активи – движимо имущество, автотехническа
експертиза.
Маргарита Миткова Попова – Стара Загора,
банково, застрахователно и осигурително дело,
финанси, счетоводство.
Изабела Константинова Николова – Кърджали, банки и банково дело.
Йорданка Тончева Кавръкова – Кърджали,
икономика и организация на вътрешната търговия; счетоводство.
Руска Динева Тодорова – Димитровград, икономист, съдебно-счетоводен експерт, оценител на
цели предприятия.
Иванка Колева Вълкова – Димитровград,
стопанско управление и администрация; счетоводство, финанси и контрол.
Розалина Петрова Георгиева – Хасково, икономист – организатор на промишленото производство, счетоводител.
Недялко Георгиев Думанов – Хасково, прогнозиране и планиране на икономически системи,
икономист, банков служител.
Николай Тодоров Стайков – Хасково, икономист.
Иванка Славчева Янкова – Димитровград,
икономист, счетоводител.
Жулиета Михайлова Ламбова – Хасково, икономика и организация на вътрешната търговия,
счетоводител.
Таня Ганчева Ангелова – Димитровград, счетоводство и контрол.
Мария Ганчева Кръстева – Харманли, икономист, счетоводител.
Милена Георгиева Пашинова-Иванова – Хас
ково, икономика и управление на индустрията,
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оценка права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения.
Митко Ангелов Иванов – Хасково, счетоводство и контрол, организатор продажби.
Румяна Илиева Бончева – Хасково, икономист,
финанси и кредит.
Теодора Недялкова Маркова – Хасково, счетоводство и контрол, счетоводител.
Ася Младенова Котетерова – Хасково, икономист-счетоводител, специалност „Счетоводна
отчетност“.
Иванка Канева Иванова – с. Брод, община
Димитровград, област Хасково, икономист-счетоводител, специалност „Счетоводство и контрол“,
допълнителна квалификация „Финанси“.
Марина Стаменова Митева – Хасково, магистър, специалност „Счетоводство и контрол“.
Елена Йорданова Еленкова – Любимец, област Хасково, магистър икономист, специалност
„Счетоводство и контрол“.
4.2. Вид: Съдебна финансово-икономическа
експертиза
Елмон Жирай Дайлерян – Хасково, икономист-счетоводител, специалност „Счетоводна отчетност“, експерт-оценител на недвижими имоти.
Мария Лукова Цанева – Хасково, счетоводство
и контрол.
Кети Вълкова Райчева – Хасково, съдебносчетоводни и икономически експертизи.
Руска Милкова Кръстева – Хасково, счетоводител.
Снежанка Ненкова Ненкова – Хасково, счетоводител.
Костадинка Георгиева Ненова – Харманли,
експерт по съдебно-счетоводни и финансовоценови експертизи.
Красимира Кирилова Иванова – Харманли,
експерт съдебно-счетоводни експертизи.
Калин А лександров Найденов – Хасково,
счетоводни и общоикономически експертизи.
Станка Христова Желева-Корцанова, с. Горски извор, област Хасково, съдебно-счетоводни
и финансово-ценови експертизи.
Иван Григоров Петрунов – Хасково, магистър
по счетоводство и контрол, професионална квалификация „Съдебно-счетоводен експерт“ – лицензиран оценител на недвижими имоти, сертифициран оценител на търговски предприятия и
вземания от КНОБ, притежава удостоверение за
достъп до класифицирана информация.
Огнян Николов Бюлбюлев – Свиленград, икономист-счетоводител, специалист банки и банково
дело, експерт-оценител на машини и съоръжения,
активи – движимо имущество, експерт-оценител
на земеделски земи и трайните насаждения,
експерт-оценител на недвижими имоти и строи
телството, съдебно-стокови експертизи, съдебно-финансови експертизи, съдебно-счетоводни
експертизи, съдебно-митнически експертизи.
Любомир Цветков Йотов – София, икономист,
специалност „Международни икономически отношения“, експерт по дела в областта на митническата и външнотърговска дейност, митнически режим
и процедури, митнически и валутни нарушения
и престъпления, митнически информационни
системи, вътреобщностни доставки и Интрастат
отчетност в ЕС, съдебно-счетоводни експертизи.
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Славяна Христозова Господинова – Харманли,
финансово-икономическа и стокова експертиза.
Мариана Димова Ангелова – Димитровград,
експерт по съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи, оценител на движими вещи
и недвижими имоти и други активи – машини и
съоръжения, оценител на земеделски земи, оценка
на бижута и скъпоценни камъни.
Владимир Георгиев Матеев – Хасково, инженер по горско стопанство.
Дарина Георгиева Кафтанска – Хасково, специалист по банково дело, финанси, застраховане,
счетоводна дейност и финансов контрол.
Шинко Георгиев Забунов – Хасково, икономист-счетоводител, експерт по съдебно-счетоводни
и финансово-ценови експертизи, експерт по цени
и ценообразуване (оценки на движими и недвижими ДМА, включително земи, терени и сгради).
Миглена Велинова Велинова – Хасково, икономист, съдебно-счетоводни експертизи.
Нено Тодоров Ненов – Харманли, оценка на
стоково-материални ценности и финансово-икономически анализи.
Миглена Евгениева Атанасова – Димитровград, съдебно-счетоводен експерт.
Виолета Ангелова Динкова – Хасково, финансово-счетоводна и правна дейност на фирмите.
Величка Иванова Тодорова – Хасково, икономика и организация на материално-техническото
снабдяване, нормиране и ефективно използване
на материалите.
Светослава Николова Стоянова – Хасково,
магистър по международни икономически отношения, аграрна икономика.
Иван Иванов Георгиев – Хасково, икономистсчетоводител.
Милена Георгиева Тодорова – Хасково, икономист по транспорта.
Харалан Георгиев Василев – Хасково, икономист-счетоводител, видове експертизи: „Съдебносчетоводни експертизи“ и „Съдебна финансовоикономическа експертиза“.
Димка Георгиева Георгиева – Харманли, икономист-счетоводител.
Николай Огнянов Бюлбюлев – Свиленград,
счетоводител, оценител на машини и съоръжения,
активи – движимо имущество, автотехническа
експертиза.
Маргарита Миткова Попова – Стара Загора,
банково, застрахователно и осигурително дело,
финанси, счетоводство.
Изабела Константинова Николова – Кърджали, банки и банково дело.
Йорданка Тончева Кавръкова – Кърджали,
икономика и организация на вътрешната търговия; счетоводство.
Руска Динева Тодорова – Димитровград, икономист, съдебно-счетоводен експерт, оценител на
цели предприятия.
Цветелина Тодорова Банева – Димитровград,
банково дело.
Розалина Петрова Георгиева – Хасково, икономист – организатор на промишленото производство, счетоводител.
Недялко Георгиев Думанов – Хасково, прогнозиране и планиране на икономически системи,
икономист, банков служител.
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Николай Тодоров Стайков – Хасково, икономист.
Иванка Славчева Янкова – Димитровград,
икономист, счетоводител.
Жулиета Михайлова Ламбова – Хасково, икономика и организация на вътрешната търговия,
счетоводител.
Таня Ганчева Ангелова – Димитровград, счетоводство и контрол.
Мария Ганчева Кръстева – Харманли, икономист, счетоводител.
Милена Георгиева Пашинова-Иванова – Хас
ково, икономика и управление на индустрията,
оценка права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения.
Митко Ангелов Иванов – Хасково, счетоводство и контрол, организатор продажби.
Румяна Илиева Бончева – Хасково, икономист,
финанси и кредит.
Ася Младенова Котетерова – Хасково, икономист-счетоводител, специалност „Счетоводна
отчетност“.
Иванка Канева Иванова – с. Брод, община
Димитровград, област Хасково, икономист-счетоводител, специалност „Счетоводство и контрол“,
допълнителна квалификация „Финанси“.
Марина Стаменова Митева – Хасково, магистър, специалност „Счетоводство и контрол“.
Елена Йорданова Еленкова – Любимец, област Хасково, магистър икономист, специалност
„Счетоводство и контрол“.
4.3. Вид: Съдебно-стокова експертиза
Мария Лукова Цанева – Хасково, счетоводство
и контрол.
Кети Вълкова Райчева – Хасково, съдебносчетоводни и икономически експертизи.
Костадинка Георгиева Ненова – Харманли,
експерт по съдебно-счетоводни и финансовоценови експертизи.
Мими Делчева Иванова – Димитровград, експерт съдебно-счетоводни експертизи, дипломиран
патентен специалист.
Красимира Кирилова Иванова – Харманли,
експерт съдебно-счетоводни експертизи.
Калин А лександров Найденов – Хасково,
счетоводни и общоикономически експертизи.
Иван Григоров Петрунов – Хасково, магистър
по счетоводство и контрол, професионална квалификация „Съдебно-счетоводен експерт“ – лицензиран оценител на недвижими имоти, сертифициран оценител на търговски предприятия и
вземания от КНОБ, притежава удостоверение за
достъп до класифицирана информация.
Огнян Николов Бюлбюлев – Свиленград, икономист-счетоводител, специалист банки и банково
дело, експерт-оценител на машини и съоръжения,
активи – движимо имущество, експерт-оценител
на земеделски земи и трайните насаждения,
експерт-оценител на недвижими имоти и строи
телството, съдебно-стокови експертизи, съдебно-финансови експертизи, съдебно-счетоводни
експертизи, съдебно-митнически експертизи.
Любомир Цветков Йотов – София, икономист, специалност „Международни икономически отношения“, експерт по дела в областта
на митническата и външнотърговската дейност,
митнически режим и процедури, митнически и
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валутни нарушения и престъпления, митничес
ки информационни системи, вътреобщностни
доставки и Интрастат отчетност в ЕС, съдебносчетоводни експертизи.
Славяна Христозова Господинова – Харманли,
финансово-икономическа и стокова експертиза.
Мариана Димова Ангелова – Димитровград,
експерт по съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи, оценител на движими вещи
и недвижими имоти и други активи – машини и
съоръжения, оценител на земеделски земи, оценка
на бижута и скъпоценни камъни.
Владимир Георгиев Матеев – Хасково, инженер по горско стопанство.
Димо Иванов Бояджиев – Димитровград, съдебно-счетоводни и съдебно-стокови експертизи.
Миглена Велинова Велинова – Хасково, икономист, съдебно-счетоводни експертизи.
Нено Тодоров Ненов – Харманли, оценка на
стоково-материални ценности и финансово-икономически анализи.
Миглена Евгениева Атанасова – Димитровград, съдебно-счетоводен експерт.
Величка Иванова Тодорова – Хасково, икономика и организация на материално-техническото
снабдяване, нормиране и ефективно използване
на материалите.
Светослава Николова Стоянова – Хасково,
магистър по международни икономически отношения, аграрна икономика.
Милена Горанова Зетова – Димитровград,
икономист-счетоводител.
Николай Огнянов Бюлбюлев – Свиленград,
счетоводител, оценител на машини и съоръжения,
активи – движимо имущество, автотехническа
експертиза.
Маргарита Миткова Попова – Стара Загора,
банково, застрахователно и осигурително дело,
финанси, счетоводство.
Иванка Колева Вълкова – Димитровград,
стопанско управление и администрация; счетоводство, финанси и контрол.
Недялко Георгиев Думанов – Хасково, прогнозиране и планиране на икономически системи,
икономист, банков служител.
Николай Тодоров Стайков – Хасково, икономист.
Иванка Славчева Янкова – Димитровград,
икономист, счетоводител.
Жулиета Михайлова Ламбова – Хасково, икономика и организация на вътрешната търговия,
счетоводител.
Таня Ганчева Ангелова – Димитровград, счетоводство и контрол.
Мария Ганчева Кръстева – Харманли, икономист, счетоводител.
Милена Георгиева Пашинова-Иванова – Хас
ково, икономика и управление на индустрията,
оценка права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения.
Митко Ангелов Иванов – Хасково, счетоводство и контрол, организатор продажби.
Румяна Илиева Бончева – Хасково, икономист,
финанси и кредит.
Иванка Канева Иванова – с. Брод, община
Димитровград, област Хасково, икономист-счетоводител, специалност „Счетоводство и контрол“,
допълнителна квалификация „Финанси“.
Марина Стаменова Митева – Хасково, магистър, специалност „Счетоводство и контрол“.
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Елена Йорданова Еленкова – Любимец, област
Хасково, магистър – икономист, специалност
„Счетоводство и контрол“.
5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“
5.1. Ви д: Съдебна ин женерно-тех ническа
експертиза
Петър Ангелов Венков – Хасково, машинен
инженер, оценител на търговски предприятия и
вземания, дялове и акции, оценител на недвижими
имоти, машини и съоръжения, земеделски земи
и трайни насаждения.
Михаил Ангелов Хаджиангелов – Хасково,
машинен инженер-електромеханик – минна електромеханика, оценител на машини и съоръжения.
Христо Асенов Араклиев – Хасково, специалност „Съобщителна и осигурителна техника и
системи“, квалификация – измерване в кабелни
линии и съоръжения, селищни и магистрални
кабелни линии, трафикът в съобщителните системи, обследване на енергийната ефективност на
сгради и сертифициране на сгради.
Петко Стоянов Петров – Хасково, машинен
инженер и експерт по автотехническа експертиза.
Недялко Атанасов Апостолов – Хасково, специалист автомобилен транспорт, трактори и коли,
инженерно-технически експертизи.
Станимир Костов Петров – Харманли, двигатели с вътрешно горене – машинен инженер.
Никола Тодев Делчев – Хасково, инженергеод езист, проектант, експерт-оценител на недвижими имоти и сгради – паметници на културата
на земеделски земи.
Лидия Пенчева Господинова – Хасково, строителен инженер и оценител на недвижими имоти.
Веселинка Лозева Русева-Ангелова – Хасково,
строителен инженер и оценител на недвижими
имоти.
Татяна Милкова Мирчева – Хасково, строи
телен инженер по транспортно строителство,
оценител недвижими имоти, земеделски земи и
трайни насаждения.
Димчо Стефанов Трендафилов – Харманли,
геодезист, строително-технически и оценъчни
експертизи.
Димитрия Минкова Желева – община Хасково, с. Динево, строителен инженер по промишлено
и гражданско строителство.
Стоян Николов Къналиев – Свиленград, машинен инженер, оценител на машини и съоръжения.
Петър Танев Ценов – Димитровград, оценител
машини и съоръжения, съдебна автотехническа
експертиза.
Инж. Албена Рускова Желязкова – Димит
ровг рад, ин женерно-тех ническ и експертизи,
други съдебни експертизи, оценител на машини
и съоръжения, оценител на недвижими имоти,
оценител на земеделски земи.
Инж. Светла Димитрова Стоилова – Хасково,
строителен инженер, оценител на недвижими
имоти, извършва оценяване на съответствието
на инвестиционните проекти и/или упражнява
строителен надзор.
Мариана Тодорова Тодорова – Хасково, икономист – организатор в строителството, строителен
инженер на транспортно строителство, оценка на
недвижими имоти.
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Ин ж. Дими т ринка Вла дими рова Ник лина – Хасково, строителен инженер по промишлено
и гражданско строителство.
Христо Димитров Щерев – Свиленград, специалност „Технология на машиностроенето и
металите“, квалификация „Дипломиран стопански ръководител“ (мениджър), вид експертизи:
„Съдебна инженерно-техническа експертиза“ и
„Съдебна инженерно-технологична експертиза“.
Инж. Драгомир Енев Колев – Хасково, магистър – инженер по геодезия, фотограметрия
и картография, оценител на недвижими имоти,
вписан в регистъра на правоспособните лица по
кадастър.
Тихомир Недев Георгиев – Хасково, инженергеодезист.
Василка Ангелова Димова – Хасково, специалност – архитект, оценител на недвижими имоти,
експерт-оценител на инвестиционен проект.
Маринка Василева Кавракирова – Хасково,
оценител на машини и съоръжения.
Тянко Манолов Хрингов – Димитровград,
двигатели с вътрешно горене.
Петър Ангелов Петров – Хасково, маркшайдерство и геодезия.
5.2. Вид: Съдебна автотехническа експертиза
Петко Стоянов Петров – Хасково, машинен
инженер и експерт по автотехническа експертиза.
Недялко Атанасов Апостолов – Хасково, специалист „Автомобилен транспорт, трактори и
коли“, инженерно-технически експертизи.
Христо Генов Русев – Хасково, специалист
„Двигатели с вътрешно горене“, автотехнически
и оценителни експертизи.
Станимир Костов Петров – Харманли, двигатели с вътрешно горене – машинен инженер.
Стоян Николов Къналиев – Свиленград, машинен инженер, оценител на машини и съоръжения.
Петър Танев Ценов – Димитровград, оценител
машини и съоръжения, съдебна автотехническа
експертиза.
Любомир Щерев Милушев – Хасково, експлоа
тация на автотранспортна техника.
Грозю Иванов Митев – Хасково, автоекспертизи и оценки.
Недялко Христозов Иванов – Харманли, преподавател-инструктор.
Николай Огнянов Бюлбюлев – Свиленград,
счетоводител, оценител на машини и съоръжения,
активи – движимо имущество, автотехническа
експертиза.
Илиян Димитров Павлов – Димитровград,
застраховане и социално дело, автотехническа
експертиза и пазарна стойност.
Николай Александров Савов – Стара Загора,
строителен инженер, автотехнически експерт.
5.3. Вид: Съдебна инженерно-технологична
експертиза
Петко Стоянов Петров – Хасково, машинен
инженер и експерт по автотехническа експертиза.
Недялко Атанасов Апостолов – Хасково, специалист „Автомобилен транспорт, трактори и
коли“, инженерно-технически експертизи.
Станимир Костов Петров – Харманли, двигатели с вътрешно горене – машинен инженер.
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Димитрия Минкова Желева – община Хасково, с. Динево, строителен инженер по промишлено
и гражданско строителство.
Стоян Николов Къналиев – Свиленград, машинен инженер, оценител на машини и съоръжения.
Петър Танев Ценов – Димитровград, оценител
машини и съоръжения, съдебна автотехническа
експертиза.
Ин ж. Дими т ринка Вла дими рова Ник лина – Хасково, строителен инженер по промишлено
и гражданско строителство.
Христо Димитров Щерев – Свиленград, специалност „Технология на машиностроенето и
металите“, квалификация „Дипломиран стопански ръководител“ (мениджър), вид експертизи:
„Съдебна инженерно-техническа експертиза“ и
„Съдебна инженерно-технологична експертиза“.
5.4. Вид: Съдебна компютърно-техническа
експертиза
Златка Василева Игнатова – Хасково, инженер
по електроника и автоматика, оценка на машини и съоръжения, експерт-оценител на машини,
сгради, съоръжения и оборотни средства.
5.5. Вид: Съдебна строителнотехническа експертиза
Лидия Пенчева Господинова – Хасково, строителен инженер и оценител на недвижими имоти.
Веселинка Лозева Русева-Ангелова – Хасково,
строителен инженер и оценител на недвижими
имоти.
Татяна Милкова Мирчева – Хасково, строи
телен инженер по транспортно строителство,
оценител недвижими имоти, земеделски земи и
трайни насаждения.
Екатерина Александрова Стоева – Хасково,
инженер – промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценка на недвижими имоти.
Димчо Стефанов Трендафилов – Харманли,
геодезист, строителнотехнически и оценъчни
експертизи.
Димитрия Минкова Желева – община Хасково, с. Динево, строителен инженер по промишлено
и гражданско строителство.
Емилия Димитрова Пенева – Димитровград,
архитект, проектант.
Инж. Албена Рускова Желязкова – Димит
ровг рад, ин женерно-тех ническ и експертизи,
други съдебни експертизи, оценител на машини
и съоръжения, оценител на недвижими имоти,
оценител на земеделски земи.
Инж. Светла Димитрова Стоилова – Хасково,
строителен инженер, оценител на недвижими
имоти, извършва оценяване на съответствието
на инвестиционните проекти и/или упражнява
строителен надзор.
Мариана Тодорова Тодорова – Хасково, икономист – организатор в строителството, строителен
инженер на транспортно строителство, оценка на
недвижими имоти.
Ин ж. Дими т ринка Вла дими рова Ник лина – Хасково, строителен инженер по промишлено
и гражданско строителство.
Тихомир Недев Георгиев – Хасково, инженергеодезист.
Петър Ангелов Петров – Хасково, маркшайдерство и геодезия.
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5.6. Вид: Съдебно-пожаротехническа експертиза
Тодор Богданов Крайчев – Харманли, противопожарна техника и безопасност.
5.7. Вид: Съдебно-енергийна експертиза
Стоян Николов Къналиев – Свиленград, машинен инженер, оценител на машини и съоръжения.
6. Клас „Съдебно-биологични експертизи“
6.1. Вид: Съдебно-ботаническа експертиза
Петьо Косев Иванов – Димитровград, експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски
земи, инженер-агроном, специалист – маркетинг
и мениджмънт.
Васил Петров Петров – Харманли, агрономполевъд.
6.2. Вид: Съдебно-зоологическа експертиза
Симеон Асенов Ванчев – Хасково, ветеринарен лекар.
6.3. Вид: Съдебно-микробиологична експертиза
6.4. Вид: Съдебно-ентомологична експертиза
Петьо Косев Иванов – Димитровград, експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски
земи, инженер-агроном, специалист – маркетинг
и мениджмънт.
Васил Петров Петров – Харманли, агрономполевъд.
6.5. Вид: Съдебно-екологична експертиза
Петьо Косев Иванов – Димитровград, експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски
земи, инженер-агроном, специалист – маркетинг
и мениджмънт.
Васил Петров Петров – Харманли, агрономполевъд.
7. Клас „Експертизи на материали, вещества
и изделия“
7.1. Вид: Съдебно-химическа експертиза
Мая Иванова Кичева – София, д-р по биохимия – специалност „Молекулярна и функционална
биохимия“, квалификация – „Биохимия – ензимен анализ, хроматографски и електрофоретични техники за разделяне на белтъци, блотинг,
имунохимични техники за детекция, фосфорилиране“, молекулярна биология – ДНК и РНК
анализ чрез PCR.
Михаил Цветков Маринов – Бяла Слатина,
област Враца, инженер-химик (контрол на качеството на течните горива).
7.2. Вид: Съдебно-физическа експертиза
Петко Стоянов Петров – Хасково, машинен
инженер и експерт по автотехническа експертиза.
Мариана Тодорова Тодорова – Хасково, икономист – организатор в строителството, строителен
инженер на транспортно строителство, оценка на
недвижими имоти.
7.3. Вид: Съдебна физикохимическа експертиза
8. Клас „Съдебни селскостопански експертизи“
8.1. Вид: Съдебна ветеринарномедицинска
експертиза
Делчо Петров Дойков – Харманли, ветеринарен техник.
Симеон Асенов Ванчев – Хасково, ветеринарен лекар.
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8.2. Вид: Съдебно-агротехническа експертиза
Петьо Косев Иванов – Димитровград, експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски
земи, инженер-агроном, специалист – маркетинг
и мениджмънт.
Стефан Любенов Вангелов – Хасково, специалност „Икономика и организация на промишленото
производство“ – съдебно-стокови експертизи,
агроном, оценител на земеделски земи, трайни
насаждения и земеделска продукция.
Васил Петров Петров – Харманли, агрономполевъд.
9. Клас „Съдебно-изкуствоведски експертизи“
Татяна Христова Форева – София, специалност
„Керамика“, допълнителна квалификация – художник, в областта на скулптура, графика, живопис, приложно изкуство, иконография, стари
предмети с художествена стойност.
10. Клас „Оценителни експертизи“
Кети Вълкова Райчева – Хасково, съдебно-счетоводни и икономически експертизи, оценителна
експертиза на ДМА (движими вещи).
Иван Григоров Петрунов – Хасково, магистър
по счетоводство и контрол, професионална квалификация „Съдебно-счетоводен експерт“ – лицензиран оценител на недвижими имоти, сертифициран оценител на търговски предприятия и
вземания от КНОБ, притежава удостоверение за
достъп до класифицирана информация.
Огн ян Николов Бюлбюлев – Свиленг рад,
икономист-счетоводител, специалист банки и
банково дело, експерт-оценител на машини и
съоръжения, активи – движимо имущество, експерт-оценител на земеделски земи и трайните
насаждения, експерт-оценител на недвижими
имоти и строит елството, съдебно-стокови експертизи, съдебно-финансови експертизи, съдебно-счетоводни експертизи, съдебно-митнически
експертизи.
Стефани я Добрева Иванова – Харман ли,
икономист, оценка на държавни предприятия.
Мариана Димова Ангелова – Димитровград,
експерт по съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи, оценител на движими вещи
и недвижими имоти и други активи – машини и
съоръжения, оценител на земеделски земи, оценка
на бижута и скъпоценни камъни.
Иванка Борисова Христова – Хасково, лицензиран оценител на недвижими имоти.
Шинко Георгиев Забунов – Хасково, икономист-счетоводител, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи, експерт
по цени и ценообразуване (оценки на движими
и недвижими ДМА, включително земи, терени
и сгради) – оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения.
Нено Тодоров Ненов – Харманли, оценка на
стоково-материални ценности и финансово-икономически анализи.
Петър Ангелов Венков – Хасково, машинен
инженер, оценител на търговски предприятия и
вземания, дялове и акции, оценител на недвижими
имоти, машини и съоръжения, земеделски земи
и трайни насаждения.
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Михаил Ангелов Хаджиангелов – Хасково,
машинен инженер-електромеханик – минна електромеханика, оценител на машини и съоръжения.
Недялко Атанасов Апостолов – Хасково, специалист „Автомобилен транспорт, трактори и
коли“, инженерно-технически експертизи.
Станимир Костов Петров – Харманли, двигатели с вътрешно горене – машинен инженер.
Никола Тодев Делчев – Хасково, инженер-гео
дезист, проектант, експерт-оценител на недвижими
имоти и сгради – паметници на културата на
земеделски земи.
Лидия Пенчева Господинова – Хасково, строителен инженер и оценител на недвижими имоти.
Веселинка Лозева Русева-Ангелова – Хасково,
строителен инженер и оценител на недвижими
имоти.
Татяна Милкова Мирчева – Хасково, строи
телен инженер по транспортно строителство,
оценител недвижими имоти, земеделски земи и
трайни насаждения.
Екатерина Александрова Стоева – Хасково,
инженер – промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценка на недвижими имоти.
Димчо Стефанов Трендафилов – Харманли,
геодезист, строително-технически и оценъчни
експертизи.
С т оя н Н и колов Къна л иев – С ви лен г ра д,
машинен инженер, оценител на машини и съо
ръжения.
Марияна Христова Иванова – Димитровград,
оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения.
Петър Танев Ценов – Димитровград, оценител
машини и съоръжения, съдебна автотехническа
експертиза.
Грозю Иванов Митев – Хасково, автоекспертизи и оценки, оценка стойността на автомобили
и оценка щети на автомобили.
Инж. Албена Рускова Желязкова – Димит
ровград, инженерно-технически експертизи, други
съдебни експертизи, оценител на машини и съоръжения (без леки коли), оценител на недвижими
имоти (без паметници на културата), оценител
на земеделски земи (без гори).
Инж. Светла Димитрова Стоилова – Хасково,
строителен инженер, оценител на недвижими
имоти, извършва оценяване на съответствието
на инвестиционните проекти и/или упражнява
строителен надзор.
Мариана Тодорова Тодорова – Хасково, икономист – организатор в строителството, строителен
инженер на транспортно строителство, оценка на
недвижими имоти.
Златка Василева Игнатова – Хасково, инженер
по електроника и автоматика, оценка на машини и съоръжения, експерт-оценител на машини,
сгради, съоръжения и оборотни средства.
Ин ж. Дими т ринка Вла дими рова Ник лина – Хасково, оценител на недвижими имоти.
Христо Димитров Щерев – Свиленград, специалност „Технология на машиностроенето и
металите“, квалификация „Дипломиран стопански ръководител“ (мениджър), вид експертизи:
„Съдебна инженерно-техническа експертиза“ и
„Съдебна инженерно-технологична експертиза“.

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 9

Нели Христова Енчева – Димитровград, специалност „Машини и апарати за ХВП“, квалификация „Оценител на недвижими имоти“.
Инж. Драгомир Енев Колев – Хасково, магистър – инженер по геодезия, фотограметрия
и картография, оценител на недвижими имоти,
вписан в регистъра на правоспособните лица по
кадастър.
Маринка Василева Кавракирова – Хасково,
оценител на движими вещи, машини и съоръжения.
Николай Огнянов Бюлбюлев – Свиленград,
счетоводител, оценител на машини и съоръжения,
активи – движимо имущество, автотехническа
експертиза.
Стефан Любенов Вангелов – Хасково, специалност „Икономика и организация на промишленото
производство“ – съдебно-стокови експертизи,
агроном, оценител на земеделски земи, трайни
насаждения и земеделска продукция – оценител
на земи, гори, трайни насаждения, всички видове
селскостопанска продукция, всичко, свързано със
селското стопанство.
Татяна Христова Форева – Хасково, специалност „Керамика“, допълнителна квалификация – художник, в областта на скулптура, графика,
живопис, приложно изкуство, иконография, стари
предмети с художествена стойност – оценка на
произведения на изкуството.
Иван Стойков Иванов – Хасково, инженер по
промишлено и гражданско строителство, оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения
(движими вещи), вид експертизи: „Съдебна финансово-икономическа експертиза“.
Петьо Косев Иванов – Димитровград, експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски
земи, инженер-агроном, специалист – маркетинг
и мениджмънт.
Валентина Димитрова Димитрова – Харманли, златар, външнотърговски сделки с благородни
метали и скъпоценни камъни, изкупуване на
изделия от благородни метали и скъпоценни
камъни, изработка, преработка и ремонт на благородни метали и скъпоценни камъни, продажба
на изделия от благородни метали и скъпоценни
камъни от местно производство и внос.
Руска Динева Тодорова – Димитровград, икономист, съдебно-счетоводен експерт, оценител на
цели предприятия.
Милена Георгиева Пашинова-Иванова – Хас
ково, икономика и управление на индустрията,
оценка права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения.
11. Клас „Други съдебни експертизи“
Мая Иванова Кичева – София, д-р по биохимия – специалност „Молекулярна и функционална
биохимия“, квалификация – „Биохимия – ензимен
анализ, хроматографски и електрофоретични
техники за разделяне на белтъци, блотинг, имунохимични техники за детекция, фосфорилиране“,
молекулярна биология – ДНК и РНК анализ чрез
PCR, 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 (ГМО), с молекулярногенетични методи, експертиза по писмени данни.
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Николай Гинчев Тюфекчиев – София, специалист молекулярна биология.
Борис Петров Шахов – София, съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход, съдебномедицинска експертиза
за идентификация на човек, специалност „Молекулярна биология“, специализация „Микробиология“.
Владимир Георгиев Матеев – Хасково, инженер по горско стопанство, съдебна лесотехническа
експертиза.
Мариана Димова Ангелова – Димитровград,
експерт по съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи, оценител на движими вещи
и недвижими имоти и други активи – машини и
съоръжения, оценител на земеделски земи, оценка
на бижута и скъпоценни камъни.
Мими Делчева Иванова – Димитровград, експерт съдебно-счетоводни експертизи, дипломиран
патентен специалист, оценител на търговски
марки.
Мариана Тодорова Тодорова – Хасково, икономист – организатор в строителството, строителен
инженер на транспортно строителство, оценка на
недвижими имоти.
Станка Николова Василева – Хасково, социално подпомагане и услуги.
Петко Генчев Колев – Хасково, минен техник,
проектант на взривни работи втора степен.
Красимир Петров Цветков – Хасково, охрана
на обществения ред и борба с престъпността,
видеотехнически наблюдения.
СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за
съдебния район на Окръжния съд – Хасково,
и Административния съд – Хасково, за 2018 г.
І. Съдебни преводачи от английски език на български език и от български език на английски език:
Маргарита Георгиева Миткова – Хасково.
Нели Стоянова Георгиева – Свиленград.
Красимира Петева Паскасио Марте – Хасково.
ІІ. Съдебни преводачи от немски език на български
език и от български език на немски език:
Албена Василева Димитрова – Хасково.
Стефан Крумов Арнаудов – Хасково.
Красимира Петева Паскасио Марте – Хасково.
ІІІ. Съдебни преводачи от френски език на български език и от български език на френски език:
Нели Стоянова Георгиева – Свиленград.
Марияна Иванова Коджаниколова – Хасково.
ІV. Съдебни преводачи от италиански език на български език и от български език на италиански език:
Марияна Иванова Коджаниколова – Хасково.
V. Съдебни преводачи от гръцки език на български
език и от български език на гръцки език:
Албена Василева Димитрова – Хасково.
VІ. Съдебни преводачи от турски език на български
език и от български език на турски език:
Шахин Нешат Юсеин – Джебел.
Исман Ахмедова Местанова – Хасково.
Мюмюн Кадир Местан – Хасково.
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VІІ. Съдебни преводачи от арабски език на български език и от български език на арабски език:
Таха Абдул-Кадер Хусеин-Абдулла – Хасково.
Абир Закка Мохамад Каяли – Свиленград.
VIII. Съдебни преводачи от персийско-дарийски
език на български език и от български език на персийско-дарийски език:
Мохамад Наджиб Хамнауа – Пловдив.
IX. Съдебни преводачи от полски език на български
език и от български език на полски език:
Десислава Янушова Желязкова – София.
981
83. – Националната агенция за приходите,
Териториа лна дирек ци я – Софи я, ди рек ци я
„Събиране“, на основание чл. 239, ал. 2 ДОПК с
постановление за възлагане на недвижим имот
изх. № С170022-091-0000328 от 26.07.2017 г. възлага
на Йоланда Димитрова Пеева с постоянен адрес
с. Трудовец, ул. Петко Златарски № 10, община
Ботевград, следния недвижим имот: урегулиран
поземлен имот, намиращ се в с. Трудовец, община Ботевград, Софийска област, представляващ
парцел XII-1632 в квартал 50 по регулационния
план на селото, с урегулирана площ 813 кв. м,
с уредени регулационни сметки, при съседи по
нотариален акт: улица, завод „Възход“, Лиляна
и Снежана Пенчеви, Цветан Атанасов Цолов, а
по скица: улица, парцел VII-1632, парцел Х-1633,
парцел XI-1631, съгласно нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 60, том II, peг.
№ 2311, дело № 232 от 2007 г., вписан в Службата
по вписванията – Ботевград, с № от вх. peг. 8 от
14.06.2007 г., № от дв. вх. peг. 1324 от 14.06.2007 г.,
акт № 156, том V, дело № 1078/2007 г., заедно
с построената в него масивна сграда на един
етаж за производство на хляб, тестени закуски
и магазин за хранителни стоки със застроена
площ 196,5 кв. м, с административен адрес ул.
Цар Освободител № 2А, с. Трудовец, община
Ботевград, Софийска област.
1101
92. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – София, офис Благоевград, на основание чл. 253 ДОПК с постановление
за възлагане на недвижим имот № С170001-0910000709 от 28.12.2017 г. възлага на „КОРОНА
ИТ“ – ООД, с ЕИК 204894457 следния недвижим
имот: застроен урегулиран поземлен имот ІІ с пл.
№ 1643 в кв. 119 по плана на гр. Якоруда, област
Благоевград, целият с площ 16 418 кв. м, при
граници и съседи по скица: УПИ-ІІІ, УПИ-ІV,
и двата в кв. 119, и улица, ведно с построените
в имота сгради: „А“ Административно-битова
сграда (двуетажна и приземен етаж) с разгъната
застроена площ 972 кв. м; „Б“ Част от инженерен
корпус със застроена площ 170 кв. м, представляваща 170/975 идеални части от общата застроена
площ; „В“ Корпус 1 (едноетажна масивна сграда)
със застроена площ 6318 кв. м; „Г“ Пропуск със
застроена площ 15 кв. м, с административен адрес
гр. Якоруда, община Якоруда, област Благоевград,
ул. Цар Борис ІІІ № 248. Собствеността преминава
у купувача от датата на постановлението, което
е вписано в Агенцията по вписванията, Служба
по вписванията – Разлог.
1162
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181. – Великотърновският университет „Св. св. Кирил и Методий“ преобявява конкурси за прием
и обучение на докторанти за учебната 2017/2018 г., както следва:
Места, финансирани от държавата:
Шифър

Области на висше образование, професионални направления
и докторски програми

1

2

1
1.2

Форми на обучение
редовна

задочна

3

4

Педагогически науки
Педагогика
Теория на възпитанието и дидактика
Теория на възпитанието и дидактика (Предучилищна педагогика)

1.3

1
1

Педагогика на обучението по ...
Методика на обучението по бит и техника

1

Методика на обучението по музика

1

Методика на обучението по чужд език (английски език)

1

Методика на обучението по изобразително изкуство (Методика на обучението по изобразително изкуство в детската градина)

1

Теория и методика на физическото възпитание и спортна тренировка
2
2.1

2.2

4

Хуманитарни науки
Филология
Българска литература (между двете войни)

1

Българска литература (Възрожденска литература)

1

Българска литература (Съвременна българска литература)

1

Българска литература (Историческа поетика на новата българска литература)

1

Славянски езици (Съвременен руски език – Морфология)

1

Общо и сравнително езикознание

1

История и археология
Стара история (История на Стария свят)

1

Средновековна обща история

1

Средновековна обща история (История на Византия и средновековна
история на балканските народи)

1

История на България (Нова история на България ХVІІІ – ХІХ в. –
Възраждане)
История на България (Нова история на България 1878 – 1944 г.)

2.3

1
1

История на България (История на българските земи през XV – XVII век)

1

История на България (Средновековна българска история)

1

Философия
История на философията (Източна философия)

2.4

1

1

Религия и теология
Теология (Стар завет)

1

Теология (Християнска етика)

1

Теология (Християнска философия)

1

Теология (История на българската православна църква)

1

Теология (Религиозно образование)

1

С Т Р.
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и докторски програми

1
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2

Форми на обучение
редовна

задочна

3

4

Социални, стопански и правни науки
Психология
Педагогическа и възрастова психология

3.3

2

Социална психология

1

2

Обща психология

1

2

Политически науки
Политология

3.4

1

Социални дейности
Организация и управление извън сферата на материалното производство
(социални дейности)

3.6

3.8

2

Право
Гражданско и семейно право

2

Наказателно право

1

Административно право и административен процес

2

Конституционно право (Конституционно право на Република България)

1

1

Финансово право

1

2

Теория на държавата и правото

1

Международно право и международни отношения

1

Граждански процес

1

История на правото (Римско частно право)

1

Икономика
Политическа икономия

4
4.4

1

Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (финанси)

1

1

Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност

1

1

Природни науки, математика и информатика
Науки за Земята
Социално-икономическа география (Регионално развитие)

4.6

1

Информатика и компютърни науки
Информатика

1
Общо:

В срок 2 месеца от датата на обнародването в
„Държавен вестник“ кандидатите подават следните документи на хартиен и електронен (CD)
носител: заявление до ректора; автобиография;
копие на диплома с приложението за придобитата образователно-квалификационна степен
„бакалавър“ и копие на диплома с приложението
или уверение за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ (оригиналите се
представят за сравнение); допустими са и други
документи, удостоверяващи техните интереси

25

37

и постижения в научната област. Приемът се
извършва в отдел „Докторанти“, каб. 505 – ВТУ,
ректорат. За справки и повече информация: тел.
062/618-312 и на сайта на ВТУ: www.uni-vt.bg.
1204
169. – Пловдивският университет „Паисий
Хилендарски“ преобявява конкурси за учебната
2017/2018 г. за редовни и задочни докторанти
съгласно Решение № 236 от 27.04.2017 г. на Министерския съвет, както следва:
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Област на висше образование, професионално
направление, докторска програма

1.

Педагогически науки

1.3.

Педагогика на обучението по ...

Образователна и научна
степен „доктор“
редовно

задочно

1

Методика на обучението по информатика и информационни
технологии

-

2

2

Методика на обучението по физика

-

1

2

2

1

-

ІІІ.

3.

Социални, стопански и правни науки

3.3.

Политически науки

1

Политически науки
3.7.

1

Администрация и управление
Социално управление

3.8.

Икономика

1

Финанси и счетоводство

2

2

2

Политическа икономия

-

2

3

История на икономическите учения

1

1

4

Икономика и управление (индустрия)

1

1

ІV.

4.

Природни науки, математика и информатика

4.2.

Химически науки

1

Аналитична химия

1

-

2

Органична химия

2

-

3

-

6

2

19

13

4.5.
1

Математически анализ
4.6.

1

Математика
Информатика и компютърни науки
Информатика
ОБЩО:

За участие в конкурсите се подават следните документи: 1. молба до ректора по образец
(изтегля се от интернет страницата на университета); 2. автобиография – европейски формат;
3. дипломи за придобити образователно-квалификационни степени „бакалавър“ и „магистър“ с
приложенията (оригинал и копие) или нотариално
заверени копия от тях; 4. документ за признато
висше образование (ОКС „магистър“), ако то е
придобито в чужбина; 5. други документи, удостоверяващи интересите и постиженията в съответната научна област; 6. квитанция за внесена
такса за явяване на конкурсен изпит – 50 лв., и
20 лв. за всеки следващ изпит; таксите се внасят
в офиса на „УниКредит Булбанк“, намиращ се в
сградата на Пловдивския университет „Паисий
Хилендарски“, ректорат. Срок за подаване на
документите: 2 месеца от датата на обнародването в „Държавен вестник“ на адрес: Пловдив,
ул. Цар Асен № 24, стая № 123, тел.: 032/261 406.
1166
298. – Медицинският университет – Пловдив, обявява конкурси за академична длъжност
главен асистент в област на висше образование
7. Здравеопазване и спорт, професионално на-

правление 7.1. Медицина, научни специалности:
„Ревматология“ към Катедра по пропедевтика на
вътрешните болести – един; „Ендокринология“ за
секция „Ендокринология“ към Втора катедра по
вътрешни болести за нуждите на преподаването
на английски език – двама; „Урология“ към катед
ра „Урология и обща медицина“ – един, всички
към Медицинския факултет; професион ално
направление 7.2. Стоматология, научна специалност „Терапевтична стоматология“ към катедра
„Образна диагностика, дентална алергология и
физиотерапия“ за нуждите на преподаването на
дисциплината „Дентална образна диагностика“ – един за Факултет по дентална медицина,
всички със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Справки и документи – в
ректората, отдел „Човешки ресурси“, бул. Васил
Априлов № 15А, 4002 Пловдив, тел. (032) 602-403.
1102
128. – Шуменският университет „Епископ
Константин Преславски“ преобявява следните
докторантури за учебната 2017/2018 г. със срок за
подаване на документи 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“:

С Т Р.
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Форма на
Брой
обучение

Докторантура
Докторска програма Управление на образованието от професионално направление
1.1. Теория и управление на образованието, област на висше образование 1. Педагогически науки

задочна

1

Докторска програма История на педагогиката и българското образование от професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки

задочна

1

Докторска програма Предучилищна педагогика от професионално направление
1.2. Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки

задочна

1

редовна
задочна

1
1

Докторска програма Методика на обучението по математика и информатика от
професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, област на висше
образование 1. Педагогически науки

задочна

1

Докторска програма Българска литература (Най-нова българска литература)
от професионално направление 2.1. Филология, област на висше образование
2. Хуманитарни науки

задочна

1

Докторска програма Германски езици (Английски език – Съвременен английски
език) от професионално направление 2.1. Филология, област на висше образование
2. Хуманитарни науки

редовна

1

Докторска програма Археология (Средновековна българска археология) от професионално направление 2.2. История и археология, област на висше образование
2. Хуманитарни науки

редовна

1

редовна

1

задочна

2

Докторска програма Органична химия от професионално направление 4.2. Химически науки, област на висше образование 4. Природни науки, математика и
информатика

редовна

1

Докторска програма Екология и опазване на околната среда от професионално
направление 4.3. Биологически науки, област на висше образование 4. Природни
науки, математика и информатика

задочна

1

Докторска програма Изчислителна математика от професионално направление
4.5. Математика, област на висше образование 4. Природни науки, математика и
информатика

задочна

1

Докторска програма Информатика от професионално направление 4.6. Информатика
и компютърни науки, област на висше образование 4. Природни науки, математика
и информатика

задочна

1

Докторска програма Организационна сигурност от професионално направление 9.1.
Национална сигурност, област на висше образование 9. Сигурност и отбрана

задочна

2

Докторска програма Административна сигурност от професионално направление
9.1. Национална сигурност, област на висше образование 9. Сигурност и отбрана

задочна

1

Докторска програма Социална педагогика от професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки

Докторска програма Организация и управление извън сферата на материалното
производство (Социални дейности) от професионално направление 3.4. Социални
дейности, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки

Документи се подават в ректорската канцелария
на ШУ, Шумен, ул. Университетска № 115, корпус
1, каб. 107. За информация – тел.: 054/830 495,
вътр. 121, GSM: 0899 901943.
1193
127. – Шуменският университет „Епископ
Константин Преславски“ обявява конкурси за:
професори по: област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление
1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на
обучението по математика и информатика) – един;
област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално
направление 4.4. Науки за земята (Природна

география) – един; област на висше образование
6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.2. Растителна защита
(Ентомология и фитопатология) – един; доценти
по: област на висше образование 1. Педагогически
науки, професион ално направление 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика – Информационни и комуникационни технологии в
обучението и работа в дигитална среда) – един;
област на висше образование 1. Педагогически
науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на обучението
по български език и литература) – един, всички
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
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вестник“. Документи се подават в ректорската
канцелария на ШУ, Шумен, ул. Университетска
№ 115, корпус 1, каб. 107. За информация – тел.:
054/830 495, вътр. 121, GSM: 0899 901943.
1192
47. – Висшето училище по телекомуникации
и пощи – София, обявява конкурс за заемане
на академична длъжност доцент в област на
висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.3. Комуникационна и
компютърна техника, научна специалност „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление“ – един, със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Справки
и документи – ВУТП, София 1700, ул. Академик
Стефан Младенов № 1, тел. 02/8062 188, експерт
„Човешки ресурси“.
1191
93. – Община Берковица на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че е изработен и изложен за проучване проект за подробен
устройствен план (ПУП) – план за регулация за
изменение на уличната регулация на гр. Берковица. Проектът е изложен в стая 112 на Община
Берковица. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания до
общинската администрация, Берковица.
1100
1. – Община Ботевград на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен
план на трасета за изграждане на елементи на
техническата инфраструктура – водопровод с
обща дължина L = 46 м, канализация с обща
дължина L = 44 м, и въздушен ел. провод с
обща дължина L = 86 м, до поземлен имот (ПИ)
с идентификатор 05815.14.53 по кадастралната
карта и кадастралните регистри (КК и КР) на
землището на гр. Ботевград, собственост на Румяна Тодорова Мулешкова. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ на обявлението може да
се направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта за ПУП – ПП до общинската
администрация, Ботевград.
1154
18. – Община Габрово на основание чл. 28б,
ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава, че са изработени помощен план, план на новообразуваните имоти и
регистър на имотите към него за земите, предоставени за ползване на граждани въз основа на
актове, посочени в § 4 ПЗРЗСПЗЗ, на територията
на община Габрово в землището на с. Гръблевци,
ЕКАТТЕ 17991, които са изложени в общината. На
основание чл. 28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
искания и възражения по плановете и придружаващата ги документация до кмета на общината.
1155
1. – Община Мадан на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по
смисъла на чл. 131, ал. 1 ЗУТ, че е изготвен проект за ПУП – парцеларен план за елементите на
техническата инфраструктура за обект: „Кабелна
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линия 20 kV от МТП – Чиевци, до нов МТП в
землище с. Леска, община Мадан“. Трасето на
кабелната линия ще преминава съгласно представения регистър през имот № 1379 в землището
на с. Леска, с начин на трайно ползване (НТП):
полски път; вид собственост: общинска публична – собственост на Община Мадан; дължина на
трасето в имота – 868,25 м; площ с ограничения в
ползването, заета от обекта – 0,869 дка. Обектът
е с обща дължина на трасето 868,25 м и ширина
на сервитутната ивица – 1,00 м (по 0,50 м от двете
страни на оста). На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до кмета на община Мадан в едномесечен срок
от обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“.
1156
1. – Община Нови пазар на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ обявява на заинтересуваните лица, че
е изработен проект на ПУП – ПП (парцеларен
план) за техническа инфраструктура – водопровод
и кабелно ел. захранване на ПИ № 52009.9.347 в
земл ище гр. Нови пазар, област Шумен, собственост на „Милена Ю“ – ЕООД, Варна. Трасето на
ел. провода преминава през поземлени имоти,
както следва: ПИ № 52009.1.215 (За селскостопански, горски, ведомствен път) – публична
общинска собственост, ПИ № 52009.9.195 (За
селскостопански, горски, ведомствен път) – публична общинска собственост, ПИ № 52009.9.346 (За
селскостопански, горски, ведомствен път) – публична общинска собственост, ПИ № 52009.125.211
(За местен път) – публична общинска собственост, ПИ № 52009.125.214 (За селскостопански,
горски, ведомствен път) – публична общинска
собственост, ПИ № 52009.125.470 (За селскостопански, горски, ведомствен път) – публична
общинска собственост, ПИ № 52009.125.472 (За
пасище) – публична общинска собственост, и
ПИ № 52009.125.473 (За селскостопански, горски,
ведомствен път) – публична общинска собственост. Трасето на водопровода преминава през
имоти: ПИ № 52009.2.32 (Нива), собственост на
„Милена Ю“ – ЕООД, и ПИ № 52009.9.195 (За
селскостопански, горски, ведомствен път) – публична общинска собственост. Проектът е изложен
в сградата на общинската администрация, гр. Нови
пазар, стая № 101, и може да бъде разгледан всеки
присъствен ден. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
за подробен устройствен план до кмета на община
Нови пазар в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“.
1157
9. – Община Пловдив на основание чл. 128,
ал. 1 и 2 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица
по чл. 131 ЗУТ, че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план – план за
улична регулация „Комуникационно-транспортен
пробив под жп ареал на Централна гара Пловдив,
свързващ бул. Васил Априлов и бул. Македония“,
като елемент на ПУМ на гр. Пловдив. Проектът е изложен за запознаване в район „Южен“,
бул. Македония № 73А, Пловдив 4000. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заин-
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тересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до Община Пловдив чрез район „Южен“.
1158
5. – Община „Марица“, област Пловдив, на
основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е
изготвен проект за подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за обект: Кабелна
линия НН за ел. захранване на поземлен имот с
идентификатор № 11845.59.103, местност Баш пара,
по кадастралната карта на с. Войводиново, община
„Марица“, област Пловдив. Проектът се намира
в сградата на Община „Марица“, Пловдив, бул.
Марица № 57А, стая 407, и може да бъде разгледан
от заинтересованите лица. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ на обявлението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта за подобробен
устройствен план до общинската администрация.
1167
5. – Община Сливен на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за линейните обекти на
техническата инфраструктура извън границите
на населените места и селищните образувания
за изграждане на ел. кабел от табло НН на ТП
„Горски кът“, извод СН „Воля Драмов“, ПС „Сливен – Градска“ до ПИ 67338.302.134 с НТП „Голина“, местност Бармука, землище гр. Сливен, за
захранване на „Приемник на ел. енергия – помпа
за напояване“, преминаващ през ПИ 67338.302.104
с НТП „За път от републиканската пътна мрежа“,
публична държавна собственост, местност Асеновско дефиле, землище гр. Сливен. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения по
проекта до общинската администрация.
1189
10. – Община Шумен, дирекция „Устройство
на територията“, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ
съобщава на заинтересованите лица, че в Община
Шумен, стая 340, е изложен проект за изменение
на подробен устройствен план – план за регулация
в обхват части от квартали 455 и 458 по плана
на гр. Шумен. Запознаването с проекта може да
се направи в стая 340 на общината в рамките на
приемното време всяка сряда от 13 до 17 ч. и всеки
петък от 8,30 до 12 ч. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ на обявлението.
1099

СЪДИЛИЩА
Върховният административен съд на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е постъпило оспорване от Николай Колев
Митев и Жанета Ангелова Митева от Стара
Загора, ул. Кольо Ганчев № 126, срещу чл. 2,
ал. 5 от Наредба № 3 от 2009 г. на Българската
народна банка за условията и реда за изпълнение
на платежни операции и за използване на платежни инструменти, приета с Решение № 85 от
16.07.2009 г. на Управителния съвет на Българската
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народна банка на основание § 10 от преходните
и заключителните разпоредби на Закона за платежните услуги и платежните системи, по което
е образувано адм.д. № 13568/2017 г. по описа на
Върховния административен съд.
1122
Административният съд – Благоевград, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че
по протест на прокурор от Окръжната прокуратура – Благоевград, с който са оспорени чл. 37,
ал. 2, т. 1 и 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското
имущество на територията на община Симитли, е
образувано адм. д. № 33/2018 г., което е насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
16.03.2018 г. от 10,30 ч.
1176
Административният съд – Бургас, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило
оспорване от Окръжната прокуратура – Бургас, на
чл. 23, ал. 1, т. 7 от Правилника за организацията
и дейността на Общинския съвет – гр. Малко
Търново, неговите комисии и взаимодействието
му с общинската администрация, приет с решение
по протокол № 2 от 4.12.2015 г. на Общинския
съвет – гр. Малко Търново. По оспорването е
образувано адм. д. № 86/2018 г., което е насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
22.03.2018 г. от 11,10 ч.
1126
Административният съд – Бургас, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило
оспорване от Окръжната прокуратура – Бургас,
на Правилника за организацията и дейността на
Общинския съвет – гр. Царево, неговите комисии
и взаимодействието му с общинската администрация, приет с решение по протокол № 2 от
3.12.2015 г. на Общинския съвет – гр. Царево. По
оспорването е образувано адм. д. № 112/2018 г.,
което е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 22.03.2018 г. от 11,10 ч.
1127
Административният съд – Варна, на основание чл. 181, ал. 1 АПК съобщава за постъпила
жалба от Еленка Максимова Минева от с. Белоградец, област Варна, ул. Струма № 5, против
Решение № 229 буква „б“ по протокол № 18 от
22.12.2016 г. на Общинския съвет – с. Ветрино, с
което е приет размер на такса за битови отпадъци
за 2017 г. за извършване на услугата „Поддържане
на териториите за обществено ползване. Трансфери“ за нежилищни имоти на физически лица,
в частта му за населеното място с. Белоградец.
Във връзка с оспорването е образувано адм. д.
№ 66/2018 г. по описа на А дминистративния
съд – Варна, VІІ състав, насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 21.03.2018 г.
1123
Административният съд – Велико Търново,
на основание по чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпил
протест от Донка Мачева – зам. окръжен прокурор в Окръжната прокуратура – Велико Търново,
против чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Наредбата за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община
Сухиндол, приета с Решение № 152 по протокол
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№ 22 от 10.06.2013 г.; изм. и доп. с Решение № 88
от 12.07.2016 г. на Общинския съвет – гр. Сухиндол. Образувано е адм. д. № 60/2018 г. по описа
на Административния съд – Велико Търново.
Заинтересованите страни могат да се присъединят
към оспорването до първото съдебно заседание.
Делото е насрочено за 16.03.2018 г. от 9,30 ч.
1124
Административният съд – Кюстендил, на основание чл. 181 във връзка с чл. 188 АПК обявява,
че е постъпил протест от прокурор в Окръжната
прокуратура – Кюстендил, с който се оспорва като
незаконосъобразен Правилникът за организацията
и дейността на общинския съвет, неговите комисии
и взаимодействието му с общинската администрация на Община Рила в частта по чл. 11, ал. 2. По
оспорването е образувано адм. дело № 36/2018 г.
по описа на Административния съд – Кюстендил.
По делото е насрочено открито съдебно заседание
на 28.03.2018 г. от 10 ч.
1177
Административният съд – Перник, обявява
на основание чл. 181, ал. 1 АПК, че е постъпило
оспорване по протест на Окръжната прокуратура – Перник, срещу разпоредбите на чл. 19а, ал. 3
в частта „не трябва да са декларирани като основано жилище“, чл. 19а, ал. 6, чл. 22 в частта „се
дължат за ползване на „детски градини“, чл. 27,
ал. 1, т. 27 и 28, чл. 29; чл. 45, ал. 1 и 2, чл. 46,
ал. 2 и 3 и чл. 47 от Наредбата за определянето
и администрирането на местните такси и цени
на услуги на територията на община Радомир,
приета с Решение № 2 по протокол № 1 от заседание на Общински съвет – гр. Радомир, проведено на 31.01.2013 г., изменена и допълнена с
Решение № 213 по протокол № 11 от 20.12.2013 г.
Образувано е административно дело № 711/2017 г.
по описа на Административния съд – Перник.
1210
Административният съд – Смолян, на основание чл. 188 АПК съобщава, че е образувано
адм. д. № 20/2018 г. по протест на Окръжната
прокуратура – Смолян, срещу Правилника за
организацията и дейността на Общинския съвет – Златоград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет с
решение № Г12 по протокол № 5 от 8.12.2003 г.
на Общинския съвет – Златоград. Съдът уведомява, че делото е насрочено за 20.03.2018 г. от
14,20 ч., като заинтересованите лица могат да
поискат с писмена молба да се присъединят към
оспорването или да встъпят като страна наред с
административния орган до началото на устните
състезания при всяко положение на делото.
1128
А дминистративният съд – Шумен, на основание чл. 181, ал. 1 и 2, приложим съгласно
чл. 188 АПК, съобщава, че е постъпил протест
от прокурор при Окръжната прокуратура – Шумен, срещу чл. 20а, ал. 1, хипотеза втора, изр.
второ, ал. 3 и 4 от Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на
услуги на територията на община Шумен, приета
от Общинския съвет – гр. Шумен. Въз основа
на протеста е образувано адм. д. № 39/2018 г.
по описа на Административния съд – Шумен,
насрочено за 12.03.2018 г. от 9,30 ч.
1125
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Административният съд – Ямбол, на основание
чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Окръжната прокуратура – Ямбол,
на разпоредбата на чл. 22, ал. 4 от Наредбата за
реда за управление и разпореждане с общински
жилища на Община Ямбол, приета с решение
на ХІV сесия на Общинския съвет – гр. Ямбол,
проведена на 11.02.2005 г., в сила от 23.02.2005 г.,
с последно изменение от 26.03.2014 г., в сила
от 1.04.2014 г., по което е образувано адм. д.
№ 30/2018 г. по описа на А дминистративния
съд – Ямбол, насрочено за 22.02.2018 г. от 10 ч.
1121
Старозагорският окръжен съд, седмо гражданско отделение, съобщава на гръцкия гражданин
Пасхалис Сарандис Серкелидис, с неизвестен
адрес, в двуседмичен срок от обнародването на
обявлението в „Държавен вестник“ да се яви в
канцеларията на съда – гражданско отделение, и
в качеството му на ответник да получи съдебни
книжа по гр.д. № 153/2017 г. по описа на същия
съд, като в противен случай делото ще се гледа
при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
1211
К юстен ди лск и ят районен съд п ризовава
Надежда Валериевна Максимцова, родена на
9.05.1979 г. в Русия, без адресна регистрация в
Република България и с неизвестен адрес в чужбина, като ответница по гр.д. № 2449 по описа
на съда за 2017 г., образувано по предявен от
Веселин Илков Георгиев с адрес: с. Жиленци,
ул. Гюешевско шосе № 7, община Кюстендил, иск
с правно основание чл. 127, ал. 2 от Семейния
кодекс, в двуседмичен срок от обнародването на
настоящото съобщение в „Държавен вестник“ да
се яви в канцеларията на Кюстендилския районен
съд, за да получи преписи от исковата молба и
приложенията към нея за отговор по чл. 131 от
Гражданския процесуален кодекс. Ако въпреки
публикацията Надежда Валериевна Максимцова
не се яви в съда, за да получи преписи от исковата молба и приложенията към нея, съдът ще
є назначи особен представител на разноски на
ищеца на основание чл. 48, ал. 2 ГПК.
1129
Кърджалийският окръжен съд на основание
чл. 74, ал. 2 ЗОПДНПИ обявява, че е образувано
гр. д. № 206/2017 г. по предявен на 19.10.2017 г. иск
от КОНПИ, представлявана от председателя Пламен Георгиев Димитров, против Томрис Бейтула
Махмуд с постоянен адрес с. Богатино, община
Кърджали, област Кърджали, кв. Богатино № 64,
за отнемане в полза на държавата на следното
имущество на стойност 30 599,36 лв., както следва:
1. На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с
чл. 62 ЗОПДНПИ от Томрис Бейтула Махмуд:
– сумата в размер 3009,02 лв., внесена по
сметка № BG 81 BPBI 7922 4045 1682 01 в левове,
открита в „Юробанк България“ – АД, с титуляр
Томрис Бейтула Махмуд;
– сумата в размер 203,34 лв., представляваща
начислени лихви по сметка № BG 81 BPBI7922
4045 1682 01 в левове, открита в „Юробанк България“ – АД, с титуляр Томрис Бейтула Махмуд;
– сумата в размер 195,58 лв., внесена по сметка
№ BG 30 RZBB 91551418373302 в евро, открита
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в „Райфайзенбанк България“ – ЕАД, с титуляр
Томрис Бейтула Махмуд.
– сумата в размер 3602,21 лв., внесена през
2009 г., и непреобразувана сума по сметка № BG
49 RZBB 91551018373381 в левове, открита в „Райфайзенбанк България“ – ЕАД, с титуляр Томрис
Бейтула Махмуд.
– с у м а т а в р а з м е р 3 0 9,1 2 л в., п р е д с т а в л я в а щ а н ач и с л е н и л и х в и п о с м е т к а
№ BG 49 RZBB91551018373381 в левове, открита
в „Райфайзенбанк България“ – ЕАД, с титуляр
Томрис Бейтула Махмуд.
– сумата в размер 4905,22 лв., внесена през
2010 г., и непреобразувана сума по сметка № BG
49 RZBB 91551018373381 в левове, открита в „Райфайзенбанк България“ – ЕАД, с титуляр Томрис
Бейтула Махмуд.
– сумата в размер 1271,72 лв., внесена през
2010 г., и непреобразувана сума по сметка № BG
49 RZBB 91551018373381 в левове, открита в „Райфайзенбанк България“ – ЕАД, с титуляр Томрис
Бейтула Махмуд.
– сумата в размер 3,15 лв., представляваща
начислени лихви по сметка № BG 49 R ZBB
91551018373381 в левове, открита в „Райфайзенбанк
България“ – ЕАД, с титуляр Томрис Бейтула
Махмуд.
2. На основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2.
т. 1 и с чл. 62 ЗОПДНПИ от Томрис Бейтула Махмуд:
– сумата в размер 2500 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване на
лек автомобил, марка „Мерцедес“, модел „Е 270“,
peг. № К 9562 AT, рама № WDB2110161A083I97,
двигател № 64796130022654;
– сумата в размер 100 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на лек автомобил, марка „Ауди“, модел „А4“, peг.
№ X 7237 ВА, рама № WAUZZZ8DZVA011959,
двигател № AHU043182;
– сумата в размер 5000 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек
автомобил, марка „Фолксваген“, модел „Пасат“,
peг. № X 1919 ВВ, рама № WVWZZZ3CZ6P088351,
двигател № BLR063373;
– сумата в размер 5000 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на лек автомобил с висока проходимост марка
„Санг Ионг“, модел „Рекстон“, peг. № X 3381
ВВ, ра ма № K P TG 0B1DS3P103855, д ви гат ел
№ 66292510007765;
– сумата в размер 2500 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване на
товарен автомобил, марка „Мерцедес“, модел „814“,
peг. № X 9368 ВК рама № WDB67401315582969,
двигател № 36690510142702;
– сумата в размер 1000 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване на
лек автомобил, марка „Ауди“, модел „А6 2,5 ТДИ“,
peг. № X 5953 ВК, рама № WAUZZZ4B54N020635,
двигател № BDG011390;
– сумата в размер 1000 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на лек автомобил, марка „БМВ“, модел „520 Д“,
peг. № К 0662 АХ, рама № WBAPX31060C078787,
двигател № N47D20A83836869.
Делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 5.06.2018 г. от 10 ч. в
Кърджалийския окръжен съд, бул. Беломорски
№ 48. Указва на третите заинтересовани лица,
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които имат самостоятелни права върху предмета
на спора, че могат на основание чл. 225 ГПК да
встъпят в делото, като предявят искове против
страните до приключване на съдебното дирене
в първа инстанция.
1202
Софийският градски съд разпуска и прекратява Политическа партия „Българска национално-патриотична партия“ с решение № 2231 от
27.11.2017 г. със седалище и адрес на управление:
София, район „Красна поляна“, ж.к. Разсадника,
бл. 26А, вх. Б, ап. 40, регистрирана по фирмено
дело № 11355/2004 г. по описа на Софийския
градски съд, на основание чл. 40, ал. 1, т. 3 ЗПП.
1194

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
12. – Управителният съвет на Клуб „Гимнастика“ ЦСКА – София“ – София, на основание
чл. 26, ал. 1 ЗЮЛНЦ и Решение на УС на Клуб
„Гимнастика“ ЦСКА – София“ от 22.01.2018 г.
свиква редовно отчетно-изборно събрание на членовете на клуба на 16.03.2018 г. в 11 ч. в София,
бул. Асен Йорданов № 1 – 4-ти км, зала „Спортна
гимнастика“, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на Клуб „Гимнастика“ ЦСКА – София“
за 2017 г.; 2. финансов отчет на Клуб „Гимнастика“
ЦСКА – София“ за 2017 г.; 3. избор на президент
и членове на управителния съвет към Клуб „Гимнастика“ ЦСКА – София“; 4. разни. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе същия ден в 12 ч., на
същото място и при същия дневен ред. Цялата
документация по дневния ред е на разположение
в офиса на клуба – София, бул. Асен Йорданов
№ 1 – 4-ти км, зала „Спортна гимнастика“.
1170
12. – Управителният съвет на сдружение
„Холософско общество България“ – София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на членовете на сдружението на 24.03.2018 г. в
13 ч. в София, бул. Раковски 82, ет. 2, ап. 5, при
следния дневен ред: 1. приемане на отчет за дейността и финансовото състояние на сдружението
за 2017 г.; 2. приемане на програма за дейността
на сдружението за 2018 г.; 3. избор на нов член
на управителния съвет на сдружението; 4. разни.
Поканват се всички членове на сдружението да
присъстват лично или чрез редовно упълномощен
представител. Регистрацията ще се извършва в
деня на събранието от 10 до 13 ч. Материалите за
общото събрание са на разположение на членовете
на сдружението в офиса на бул. Раковски 82, ет. 2,
ап. 5. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
14 ч., на същото място и при същия дневен ред.
1212
3. – Управителният съвет на Българската
асоциация на организациите на производители на
плодове и зеленчуци (БАОППЗ) – София, на основание чл. 26, ал. 1 ЗЮЛНЦ и чл. 42, ал. 2 от устава
свиква общо редовно годишно отчетно събрание
на асоциацията на 30.03.2018 г. в 13 ч. в Пловдив,
Бирария „Jägerhof“ – ВИП зала, адрес – Пловдив,
ул. Съединение № 4, 4023, кв. Хан Аспарух – А9,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на управителния съвет през 2017 г.; 2. отчет на
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контролния съвет за дейността на асоциацията
през 2017 г.; 3. приемане на баланса и годишния
счетоводен отчет за 2017 г.; 4. утвърждаване решенията на управителния съвет през 2017 г.; 5.
приемане на план за работа на асоциацията през
2018 г.; 6. определяне размера на членския внос за
2018 г. и срок за заплащането му; 7. приемане на
бюджет на асоциацията за 2018 г.; 8. предложения
за допълнения и промени в устава на асоциацията;
9. приемане на нови членове на асоциацията; 10.
разни. На основание чл. 27 ЗЮЛНЦ при липса
на кворум събранието ще се проведе същия ден
в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред.
1161
57. – Управителният съвет на сдружение с
нес топанска цел „Национално бюро на българските автомобилни застрахователи“ (НББАЗ) –
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и устава на
сдружението свиква извънредно общо събрание
на членовете на НББАЗ на 17.04.2018 г. в 10 ч. в
София, ул. Гурко № 1, ет. 1, Гранд Хотел „София“ – зала „София“, при следния дневен ред:
1. приемане на решение на общото събрание
на членовете на НББАЗ във връзка с искане на
ЗК „Лев Инс“ – АД, за „прегласуване на решение
на извънредното общо събрание на членовете на
НББАЗ от 19.12.2017 г. за извършените промени в
устава на Бюрото на чл. 38б, ал. 7 и чл. 41, ал. 6“;
2. разни. Писмените материали, свързани с дневния
ред на общото събрание, ще бъдат на разположение
на членовете на НББАЗ на адреса на НББАЗ в
София, ул. Граф Игнатиев № 2, всеки работен ден
14 дни преди датата, на която е свикано общото
събрание, като при поискване материалите ще се
предоставят на членовете. За целта представителите
на членовете представят документ за самоличност,
а техните пълномощници – представят писмено
пълномощно. Поканват се всички членове на
НББАЗ да участват в общото събрание. Всеки член
на НББАЗ има право да упълномощи писмено
лице, което да го представлява. Регистрацията на
членовете и техните представители ще се извършва
от 9 до 10 ч. в деня и на мястото на провеждане
на общото събрание. Представляващите, когато
са законни представители на членовете, трябва да
представят документ за самоличност и удостоверение за актуална регистрация, издадено не по-рано
от 3 месеца преди датата на общото събрание.
Пълномощниците на членовете се легитимират
с представянето на пълномощно за участие в
общото събрание, документ за самоличност и
удостоверение за актуална регистрация, издадено
не по-рано от 3 месеца преди датата на общото
събрание. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ във връзка с чл. 32 от устава на
НББАЗ събранието ще се проведе същия ден в
11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
1160
18. – Управителният съвет на Българска федерация „Конен спорт“ – София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 22, ал. 1 от устава на федерацията свиква общо събрание на федерацията
на 17.04.2018 г. в 11 ч. в София, стадион „Васил
Левски“, пресцентър „България“, при следния
дневен ред: 1. обявяване класирането за приз
„Купа на председателя“ на БФ „Конен спорт“ за
2017 г.; 2. приемане на отчети за подготовката и
представянето на националните отбори по прес-
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качане на препятствия, всестранна езда, обездка
и издръжливост през 2017 г.; 3. приемане на годишен финансов отчет и доклад за дейността на БФ
„Конен спорт“ за 2017 г.; 4. приемане на бюджет
за дейността на БФ „Конен спорт“ за 2018 г.; 5.
приемане промени в устава на БФ „Конен спорт“
съгласно промените в ЗЮЛНЦ, ЗТРРЮЛНЦ и
ЗФВС; 6. промени в съставите на постоянни комисии на БФ „Конен спорт“. Поканват се всички
клубове по конен спорт – членове на федерацията,
да вземат участие чрез своите законни представители или упълномощени лица. Материалите за
събранието са на разположение на членовете в
офиса на БФ „Конен спорт“. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 12 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
1196
12. – Управителният съвет на Българска браншова камара „Пътища“ – София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на
членовете на камарата на 18.04.2018 г. в 11 ч. в
София, Централ хотел „Форум“, бул. Цар Борис
ІІІ № 41, при следния дневен ред: 1. приемане
на отчета за дейността на управителния съвет
за 2017 г.; 2. приемане на отчета за дейността на
контролния съвет за 2017 г.; 3. приемане на бюджета на камарата за 2018 г.; 4. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието се
отлага с един час при същия дневен ред и място.
Материалите по дневния ред са на разположение
на всички членове в офиса на камарата.
1171
23. – Изпълнителното бюро на Българския
олимпийски комитет (БОК) – София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 32 от устава на БОК свиква
редовно отчетно събрание на БОК на 25.04.2018 г.
в 11 ч. в София, Гранд хотел „София“, ул. Гурко
№ 1, зала „София“, ет. 2, при следния дневен ред:
1. приемане на отчета за дейността на БОК за
периода април 2017 – март 2018 г.; 2. приемане
на счетоводния отчет и доклада на одитора за
2017 г.; 3. приемане доклада на контролния съвет
за периода април 2017 – март 2018 г.; 4. приемане
на програма за дейността на БОК за 2018 г.; 5.
приемане на бюджет на БОК за 2018 г. Поканват
се всички членове на БОК да участват в общото
събрание. Регистрацията на членове на БОК започва на 25.04.2018 г. в 10 ч. и приключва в 11 ч.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе на 25.04.2017 г. в 12 ч. на
същото място и при същия дневен ред. Писмените
материали по дневния ред са на разположение
на членове на БОК в деловодството на БОК по
адреса на управление – София, ул. Ангел Кънчев
№ 4, от 10 до 16 ч. всеки работен ден.
1195
5. – Съветът на настоятелите на СНЦ „Училищно настоятелство – Здравец при ЦДГ „Здравец“ – Айтос, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ с
решение от 5.02.2018 г. свиква общо събрание на
сдружението на 17.03.2018 г. в 13 ч. в Айтос, ул.
Генерал Гурко № 1, при следния дневен ред: 1.
доклад на СН за дейността му; 2. избор на нови
членове на СН, определяне броя на членовете и
на мандата им; 3. вземане на решение за промени
в устава на сдружението; 4. разни.
1228
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11. – Управителният съвет на Волейболен
клуб „Черно море“ – Варна, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква годишно отчетно събрание на
17.04.2018 г. в 18 ч. във Варна, ул. Славянска
№ 19, при следния дневен ред: 1. отчетен доклад
на управителния съвет; 2. отчетен доклад на
контролния съвет; 3. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 19 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
1172
20. – Управителният съвет на СК „Черно
море – Атлетик“ – Варна, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква годишно отчетно събрание на
20.04.2018 г. в 17 ч. във Варна в Спортен комплекс
„Черно море“ – заседателна зала, при следния
дневен ред: 1. отчетен доклад на управителния
съвет; 2. отчетен доклад на контролния съвет; 3.
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.
1215
22. – Управителният съвет на СК „Черно
море – 69“ – Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква годишно отчетно събрание на 23.04.2018 г.
в 17 ч. във Варна, Спортен комплекс „Черно
море“, заседателна зала, при следния дневен ред:
1. отчетен доклад на управителния съвет; 2. отчетен доклад на контролния съвет; 3. 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.
1217
21. – Управителният съвет на Спортен гребен
клуб „Черно море“ – Варна, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква годишно отчетно събрание на
27.04.2018 г. в 17 ч. във Варна, Спортен комплекс
„Черно море“, заседателна зала, при следния
дневен ред: 1. отчетен доклад на управителния
съвет; 2. отчетен доклад на контролния съвет;
3. 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.
1216
3. – Управителният съвет на Асоциацията за
развъждане на породата Ил дьо Франс в България, Стара Загора, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 30.03.2018 г. в 10,30 ч. в
зала № 1 на Тракийския университет, АФ – Стара
Загора, при следния дневен ред: 1. прием на нови
членове; 2. отчет за дейността на АИлФБ през
2017 г.; 3. селекционна дейност – нови изиск
вания; 4. разни: ЕРК (електронна родословна
книга) и управление на базата данни за породата
ИлФ; изпълнение на селекционната програма за
породата Ил дьо Франс; схеми за подпомагане
от ДФЗ на дейността на членовете на АИлФБ.
1203
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2. – Управителният съвет на СНЦ „Сдружение
за валдорфска детска градина и училище – Стара Загора“ – Стара Загора, на основание чл. 23,
ал. 1 от устава на сдружението и чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно общо събрание на членовете на
сдружението на 14.04.2018 г. в 10 ч. в Детска школа
„Изида“ – Стара Загора, ул. М. Т. Кавалджиев
№ 149, при следния дневен ред: 1. промяна на
устава относно редуциране броя на членовете на
УС; относно промяна на представителната власт;
относно начина на свикване на ОС; 2. отчет за
дейността на сдружението за 2017 г.; 3. избор на
нов УС и председател; 4. определяне насоки за
работа на сдружението; 5. разни. При липса на
кворум на основание чл. 23, ал. 2 от устава и
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия
ден, на същото място в 11 ч. независимо от броя
на присъстващите членове.
1178
5. – Управителният съвет на Сдружение „ТД
„Кале“ – гр. Стралджа, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ и устава свиква общо отчетно-изборно
събрание на 20.03.2017 г. в 17,30 ч. в хижа „Люляк“
(Стралджа) при следния дневен ред: 1. отчет на
УС за дейността на ТД „Кале“ за отчетния период;
2. обсъждане и промени в устава на дружеството; 3. избор на председател на УС на ТД „Кале“;
4. обсъждане на по-нататъшното стопанисване
на хижа „Люляк“; 5. избор на делегат за ОС на
БТС. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ общото отчетно-изборно събрание ще
се проведе същия ден в 18,30 ч., на същото място
независимо от броя на присъстващите членове
на дружеството. Поканват се всички членове да
участват в общото отчетно-изборно събрание.
Осигурен транспорт до Стралджа – хижа „Люляк“.
1218
Десислава Димитрова Николова – ликвидатор
на сдружение с нестопанска цел „Туристическо
дружество Трещеник“ със седалище и адрес на
управление област Благоевград, община Якоруда,
гр. Якоруда, ул. Иван Вазов № 7, в ликвидация
по ф.д. № 64/2010 г. по описа на Благоевградския
окръжен съд, на основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ
кани всички кредитори на сдружението да предявят своите вземания в срок 6 месеца считано
от датата на обнародване на настоящата покана
в „Държавен вестник“.
1198
Юлиан Асенов Периклиев – ликвидатор на
фондация „Юлангело“ със седалище и адрес на
управление София 1124, район „Средец“, ул. Цар
Иван Асен II № 7, ет. 4, ап. 11, БУЛСТАТ 131336306,
в ликвидация по ф.д. № 12348/2004 г. по описа на
СГС, на основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите на фондацията да предявят вземанията
си в 6-месечен срок от обнародване на поканата
в „Държавен вестник“.
1197
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